
Čísl 1 Předplalnena čtvrt rohu 3 k so k. 0 L > napůl rokush —

Konec ruské revoluce.
(3) Konečně raští židé i se svými ochot

nými slaby socialisticeými byli naceni oznati,
že ruské vojsko dosud dovede obhájiti pokojné
obyvatelstvo před křiklavými, zpapnými násil
nostmi. Došli přesvědčení, že nevlastenecké
revolucionářstvo ani při pečlivém ozbrojení
nemůže zotročiti svobodu Rosů jinak smýšle
jicích.

Hrůza jímá člověka při vzpomínkách na
strašnou „svobodomyslnost“ revolacionářů,. Ti
násilím notili pokojné obyvateletvo, aby se při
pojovalo k rovolačním průvodům; vynocovalí
si pánovitě, aby nikde nebylo tištěno provolání,
které vyzývalo, aby pcpřána byla svoboda těm
dělníkům, kteří stávkovati nechtěli a v neza
městnanosti své pro socialistické rejdy bída
trpěli. Socialisté vybírali na lidech pokojných
daň pro revolucionáře. Běda tomu, kdo by se
byl odvážil této dani odporovati| Socialističtí
inkvisitoři čichali dům od domo, zda všecko
jejich rozkazů na slovo poslouchá! Židé ootili
křesťanské řesníky, aby zavřeli své krámy,
protože prý prodejem vepřového masa urážejí
Židovské náboženství; při tom však samí trbali
obrazy křesťanských s.ětců. Zle bylo 8 těmi,
kteří se odvážili oslavovat! carem danou kou

mouíti dále násilnický čhomout židovako-socis
listický.

Revolucionáři věak užívali k dosažení
svých cílů netoliko barbarského násilí ale i
Šviodlů nejpičemnějších. Revolacionáři hoed se
přestrojovali za raské vojíny a — dělali vzbou
řené vojáky, hned pobízeli prosté obyvatelstvo
k povstání, poněvadž prý tak car poroučí, atd.
A ta spousta prolhaných telegramů židovských,
jež rozesílány do všech končin světu

Zvlášť pončný příklad poskytoje nám
město Ivanovo-Voznesensko. Dělníci zde byli
se svými bmotnými poměry úplně spokojení.
Ale židé potřebovali revoluci. S. počátko

dařilo ee nic, poněvadž bylo dělnictvo
osle oddáno carovi. Počali tedy židé po
ukazovati na nerovnost majetku mezi děl
nictvem a zaměstnavateli | Ovšem že ne ani

FEUILLETON
Pokrokoví zápaoníci v Osvětově.

Četně navětívená schůze, Vlusatý student
vyklédel mimo jiné aadšeně: Ano, velectěné

nás musí býti: dokonalá svoboda, pravé bratrství,
Muž nesmí se povyšovati nad ženu; sť již ka
nečné přestane zotročování ubohé ženy, která

miti poute nevolnictví, jimiž po staletí byia sví
-rána. Nechť uplatní česká žena svůj te'ent ve
všech oborech .vědy a uměníl Dejte jí konečné
možnost a příležitost, aby: své vlohy mohla vše
stranně vyvíjetí jsko muž. Ať každý monžel povu=
Šuje svoji ženu za rovnocennou družku a nikoli
sa sluáku, která jest dobré jen k vedení domac
nosti, Emancipece žen budiž beslem nás všechněcbl«
— Poslouchali tuto řeč pánové, strejci i chasnici,

tém mladším dívkam se zamlouvsla vzletná, bor
Jivá slova studentova znamenitě, Student Jarník
byl tolik bezký!

Páni mhouřili pod skřipcem oči, horlivě ký

tečí studentovou nesouhlasili. Věděli sice, že stu
dentova řeč jest prostým výtažkem brožurky jim
známé; pozorovali, že student docela všelicos

tedy aspoň třkrát, neš začal osvěcovati prosté
i učenější hlavy. Nu == ale páni o.ehtéli kaziti

slovam nezmiňovali o ruských millionářích ži
dovských a že nijak nevybízeli dělnictvo, aby
pobralo millivny židům. Teď už začalo přece
jisté vzrušení myslí, a tak šli agitátoři dále;
prý tou nerovností majetku jest vinna vláda;
kdyby vydala zákon, aby zaměstnavatelé vydali
správu závodů dělnictvo a 8 nímo zisk to
váren se rozdělili, hned by byla oáprava. Dál
níci tedy začali brojiti proti vládě — nikoli
ještě proti carovi. Ale půda již zkypřena byla
— a proto jen dále. T-ď začali židé prohla
Šovati, že by jistě car nebodnoa vládu zapudil,
kdyby znal přání lida; chyba jest jen, že děl
nictvo nemá k carovi přístapu. Lid tedy prý
nemůže vzbuditi carovu pozornost jinak, než
revolací. Tak mluvili ti farizeové, kteří spllali
jiode caru nejhoršími nadávkami a kteří dobře
věděli, že car již o podstatě revolačního hnotí
jest dobře zpraven a že se samou depotací
dělnickou již dávno rokoval. — Teď začal se
tedy lid rotiti, „aby cara oa sebe upozornil“.
Přišla tedy policie, a když nestačila, přijeli
kozáci, aby zjednali konečně pořádek. Tekla
i krev — zcela zbůhdarma. A teď už byli židé
na konci; vytasili se 8 otázkami: „Kdo je vinen,
že jste biti? Čí jsou kozáci? Json carovi. Kdo
je na vás poslal? Sám car. Pryč tedy 8 carem;
ať žije sociální repablika!“

A t-ď začaly skandály přímo příšerné.
Vypaloványtovárny, vypáleny letohrádky, dran
covávy sklady, ničeno mnoho zboží, jenom ne
kořalka; ta se vypila, aby měli dělaíci větší
karáž. Ušetřeny pouze ty sklady, jichž majitelé
saplatili agitátorům značné výpalné.

Dělníci sami ucpali prameny, z nichž jim
sa výživa. Kdyš vojsko zjednalo aspoň trochu
pořádek, začalo se pracovati znova. Ale dělníci
v továraách neoblíbené mistry nebo řiditele
strkali do pytlů, pytle dole svazovány a vy
haxovány i s živým obsahem na ulici Nechtěl-li
někde továrník neoblíbeného, dosud živého
propostiti, musil dáti výkupné 5600—1000rublů,
které ihned se propily. Dělníci si chodili do
vráce kdy chtěli, v neděli pořádali v továr
nách taneční zábavy, kradli svobodně, co se
jim libilo. Tsková „mravní ref rmace“ prove
dena mezi dělnictvem následkem Štvanic ži
dovských ugitátorů. Že takovým způsobem u
trpěli nejen továrníci ale i sami dělníci na

a- Ú
-redost zelenému mladi. Kdyby se dali s ním do
debaty a všeliké logické jeho přemety opravovali,
přivedli by chaďdáka do velikých rozpaků a sn:d
by mu další pokrokovou prac. nadobro znechutili.
Jest potřebí spíš povzbuzení než kr:tiky. A proto
-páni po řeči zatleskali,

Prostí strejcové přemýšleli všelijsk. Kmatru
Šťovika píchslo svědomí. Vzpomínal, jak často
ženu zmlátil, když mu domlouvala, aby tolik
nepil. A ona cbudinke všecko polkle a chovala se
-k němu jako věrná družka dál. Slyšel sic s kazu
+telny často o lásce k bližnímu, o svornosti man
želské, ale hrubiénem zůstal přece. Teď ta stu
dentova slova působila na něho jako ledová sprcha.
Student hovořil jéž, že by měly být usnadněny
rozvody, aby se mobls manželka svobodné roz
hodnouti pro muže jiného, jako je tomu v Ame
mice. Panečku, to by nebyla žádná maličkost, až
by tetka Štovíčková fekla svému muži: +Už jsem
se ne tebe nadřela dost; teď si hledej jinou a ja
si vezmu taky jnébo,« Ba ano — kdyby ho tek
žena opustila, snad by zhynul někde za plotem
Proto radši bude k ženě vlídnější, abyse neocitl
v rozpacích, až ty r zvody hromadně začnou

A když se obecenstvo už rozchazelo, hovořil
hospodář Kába: +Badejt, nám bude takovej mladík
povídat, že nemá ženské dělst otrokyni, že je
rovna muži! Jako bychom to sami nevěděli. A to
by byl pěknej pořádek, sž by od sebe manželé
utíkali! Co by pak dělsly jejich děti? Buďto bv

pěkný vychovávéní takovejchsiratečků| I. kdyby
se jich ujel millionaf, přece nešažiíjou takový
láskv a takovýho ošetření zvlašť v nemoci jako
u vlastních rodičů. Jen se divím, še nékterej z těch
pána, co tem seděli, tohle tomu studentovi nes
pověděl« , ...

Ozval se také kmotr Sosna: <

| Ročník XIL
Šmierty se počítají levně.

Obnova vychásí v pátek v poledne.

milliooy roblů škody, to si lehce domyslíme.
Konec všemu klidu, štěstí a spokojenosti; na
jejich místě zavládla vzteklá vášeň, závist a
touha po věcech nemožných.

A ty oměle vyvolané bouře selské ! Dály
se sic jen na některých místech, kde židé,
socialisté a věční studenti rozvinuli zvlášť
usilovnou a lišáckou činnost. Ale kde na ven
kově začaly bouře, ty už stály za podívanoa.
A vycházely ty revoluce z daše raského lidu,
z přirozeného poda národního? Bacill revoluce
vočkován selským zástupcům umělkovaně, při
čemž nešetřeno na oklamání důvěřivých pre
stáčků žádným Ššvindlem, žádným podvodem,
Dělalo-lí ty nepokoje ušlechtilé jádro raského
lidu, o tom nám význaraně svědčí na př. tato
událost. Ve vsi Malinovce (v Saratovské gu
bernii) povstalci zavraždili duchovního, pak 8e
vedrali do chrámu a zavedli tam dobytek;
oa oltáři zařízli býčka, pomazali jeho krví
obrazy svatých. a stáhouvše s býčka kůži, za
čali do ní zavinovati obraz Matky Boží. Tohle
již bylo příliš mnoho pro zbožné Rusy, kteří
byli svědky tohoto zvlčilého výjevu. Jeden ze
starců v rozčilení rozťal rvahači sekerou blavu.
Po něm obořili se na postě řádící povstalce
jiní a pobili jich přes čtyřicet. Jak je vidět —
byli by z židovských peněz placení agitátoři
znamenitě pozdvihli mravní úroveň ruského
lidu. Ostatně nyní právě stav selský co oejdů
razoěji se ozývá proti socialistickým štvanicím
u hrozí hromadně brannou odvetou bezcitným
randálistům.

Odkud si vysvětliti, že povstalci tak
dlouhou doba vydrželi hromadné stávky, še i
bez práce čas tak dlouhý byli živí a že na
jedoou měli tolik zbraní jako pravidelné vojsko?
Mohlo se tak díti bez obrovských příspěvků
židů a socialistů zabraničuích? Pruletáři sami
vlastní silou by byli nevydrželi generální
stávka ani tři týdny. Však také židé necbtěli
dávati peníze zadarmu. V přípudě tor, že by
bylo padio carství, kynnl židům v Rusku ho
tový ráj. Ti by brzo křesťanské obyvatelstvo
k vůli naplnění svých měšců tak ožebračili,
jako se stalo v Haliči a jinde. Jak celá revo
luce se pobybovala dle komaada židů, jak pra
covrla výhradně v jejich prospěch, to patrno
nejlíp z výsledků revolučního hnutí v Odásse.
==

»Ale houby rozumí ten mladík. Budejť, ne
známe Francka Vickoval Až něco na světě zkusí,
ať ném teprv potom povídá. Až by začaly ty
rozvody, to by hned každý chtěl utikat od ne
mocné ženy as hned bj se každá ženská chtěla
vdávat, až by jí ten první stonal.«

»To mate pravdu,« přisvědčoval Barta; »to
jsou samé plané řeči, co nam tam ten mládenec
vypravoval. Ja si myslím tolik, že muži žena na
jednou přece V domácnosti poroučet nemobou.
Chce-li někdy každý dělat v domácnosti jinač,
musí se naposledy jeden poddst; jináč by lítaly
hrnce na hlavu. Každej své domácnosti nejlíp
rozumí. Jesli ženská k světu, umisli delat a muž
je nešika a lenoch, pak pdPoučí žena; domácnost
si řídí dle svého. A je-li mužchlapík, rozumí-li
praci a má za ženu línou Paradnici, Pek zas musá
poslouchat ženská. V každé domácnosti to dopadá
Jináč.«

sA to máte taky pravdu. Měl jste to říci
tomu Vickovi do očí — bned přede všemi, sby
si ti stadovaní panáčkové nemysleli, že jsme hloupí
a že nam musí vždycky někdo z Preby rozumy
dodivat « :

*[vu víte, já jsem čekal, že snad některý

Ale ja vím, proč mlčeli jeko ryby. Oni se bojí,
sby jim Francek nevycinkalk v »Novém věku«. Už
nekt:rvm ten Časopis nadal kolikrat.«

Z. rolníky šel pen radní Voves s psnem
účetním. Pravé se blížili k hostinci +Uštiky«, —

sNejde to, příteli, nejde to; vy jste svobodný,
můžete si posedět při sklenici třebas do rana. Ale
má b člověk tři dítky . . «. A pek — vy nežnate

sž by mi uší zalobaly,«



Silnou vůli Ise nasvat ústřední silou chara
ktoru člověka, čili člověkem samým. Ona je po
bídkou kašdému jeho jednání a duší kašdého jeho
dásilí. Z ní pučí naděje — dodávající vůní Šivotu.

Vměles: Moudrost šivota.

Svépomoc.
Chceme-li míti lepší etát než je dnešní —

stát, k němož může lid bleděti s důvěrou, mu
síme nejprvé zjednati nové společenské zá
klady, oa nichž spočine. K tomu vám třeba
úředníků, kteří jsou naskrze sociologicky vzdě
lání a vychováni. Tím nemyslíme však lidi,
kteří přísabají na socialistický program nebo
jdou o prvuím máji za koroubvemi, nýbrž
maže společenstevně vyškolené, kteří rozumějí
lidové správě a kteří ae naučili chápati, že
stát má společnosti sloužit a nikoli ji ovládati.
Potřebojeme možů, kteří poznali, že jest to
možno pouze ve společnosti, v níž aolidarita
všech jest vůdčí zásadou, a že můžeme jíti ku
předu jeu tehdy, stojíme-li jeden za všecky a
všickni za jeduobo. Nikdy však nedosábneme
tobo tím, obcházíme-li v politické sgitaci dům
od domu, od schůze k schůzi, abychom lida
připomívaji politické jeho poslání. Tím snad
dosábneme jen toho, že bude Petr zvolen do
zemského němu, Paval do říšské rady, ale
vše ostatní zůstane při starém. I zákon lze
provésti pouze zdánlivě; naše kapitalistické
společnost jest pak tak skvostně zařízena, že
působnost zákona buď se stane illasorní nebo
zvrhne se v opak. — Politický socialism jest
polovičatost, ano dokonce ani ne tou; bude a
stane se něčím jen tehdy, bude-li mu základem
epolečenstevní socialisuus. Jelikož však sou
stava výrobních apolečenstev skutečnými po
měry dokázala, že nemůže sontěžiti 8 kapi
talistickými závody, musíme nalézti jinou or

pisaci ©oa sociálních zásadách spočíva
jict, jež má tolik sfly, by zatlačila kapitalis
mus a odstranila vykořisťování. Tou organisací
jest konsumní společenstvo.

Společenstvo organisovaných konsamentů

odběratelů předčí daleko nad kapitalism; odokamžiku, kdy zákaznictví pracajícího lida
spočine v rakou společenstev, jest síla kapi
tálu zdolána, jsme jeho pány. Nejmocnější ka
pitalista mosí kapitolovati, penulézá-li více ni
koho, kdo by jeho zboží kupoval a nad hod
notu platil. A čím více kapitalistů může býti
konsumenty pomocí společenstév sevřeno, tím
spazším nám bude zmocniti se držby výrob
ních prostředků, monopolisovavých kapitalisty.
Kdo má zákazníky, může každého dne počíti
s výrobou i bez kapitálů, úvěr mu to amožní.
Konsomoí společenstva budou proto moci pře
jíti bez risika, stávajícího při kapitalistickém
závodě, k výrobě, a dnešní monopolnící výroby
vadou rádi, badou-li moci za levný peníz své
vlastnictví postoupiti. Jakmile bude spotřebapra
cujícího lidu sorganisována, udeřila poslední hodina
kapitalismu. Ovšem ne politickým útokem, ná
silnou ranou proletariáto, nýbrž zvolna, cestou
organického, zdravého hospodářského vývoje
e 8 plným zachováním zásady hospodářské
svobody.

Jest naší svatou povinností na tomto poli,
seč síli naše stačí, pracovati. A že práce ta
ková bývá požehnána, toho máme stkvělé do
klady po roce. Právě tomu rok, co v život
uvedeno konsumní společenstvo „Svépomoc“
v Úpici. Co tu bylo obav jak se strany na
šinců, tak i připovídání od různých stranníků,
že konsamní společenstvo ono 8e neosvědčí;
k tomu jistě mnohé zuráželo to, že jest tak
malý počet čleustva. Při zakládání bylo pouze
21 členů. Avšak díky neunavné práci řidi
teletva a výbora společenstvo vyšlo čestně,

přes všecky překážky v cesta mu kladené.řostí dělníci ei konsum založili, v němž veš
keré práce sami ci vedou; čtyřikrát v týdna
všdy večer se prodává. Oni funkcionáři, kteří
celý den musí oamáhavě pracovati, večer až
i do 12 bodin místo odpočinku věnojí se spo
lečenstvu. Obětavost jejich jest bezpříkladná.
A výsledek té obětavé práce jest stkvělý. Při
velikých vydáních se zakládáním a zařizová
ním spojených docíleno, že po sapravení
částky 120 koran na resorvní fond každý
Slen obdržel 49, čistého zisku z odebraného
sboží. A k tomu ještě členové měli všecko
sboží levočjší a lepší kvality než u obchodníka.
Kéž by se i jinde našinci chopili této velice

ro nás důležité instituce, a místo planého na
kání obětavě pracovali! Bratří úpičtí mohou

býti všem vzorem.
-Dále jest nás všech sratou povinností,

takováto společenstva také podporovati. Nemá
býti jediného našince, který by stál stranou
takovýchto společenstev. Hle, jak se navzájem

můžeme doplňovatil Co tu mnohdy nářku na
naše nepřátele a hlavně na židy; ale peníze
ochotně jim nositi dovedeme. K čemu to? Jak
oni k nám, tak my zase jim. Nebo za všecky
kopance máze jim dávati těžce vydřené groše?
K čemu jsou naše výrobní družstva? Na př.
v každém katol. spolkn a odbočkách nechť 8e
členové usjednotí a učiní hromadné objed
návky o křest. sociálního výrobního tkalcov
ského společenstva „Vzájemnost“ v Hronově
n. M. Zde možno obdržeti veškeré draby plátna
a látek od vbyčejných až do aejjemnějších.
Bylo by hříchem, na jedné straně se hlásiti
ko straně křesť. sociální a ua straně druhé
podporovali uuše nepřátele! Máme-li své tkal
covské společenstvo, kde se vyrábí, tedy v oa
šich konsumních společenstvech nechť se zase
naše výrobky prodávají. A tak nejlépe dojdeme
k té době, jak výše uvedeno, kdr staneme se
rozhodujícími ve společnosti. Dříve musíme
míti pevnou půdu pod sebou, pak si iůžeme
dopnouti. Potěšitelno, že v moohých našich
spolcích jeví se čilý zájem po zakládání kon
sumních společenstev. Kéž se přikročí, kde
možno a kde jsou lidé způsobilí, k vedení ta
kovéhoto společenstva v životl Při zakládání
a obstarávání nákupu u velkoobchodníků kře
sťanských jest tajemník všvodbor. sdružení
vědy ochoten každému posloužiti radou.

Sociální rozhled světový.
Trpný odpor zřízenců n společnosti státní

dráby, jakož i na severoí dráze povolením
různých ústupků zsstuven.

V Praze stávkojí dělníci, zaměstnaní v u
helných skladištích. Domábájí se zvýšení mzdy
ze 16 na 20 K týdně, zkrácení doby pracovní,
práce v sobota do 6. hod. odp., atd.

Stále opakované hrozby vůdců strany 80
ciálně demokratické, že bude zabájena generální
stávka, nebude-li volební reforma úplné vyho
vovati požadavkům sociál. demokratů, pohnaly
vedení strany křesť, sociální v Rakousko, aby
na dea 6. ledna t. r. svolána byla do Vídně
schůze, na níž se projedná otázka bromadné
stávky politické. Této porady účastní 8e dele
Gáti ze všech korunních zemí.

Podle posledního výkaza c. k úřada pro
statistiku práce bylo v Rakoaska celkem 36
stávek, z nichž na království České připadlo
11. Těchto stávek se účastnilo 2237 dělníků.
Víc než polovina stávek vznikla pro nespoko
jenost se mzdou. Výsledek byl v 7 případech
úplný, v 13 částečný, v 5 bez výsledku a v 10
neznám.

V Rosku valem ubývá stávek ; dělnictvo
rozhořčeno na agitátory, vrací se do práce.

Schůze užšího výboru 27. prosince
1005. Podpora nemoc. udělena J. Bartošovi
v Týništi o. O. (7) 6 K, Frt. Cbládkovi v Tý
ništi n. O. (7) 450 K, M. Hejčlové v Náchodě
(14) 12 K, J. Srdíokovi v Nov. Dvoře(14) 6 K.
— Přijato 24 nových členů.

Schůze užěcho výboru 2. ledna
1906. Podpora nemoc. udělena J. Voltrovi ve
Smiřicích (7) 450 K, Škarkovi Al. v Ústí n. 0.

(7) 3 K, F. Balcarovi v boh (14) 6 K, M.Sýkorové v Sušici 9 K, A. Šreibrovi v Čáslavi
(7) 3 K, J. Šmídovi ve Lhotce (14) 12 K, J.
Netrestalavi v Libšicích (10) 640 K, A. Jirsovi
v Rychnově n. K. (7) 3 K, J. Kudrnovskému
v Kr. Dvoře 2250 K. — Přijato 9 nových
členů.

Upozornění. Noví fankcionáři odboček
a skopin se žádají, aby si pilně pročetli spol
kový řád, a také jím se řídili, by nevznikala
růzoá nedorozumění, — Poblednice nám dosud
ještě nedodal čes. grafický závod Unie, ač se
to mohlo státi už před vánocemi. Na vyhovo
véní dělníkům jakoby bylo vždy času dosti.
Pohlednice budou nám prý zaslány co nevidět.

Schůze ma prospéch Ndružení.
V neděli 14. ledna badou aspořádány2
schůzena Uohbošťeku.— V sobota 2.
ledna večerjest schůze v Náchodě, v ne
děli 21. ledna odpoledneve Žďárkách a
večer v Hronově. Na těchto 6 schůzích pro
mluví p. Jarosl. Astr z Hradce Král. — Další
schůze jsou projektovány na Libštátsku, Se
mileku, v Chraodimi, v Kunčicích, Parníko a
na Upioku.

Všem mašim stoupencům. Dnešním
číslem končíme tento ročník „Práce“. Příští
číslo vyjde po schválení valnou hromadou asi
v polovicit. m. Proto žádáme všechny od

ky a skapiny o brské udání přibližného

čtu exemplářů „Práce“, jež máme zaslati.
ostarejte se o to, by „Práce“ byla co nejvíce

rozšířena, by nescházela v žádném hostinci,
| vůbec, by vnikla všade, kam možno časopisn

vniknouti. Zahajte úsilovoou agitaci na všech
stranách! Dále žádáme ty, kdož dovedon vlád
nouti pérem, by oa nás nezapomínali. Zasílejte
nám rychle a stračné zprávy hlavně z továren
a dílen; spolkové zprávy pokod mož“o nej
stračněji. Časopia náš musí býti pestrý a za
jímavý, proto dlouhé a bezúčelné referáty jsou
bezvýznamné. Předplatné jest neobyčejně nízké;
číslo jednotlivě zasílané stojí ročně K 3; při

eemm=

—

odebírání nejméně 15 čísel budeme počítati 1

Členové dostanou číslo za 1 hal.

Výkaz
zaslaných příspěvků do Ústředí, souhrn podpor
jednotlivým odbočkám a skupinám a počet

podporovaných osob.

, Pří

Místo spěvky Podpory Osoby

Čáslav 199.77| 12515| 13
Hlinsko 106.—| 10042 4
Horní Jelení 38:70| 16— 1
Litomyšl 11831| 1024817
Hradec Králové 362 31:62 3
Hradec Jindřich. 3244 | 5220 3
Kardašova Řečice| 24-78 6— 1
Praha 18439| 10854 5

- | Rychnovn. K. 111995| 57—:
"| Nové Město n. M. | 7116 | 30— 2

Plzeň | 17118 | 15:18 2
Proseč 17167 3894 4.
Třebechovice 118:39| 3110 3

! Kunčice 15814 | 4932 1
| | Parník | 169.63| 49-89 7

Smiřice 15219 5750 5
Ústí nad Orl. 23662| 24806 | 18

Úpice 15942| 7539 7
Sušice 34821| 21350 18
Polička 35:46 — —

Lhotka 57-44| 4344 5
Dvůr Králové 98-32 — —
Vamberk 2340 — —

i| Sedlec 2114| 10—| 2
Náchod 95-96 4050 a
M. Čermá 1468| 35— 4
Týništěn. Or. | 18651| 27— 5
Kostelec n. Orl. 85-961 25— 3
Polná 10:55 859 1
Klatovy 2912, — | —
Chrudim 25-96 — | —
Skuteč 2224 —
Krucemburk 12512 12—; 1
Podmoklany 22-10 — | —
Podhořany 3822 6— | I
Lomnicen. P. 3822 — |
Rychmburk 5— — | —

Celkem podporováno 139 osob.

Dopisy.
Z Litomyšle. Právě teď rok uveřejněnv 16.

čísle „Práce“ článek p. K. pod názvem „Naše ide'e
a nodostatky“, v němž se uvažoje o podpoře v neza
městnanosti. Článek ten zasluhuje zajisté povšimnutí
u veškerého děloictve. Každý musí oznati, že na pod
poru, která se dnes v nezaměstnanosti v našem edra
žení vyplácí, živ naprosto býti nemůže. Či snad má
dělník, pozbyvěl práce, jak p. M. z Kuučic v čís. 19.
„Prá:e“ minolého roku píše, chopiti se prozatím
práce nádenické? Nevím, kolik by se našlo dělníků,
kteří jsou ve sdrožení, aby sáhli k tomuto prostředku.
Předně mnobý řemeslník nedovede vzít ani lopatu
řádně do ruky a moobý zaměstnavatel o takové děl
níky ani nestojí, — Sdražení naše klade větší váhu pod
poře nemďcenské, což není správné. Odborový spolek
není spolkem nemocenským, nýbrž výbojným, který
má bájit existenci pracojícího lidu. Na podporu v nc
moci může se dues dělník pojistiti a různých spolků.
Předně máme nemocenské pokladny, u kterých musí
býti každý dělník, zadrahé máme ještě mnoho spolků
podpůrných, které poskytají velkých výhod svým
čleoům a které mají pouze za účel, podporovati členy
v nemoci s zatřetí skoro ve všech katolických jedno
tách jo zavedena nemocenská podpora, Jsou členové,
kteří jsou u všech výše jmenovaných spolků; na vf,
a nás jsou dělníci u třech spolků a od každého
v případě nemoci obdrží podpora, tak že béřou pod
pory mnobem více uež obnáší jejich týdenní výdělek;
a tak se stává, še mnobý dělník dost malichernoa
nemoc protahuje, pokud to jde a stává so takto Bi
mulentem. Tekových případů přihásí se lookdes.
Moohý čtenář bado mysliti, že jsem proti podpoře
nemocenské ; nikoliv| Důvody tyto avádim pouzeproto



aby členové odborového sdražení uanali, še podpora
v neseměstoanosti je skatečně nedostatečnou a že by
ee mělo v příští valné hromadě sa přítomností všeob
delegátů odboček a skapin o tom pojednat 8 podpo
ro © nezaměstnanosti poměrné k podpoře nemocenské
přispůsobit. Donfám, še ústřední výbor nebude klásti
Sádného odporu a že přijde uám členům s podobnou
opravou vatříc, Ovšem chceme-li přidánek, musíme
jinde něco slevit. K toma navrhují, by místo podpo
rování 8 neděl v roce bylo buď 6 neb 7 neděl tak,
jak sgmo ústředí se minulého roku o tom vyslovilo,
Podobná oprave by velice prospěle k rozmnožení
našich řad. — J. D,

Z Chrudimě, (Oposděno.)Dne 8. prosince
1908 pořádala o bor. skup. obav. soc. dem. schůzi,
v níš se „švec“ Braun od fy Horelka obáněl i Pánem
Bobem, s čehož měli radost tí nalapaní na židovsko
socialistický med; pak prý oocialisté jsou neznabohy,
když přec Pána Boha sí připomínají! Vykládal, kterak
Kat. jednota pronásledujety hodné,tichésoc.demokraty,
kteří jsou též dosud jejími členy, vylačajíc je ro
spolku. Je divno, ač tito lidé klerikálům stále banbu
provolávají, že ještě © nimi chtí býti ve spolku a že
ještě k tomu ty hlavy klerikální: katechety a děkany
jdou zvát do plesů a vybírají od nich na dům a na
stávkový fond. A jak mírně s dělnictvem jednají tito
dobří soc. dem. lidé, bylo též před několika týdny
dobře viděti u Popperů. Zde se rozdávaly karty k při
bláškám do ráje soc. demokratickéko, při čemž soud.
Kacafirek byl jako vyměněn, ani se necítil. Do večera
se musil každý přihlásit, chce li eloušiti Adlerovi,
jinak že musí ven z moderní avobody soc. demokra
tické. A tito lidé chtějí potom mlovit o donacování
s druhé strany. Dělníci, vzchopte se a uenechte ai
takové násilnictví líbitil Nenechte si své tapit, neka
pujte a oepodporajte jejich tisk, v němž se vám za
vaše peníze nadává a vše tupí l Když se avorně po
stevíme proti nim a nebudeme se za svoje přesvěd
čení styděti, obrátí brzy.

Z Kuměle. (Opozděno). Odbočka všeodboro
vého sdrnžení křeaf. dělnictva pro král. České v Kan
čicích u Kyšpsrka konala 10. prosince 1906 spolkovou
veřejnou schůzi v hostioci pí. Nramannové. Pan V.
Zlesák z Kostelce p. O. promlavil „O těle Jidakém“.
Pan řečník poučil nás o úkolech, ješ každá část těla
vykonává, představil nám, čeho ae varovati a co ko
nati máme, abychom si zdraví uchovali. Po přednášce
pobavili nás páni hosté z Kostelce n. O. pp. Záleský
a Bolehorský několika solovými výstupy. Schůze byla
četně navětívena a jest si jen přáti, by snahy našs
došly porozamění mezi dělnictvem, by hojně do naší
organisace přistapovalo. Oněm pánům z Kostelco za
jejich ochotu u zdařilé provedení tak m'lé zábavy
vzdáváme srdečný dík! Činnosti nového roka voláme
Zdař Bůh!

Z Podmoklau u Hor. Studence.
U nás snad ještě lépe, než jinde daří se semínka ka
pitalistickéma. A lid náš mlčky snáší utahování ka
italistického šroubu, který čím dále tím více se uta

hoj zvláště snižováním mzdy. Podnikatelé u nás bo
batnou, třeba ještě před nedávnem chodili dům od

"domu se všelijským harabardím. Lid se dře tolik, že
se až zaámá baronka libická při pohledu na pracající
lid na poli podivila řkono: „Ti lidé muef míti stra
šného bohatství, když ještě pracují; já nepracuji a
jsem přece bobatá, jak pak teprve oni l“ — Pověstné
„necování“, 9 dvorů okolních a brusírna skla, toť jsou
8 body, k nimž dělný lid z celého okolí železným ře
tězem jest připoután. Naši zaměstnavatelé jskoby ne
měli citu. Na př. továrník p. Král se vyjádřil: „Kdy
bych zastavil, tak všichni pochcípáte.“ Ten samý ne
žádá jen síly hmotné, ale aby se mu dělník věnoval
zcela. Ozve-li ae pak kdo proti zřejmému bezpráví,
brozí se ma okamžitým propaštěním. Nejvíce škodí si
tu však dělníci sami, to apříti nelze; a p. Král byl
by pošetilým, aby nekořistil z tobo, co 60 mu k vy
užitkování podává. Připomínám jen tak zv. „preiso
vání. Továrník, dává-li kterýkoliv drah skla zpraco
vati, vyzve příslušné z odboru k podání ceny od práce,
jakou by ten který požadoval. Zavolá jich postapně
oěkolik, a tu pěkná podívaná, jak jeden drahého před
bání v nižším podání. Na př. „Vždyť tohle nabízel
se M. dělat za 2 zl.“ rce mu továrník. „No tedy já
jim to udělám po 1-50 gl.“ praví následující. Nedivili
bychom se, kdyby panoval v dotčeném závodě nedo
statek práce, ale tímto způsobem dávají si dělníci
špatné vysvědčení. Místo co by se všichni měli nejed
notiti a podati společný cenník, provozují vzájemnou
nehezkou konkarenci. Předpisů zdravotních, pracovního
řádu, který byl po vypracování dokonce třikrát hejt
manetvím vrácen, si teké nevěímajídělníci. Atovárník,
nelze upříti, i tu byl by povolným, sle blábový, aby
ee z dělnické otupělosti j ště více netěšil. Tak sami
sobě škodíte! Dlouho-li pak ještě budete takto sebe
ničiti? Když se jinde mají lépe, proč ne vy? Kdyby
vás byla aspoň nejméně polovinav organisaci, dá se
už něco podniknout; ti drazí, badon-Ji viděti, že to
ku věsobecnéma prospěcha, nikdy bratr bratra ne
opustí. Daleko ještě horší jsou poměry dělného lidu
a 9 dvorů zdejších. majetku to s „národavyvoleného“
pánů šlechticů z Bronecků, kteří právě panatví své
prodali polskému šlechtici. Aco ještě zdravého zbývá,
to vysuší známý faktor — žid „eítkařetvím.“ Sk.

Dar. Vidp. dr. J. Mrštík, arciděkan v Chra
dimi, daroval Věsodbor. adrašení křesťan. dělnictva
v Chrudimi 6 K. Zaplat Bůh!

Prosba. Hodlémezaložiti vlastní knihovnua
makoopiti jeviště: se tím účelem prosíme vlct. přísoivce
katolických spolků o nějaké milodary. Předem vzdá
váme za každý dárek srdečnéZaplat Bůbl Za odbočku
Všeodbor. sdrafení křest. dělnictva v Náchodě Josef
Matouš, £t. č. předseda; Ant. Jůptner, t. č. místo
předseda. Staré Město č. 16. p. Náchod.

0p,
Vyrovnejte nedoplatky za »PRÁCI«

— a sOBNOVUdl

ži

Věstník diecésního sdružení
katolických jednot.

Z Kutné Hery. Vosvátek ov.Štěpánadno
26. Prosince m. r. uspořádala katol. Jednota av. Voj
těcha spolkovou schůzi. S:hůsi zahájil p. předsedao

l 3, hod. odpol. se hojné účasti členů a bostí.

sčník F Jar. Astr s Hradce Králové promluvil ostarobním a invalidním pojištění a různých časových
otázkách. Po jeho řečí přihlásil se ko slovu p. Hrdina,
který stýskal sobě na nekřesťanské jednání naších
některých velkostetkářů. Přijat návrh p. Němečka, ab
o příštích vánocích byl uspořádán vánoční atrome
pro malé dítky. Po vzájemném rozhovoru ukončil p.
předseda schůzi. Zdař Bůh!

Z Čermilova. (Přednáške.) Na Nový rok
konal vel. p. Josef Mynařík drahoo přednášku o ové
pouti do svaté země. Velice poutavě mluvil o cestě
z Korfu do Jaffy, o věsch zajímavostech, o krajích,
lidu, obyčejích, mravech, způsobu života i dějinách.
Končil příchodem do Jerozaléma a názorně seznámil
poslachače « plánem svatého měste. Přednáška pro
vázona byla světelnými obrazy, opraváu okvostnými.
Nadšení poslachačů při celé přednášce bylo nesmírné;
prostorný sál byl do posledního místa naplněn a řady
velké, pro něž již míste nebylo, upokojeny jen oča
káváním přednášky příští, jež kouati se bude dne 2:.
ledna opět o 7. bod. večer. Neutuchajícím potleskem
byla ukončena řeč trvavší téměř 3 hodiny. Všichni
toušebně očekávají den ten, přemnozí i z velmi da
leka přišli a dojista nelitojí cesty sré. Povrzbuzení
v divotě náboženském i poočeni opouštěli sál. Nej
ardečnější dík všech vel. pónal

Různé zprávy.
Osobní. Dp. Jan Šrámek, předsedaVšeodboro

vého sdrafení křesť.dělnictva na Moravě, jmenován byl
docentem prakticté sociologie na biskapskémnbohoslo
veckém učilišti v Brně. — Nennavnému a obětovnéma
pracovníku na poli křesť. socialismu voláme k nové
hodnosti ardečné „Zlat Bůh |“

Mee odborové organisace. 100 ej
větších odborových spolků v Anglii poskytlo svému
členstva za jediný rok 10,100.869 K podpory.

Dělník ministrem. V Aogliistal se mi
pistrem John Borna; bylo mu svěřeno ministerstvo
prací. Býval pomocníkem zámečnickým; ale svou pílí
a vytrvalostí domohblse tak vysokého postavení. Svého
čusu pronesl výrok: „Vede-li v mnobých případech
chadoba k opilství, jisto jest, že také k chudobě při
vádí — opilství. Střídmost rodinu pojí, alkohol ji
rozdrojaje a ničí její štěstí.

Co stály stávky v Rusku. Jen ztráty
petrobradského děloictva obnášejí přibližné pět a půl
miliona roblů. K tomuto obnosa třeba připojiti i ů
traty dělnictva po čas stávky. A nyní, kdyhy se
spočetly ty obnosy na celé Rasi, okázalo by se, že
rovolační bnutí stálo Rusko více než válka rasko
jeponská. A co ještě bude státi, nelze aot odbadnonti,
Tak umějí hospodařiti revolucionáři,

Vylidňování českého vemkova. Die
právě vydané správy zem. statistického úřada králov
ství Českého patrno, jak vzmábá se vylidňování na
šeho venkova | Do Vídně přistěhovalo se z království
Českého 235.449 osob; celkem vykazuje vlasť naše ve
své bilanci stěhovací ztrátu 333106 duší. Na této
ztrátě účastní se především zemědělské okresy počtem
277 985 duší. O tolik vystěhovalo se ze zemědělských
okresů, než se do nich přistěhovalo. Jišní zemědělské
okresy ztratily celkem 258.524 osob, takřka ?/, cel
kové ztráty. Uvnitř Čech hlavně Praha a sovoročeská
pánev bnědonbelná pohlcají proud vystěhovalecký zs
zemědělských okresů. —

Židovská taktika. V prosincimin. roku
konala se ve Vídni uchůze delegátů moravských židů,
v níž se jednalo o následcích, jež bude míti volební
oprava pro postavení šidů na Moravě. Po delší roz
pravě asneseno, aby tam, kde židé tvoří nepatrnou
většinu, bylo jim ponecháno, dáti se zanésti do ko
tastru většiny, ale tem, kde tvoří snačné procento
voličů, aby se dali zapsati do německého katastru, a
hlasy svoje uplatnili na prospěch židovských zájmů.
— Zde se nejlépe ukázalo, že žid zůstane vždycky
dudem, a že 8 jinými národnostmi necítí ani dost
málo. K emícho jest to vlastenecké obskakování našich
některých lidí, že židé jsou nám vlasteneckými po
mocníky. Kéž by lid náš prozřel, ale bohužel není
naděje, všdyť sama velkohubá vlastenecké intelligence
všecka se židům zaprodává.

Rázné žemy. V Zahnašovicích na Moravě
26. prosince 1908 dostalo ae pokrokářům pěkného na
učení, aby nelezli tam, kde o nich nechtějí slyšet. Na
jmenovaný den oblásili tři pokrokáři, mesi nimi od
padlý kočz Svozil, schůzi. Ženy, podrážděné zvlášť
oblášeným příjezdem odpadlíka Svozila, postavily se
v sástapech na silnici, Když řečníci přijeli, nastala
vřava A hned na to začalo — skákání okny. Svozila
tak tak še vyrvali rozčilenému davu a ženám, které
bo hnaly aš sa svonici, dobrých pět minut. Všichni
pokrokáři vyskákali bez úrazu a zmizeli s obce.

Hlad v Japomsku brozivévystapuje;jiš
8 ním sápasí na 3 miliony obyvatel svlášť v sover
ních provinciích. Nebudou-li aóiněna dostatečná ops
tření, vyžádá si blad větších obětí neš-li válka s Ba
skom. Bez pomoci ciziny sotva vláda temní zašebná
hrozící metia.

Maso psí. Z nedostatku masa obyčejnéhopo
číná se nyní v Německu užívati masa psího. Ostatně
vláda problásila, še maso psí jest schopné k požívání,
sejména pečené. Dle úřed. výkezů v I. pololetí1906
zabito v Německu 2524 psůna maso. Odtad počínají
se to také joviti značné- krádeže paů ve větších ně
meckých městech. — Zjevy tyto uposorňují naše malé
lidi, aby si hleděli 00 mošno nejvíce chovu králíků;
vzejde jim s toho prospěch mnohonásobný.

Ptactvo v zimě. Zamraza a sněha natno
teké pamatovati sa opeřené pěvce naše. Různé drobty,
trochu semence, jeder alunečnicových poslonší apě
váčkům snamenitě. K tomu bodí 00 v nabradách vo
výsi člověka na stromě připevněné skřínky se střechou,
aby nemobly sepadoouti sndbem; takováto skřínka u
okne přidělená rojem hladovících ptáčků spůsobí
k tomu ještě milou ocbvilku posorovateli s pokoje,
zvlášť kdyš ce tu ne skloněném proutku na niti se
věší oříšek neb kousek loje. Ptáček bez pobídnatí
provádí tu různé kejkle. Pozorností takovou sachováte
a přivábíte si do zahrad leckterého aspěráčka, který

ak v létě ničením škodlivého bmysa přispěje vám.
a sdara ovoce.

Z praxe rakouského práva trest
míhe. V případě, še majitel spisů odepře svolení
k problídce episů, mají se tyto neproblédnaté zapečetiti a
sapečetěné k soudo oložiti. Také v tomto případě jest
majitel spi-ů oprávněn přitisknouti na obálka svou pečeť.
S>adce, který episy zabavil, má pak, eděliv stav věci
radní komoře, požádati ji za rozhodoutí, mají-li a0
spisy vzbledem k protestu majitele problížeti nebo
vrátiti. Nařídí-!i radní komora, aby se spisy problédly,
avebo když v případě dobrovolného vydání Leb zaba
vení spisů se tyto u soudu rozpečetují, má se ten,
jebož se problídka týkala, vybídaouti, aby byl při roz
pečetování, které jeu soudce prováděti může, přítomen,
Nepřijde-li po takovém vybídautí nebo nemůže-'i se
mu vybídnatí pro jeho nepřítomnost dodati, mají se
opisy předce rozpečetiti. V řízení přestupkovém smějí
se sabavíti toliko papíry obviněného, nikoli papíry
osob jiných. — O zabavení a otvírání dopisů nebe
jiných zásilek obviněného došlých nebo jim odesí
lených. ($$ 146—149 tr. ř.) Především dlužno u
vésti, že toto zabavení může se státi jenom v pří
pravném řízení pro zločin nebo přečin; v řízení pře
stapkovém jest zakázáno tohoto prostředku užívati,
Jedná se ta o dopisy neb o zásilky, které obviněnéma
došly a které on dosud nepřijal, sneb o dopisy a
zásilky, které on sám odeslati zamýšlí, Účelem tohoto
ustanovení jest, aby obviněný (nikoli jiné osoby) byl
podroben stálé kantrole saadní při přijímání a ode
sllání záeilek. Avsak není každý obviněný této kon
trole podroben, nýbrž jen ten, os něbož byl pro né
jaký zločin nebo přečin vydán rozkaz postavovasí
nebo zatykač,

Dlaby Brma. Dle závěrkyúčtů sa r. 1904
měla obec bročoská koncem r. 1904 — 39,276.269 K
dlabů. Za německé správy přibývá dlabů jen coš.

Sampaňské vímo. Výroba šampaňského
vína počala ve Francii. Prvním jeho výrobcem jest
francoazský mnich don Perignon, sklepmietr v klášteře
Haaterillerském, jemuž se r. 1638 poprvé podařilo
s modrých hroznů vylivovati úplně bílý, čirý mošt,
který napinil k vůli pokusům do labví, a neprodyšně
zazátkoval korkovým: zátkami, tenkrát ještě skoro
neznámými. Jakó bylo věsk jeho překvapení, když při
otvírání zátka s výbuchem odletěle a mok šamě z láhve
přetékal. Po objeva tomto konal don Perignon další
pokusy, až získal víno, které vlast jeho proslavilo.
Výroba jeho jen pozvolna rozšiřovala se do jiných
zemí, i do Čech. Z modré bargandské róvy na Měl
nicku, kteroa tam zavedl Karel IV. ze Champegne a
Borgundske, připravuje se právě v Mělníku am
paňeké, které se zcela dobře může měřiti s francous
ským.

Státní dlub Rakouska (Předlitavska)
vzrostl koncem Července 1905 pa 9.410,431.698 K;
s toho připadá na všeobecný státní dlab 6.391,640 984 K
a na dlaby předlitavské 4.018,885.701 K. — Dřeme
se u nás jen na dlaby.

Plovoucí dětský hospitál. Mozivšsmi
zařízeními, ješ slouží k dobra chudších tříd lidu, jsou
hospitálské lodi v Nov. Yorka nejoblibenější. Účelem
jejích jest, děti chadších tříd vyvézti na Čerstvý vsdach
mořský a nechati je několik dní ušiti jasného slunce.
Činnost na těchto lodích počíná za letního vedra. Tělo
dětské, horkem zmořené, svlášť podléhá růsným
nemocem; Často na ste dětí Iso tím zsachrániti, Že to
co možná nejrychleji dopraví na čerstvý, chladný
vzdach. Na každé takoré lodi jost lednice, aby se
mléko čerstvým udržeti moblo, jsou tam sály ope
rační, pro tělocvik, koupelny. Každé dítě, jemuž ne
moc nevadí, obdrží denně teploa koupel, při níš ašito
vody mořské ohřaté nebo stadené. Počet ošetřovanců
na tekové lodi dosahaje ročně počtu 10.000, což věsk
přece ještě nepostačuje.

Odměna za spořivosvt. První záložnavo
Vys. Mýtě adělila 36 spořivým vkledatelům = kraba
dělnictva odměna sa epořivost. Každý « nich obdržel
10 K odměny. Taž záložna v nejbližší době zavede
spoření pomocí pokladniček. Neškodilo by, kdyby si
i jiné peněšní ústavy podobně vedly.

K Matici České, sbora musejnímupro vě
decké vzdělání řeči a literetary české, přistoupili sa
sakledatele pp.: Max. Schmerborský, c. k. místodrš,
koncip. v Tarnově; Vítězslav Jan Tachecí, úředník
Pražské obecní plynároy v Praze; Ladvík Scheiner,
právník s Hradce Král.; Jos. Cbudáček,učitel v Plsni;
ostatní příště | Zároveň opošorňojí se páni členové,
kteří dosud nesložili vklad sa rok 19006, by tak ači
pili do konce t. m., jinak ztrácejí právo na podíl
z r. 1905. Nově přistupojící členové, kteří do konce
t.'©. zaplatí první vklad 21 K, mají právo vybrati
sl opisy na podíl r. 1905 v ceně 20 K. ČlenemMa
tice České se stane, kdo saplatí doživotní příspěvek
105 K buď najednou neb v pěti ročních vkladech po
31 K (nevymírající člonoré 800 K neb po 60 K
ročně), Přihlášky nových členů přijímá osobně 1 pí
semne ezp-dice „Matice České“ + museu královetví
Čsského, které zodpoví veškeré dotasy. Btenovy pošloa
00 na pošádání zdarma,Be



Akclový kapitál K 2,000.000-—.
Reservní

a pojist. fondy ca. K 500.000-—.
PI“ Založeno roku 1868.

čísel losů. — Safesové schránky. — Devisy, valuty a mince.
ót. — Revise
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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.

———firmy

JAR 8STOUPA
v Praze, Václavské náměstí č. 32.
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KALIS,
hodinářa zlatníkv Rychnověn. Kn, Jan Kryšpin,

(J. Sylvaterův synovec, ná
stupce)

odborný umělecký závod
*pro

malbu oken kostelních
/ PRAHA-I,

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

pod loubím) doporočuje se

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

E

Solidníobsluhapřimírných

cenách.

9|gezjuypyzodvu

upou,W9ÁHI9AAyzpigo|Áusg pA

Vyznamenán státní medailii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

WHradci Králové, čís. 83
Palackého třída

svůj hojně zásobený

sklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, broneu a ji
ných kovů

vše elině v ohnizlacené
a otříbřené, zač se ručí.

Vlastní ©výroba ©umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyřídit. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlacení a stříbřenístar
lích věcí vykoná se rychle a
zašlou se již svěcené Bestvr
zením Jeho biskupské Mi.
losti. Starý závod můj může
se vykázati *o'némi pochval.
nými přípiwy<. 1. zákazníků
a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů,
monstrancí, ciborií, relikvi

* úřů, nádobek na sv. oleje,
lamp, laceren, lustro, sauitelen, tácků na křest, svícnů, pa

ciikálů, echránek na Nejsvětější,patonek atd. co nejvíce.

AGE) XGE2XGPIXCPI X663 X

£Jan Horák,
A 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

Vytečné kapesní ho- ( těmi vsazením. zemských,
diky všech druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních. Zluté a stříbrné
skvosty, jako: řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení s úplnouzárukou/

Děvěryhodnýmsásilky na výběr léš i masplátky

Vetkeré rozpočty, akizsy 1 odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

Nesčetná veřejná i písemná pochvalné uznání."Of

bez soýšeníosm.— Založenor. 1843. Založeno roku 1836.

Šulc- Vino - Praha

zaručená mešní vína.

1- 0 60 $ g
a

PO-a modní pánské látky <U
přo podzimní a zimní období ve velkém výběru; vzory Dá

požádáníochotnězašle obchodní dům se suny ——

EBIKESIKCODXICRYX26

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 eplátky bez zvýšení cen!

603X662XG8IXCPIXČBXCBDXCBDX663IX663X663

Uznaný za nejvýbodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramentů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového načímí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čecbách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl. č. 86.,

(Aliálka v OLOMOUCI, EliščinaMtřida, 6.).
Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —

Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběrufranko. (Y

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.



Továrnaexe
i na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů|

JE Jos. Tomášek
o ve Vysokém Mýtě, |
bt4 dříve sávod masužitkování ovoce, salošený A |
pás 1. 1666, nejstarší svého druhu v Čechách $
9 — nabízí —

| koňak, elivovici, borovičku, jeřabinku
j rumy a punše, likéry, sladké ovecn
j | víno, bíléičervené, vino borůvkové (medici

4 Upozorňujeme avlášť na výtečný a při takové
j jakosti velmi levný koňak a |

Slivovilci, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

M©Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku JŠ
) 1891 na jub. výstavě v Praze. medailí |
i státnía diplomemslatémedaile,amnohýmiji
j nými diplomya právemrašeníslatémododle. |

Vzorky zdarma a iranko.

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. Hoškudiy, (aráře vo Výprachtisleh)

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

výrobní závod

všech: kostelních paramentů,
praporů a kovového náčiní.

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

(00

NENENHNENENENI
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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, křížeatd.
Vídeň,
VIL o., Seiden

gasse čís. 35.

Naukáskusasilá
90 vše framoo.

C.ak dvorní dodavatel
Závod doporučen již ruku 1888 Ordivariatním

listem nejdůstojnější biskupské kousistoře.

ovce kostelní
pravé voskové, přesnědle liturgických předpisů
zhotovené svíce polovoskové, pro svou bez
vadovu jakost velmi oblibené avíce obětní a
smuteční, hladké i krášlené, dále

k nastávající
době velikonoční

paschaly příslušné vypravené a ozdobené (s bo
ránkem, rány 8 krůpějemi krve, pozlacená grana),
triangle, vše v libovolné velikosti: konečné
kosteluí svíce stearinové.

Pro důstojné farní úřady zvláštní výhodné
ceny dlo ujednání!

Pro všeobecnou potřebu
svíce lustrové, dekorační, renaissanční, ba
rokové, stolní svíčky steurinové plné a duté,
svíčky 8 rýhovaným kuželem (do každého svícnu
Behodící), svíčky sklepní, levné parafinové
svíčky pro domácnost a veškeré jiné druhy
svíček vlastní výroby nabízí nejlevněji

J. Pilnáček
továrna na svíce, mýdla a voňavky

v Hradci Králové.
ORP* Založena roku 1816.

Nově slepšený, zákonemchráněný nedostižitelný

krem na zuby
Mikulálkova

Libuše.
Cena25 kr.

K dostání v lékárnách,
drogeriích a voňavkářakých
závodech. — W Hradci
Krát. K. Dix, droguista,
Fr. Viktorin, materialista,
A. Frynta, obchod mydlář.;
w Polici n Met A.Pob
lová, droguerie; w lev
Městě mn.Met Jarosl.
Kraciková, drogerie, Boh.
Imlaufová, vdova; w De=
brušce Al.Kňourek,dro
guista; v Gelčově Je
níkově J. Thon, lékár
uík;w Červeném Ko
stejei H. Klatovský, dro

ita; w Josefově Lad s
arolímek. drog; v Tý= ní

nlěti n. Orl. J. Plný, drogaista; v Opočně Jos.
Středa, obchodník.

Budiž heslem a snahou každého uvědomělého |
Čecha jen domácí výrobky upotřebití.

KEM

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

stavitele

Jindřicha | 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 sev Ji
říkově třídě v čísle 394, dům p.

Skuherského pod pivovarem.

x
x Růscé *

'š zpěvné ptactvo *
s „mě pravé x

žharckékanáry*
JČ| prodávám za mírnemcenu.

: Josef Raus v Hradci Král, :
* Komenskéhotřída, č. 248. *
KRRNRRNNINNINNIRNRNNN

| s "Ea
© Provedeno přes 500 oltářů a Božích ©

Nejlepší doporučení

PETRA BUŠKA SYNOVÉ

uměleo.závodsochařský ařezbářský pro práce
stelní odborně zařízený. —

Vlastní malířské atelier.

Parostrojní truhlářství. — Nákresy a roz
o počty zdarma,

Obnovování oltářů, soch, obrazů a j.a c B6= E
————————ň R

B — p]
Lmanue| Dělský,

-6 k dronnídodavatel
v Hradci Králové

doporačuje veškeré moderní vkusně zhe
tovené oděvy, zvláště

zmniky Derby
v značně smíšených cenách.

Modní látky
na objednávky.

(P. T. p. zákazníkům otálého postavení výhodné
platebnípoduínky)

o
Josef

Krejčík
V PRAZE,

umělecký závod so
. ohařský a řezbářský.



Předplatne ma čtvrt roku 2 k so h
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Proč nemůžeme ku předu.
. (14) Ozývají se opět hlasy po laciném

katolickém denníku, který by vnikl aspoň v 10

tomu našemu živoření. — Po kolikát) se ty
hlasy ozývají?

Měli jsme do let devadesátých svého
„Čecha“, list věru lidový a oa ton čas samo
statný. Kněžstvo bylo s ním spokojeno, ale
uvésti jej vlid se nezdařilo. Sestonpilo se
družetvo:g, počalo vydávati list čistě katolický,
vzalo to 8 vysoka, nešetřilo peněz a výsledek?
— Je soámý. Vrátili jsmo se k starému „Čechu“,
abychom mohli býti neodvislejší na všecky

Naříká vydavatel, naříkají čtenáři. Zkonšeli
jeme to tedy všelijak. Kde to vězí? — Oby
čejně se odpovídá na katolických -jezdech,
v kněžských a spolkových schůzích, v novinách

příčina a chceme-ii býti sami k sobě sprave
dlivými, musíme poukázati i na jiné, ne méně
závažné důvody. Jižní Čechy jeou, jak známo,
krajem zanedbaným a nedostetek komunikace
udává se jako důvod, proč ee velkoprůmysl
těmto krajům vyhýbá, kdežto vláda a země
osopak tvrdí: „jak mohu já zde něco začíti,
když oic nestavíte; těch pár vozů uhlí, příp.

-obilí dráhu nenživíl“ Jeden vymlonvá 86 u
čeká na druhého. A tak je i v našem případě;
katolický tisk předpokládá katolickou organi
saci a této nemůže se dařiti bez katolickébo
lista. Oba mají pravdu, jen že to neplatí jen
onás, nýbrž o každé straně, která ta stojí bez
organisace lidové, Staročeši mají v národě
Jistě maochopřívrženců, ale nestarají se o 80r
gauisování jich a jejích tisk podle toho vy
padá. „Hlas národa“ i „Politik“ živoří a to
ještě a velikými obětmi jedaotlivců, kteří by
byli jinak praporečníky bez prapora. Že „N.

Z,modlitby Páně.
Napesl Josef Váňa.

Ghléb náš vezdejší doj nám dnos!
Na dvéře tarní kanceláře bylo nesměle za

- klepáno. 
»Dálel« zvolal farář Skrovný,

„© Dvéře se tiše otevřely a do kanceláře vsunul
se muž v otřelém, nuzném odévu.

ePochválen Pán Ježíšla zaskuhral a baal se
po farářové ruce, aby ji políbil,

sÁž na věkyle odvětil ferář a schoval ruce
do zadu pod šdsy.

»Co paž si přejete, můj zlatý... ře
»Prosím, ponížené jemnostpane, tuhle jsem

nedávno pohořel, kdyby se ráčili taky... .«
A muž se najednou zakuckal a slzy vestou

pily mu do očí.
*Pohořel? I to vás lituji, příteli, to vás li

tuji; teď zrovna na zimu! — Ale podívejte se,
js pohořel taky .. . Inu, neštěstí nechodí po
horách, ale po lidech... „«

Muž se udivené díval na kněze a nechápal.
eNerozumíte tomu.. .? — Hm, já pomalu

také nel — Pořád se nám maže med okolo úst,
že nám snad už taky ty platy... „ že to pro
nás nedůstojno .. . „,„že příslušné kruby ....

... — -+ ola
A kněz odplivnul.
+To víte! Tém pánům tam v tom nádher

ném domě ve Vídní to tuze k srdci nepřirostlo.
Do vánoc bádali se tam o pražské a brněnské
policajty a o Taschkovy budějovské uzenky, po
vánocích budou míti na mušce sociální demokraty
a kanony a ae nás, na kočze...

Farář Skrovný se nejednou odmlčel a podí
vel se ostře na cizího muže.

bez lidu, měli dobře redigovaný list a přece
dohospodařili. Též Mladočeši nemají svého li
dového listu a dnes bylo by snad již pozdě
naň mysliti; jako strana vedoucí byli by již
dávno se k saložení svého denníku odhodlali,

semanstva“ dost a dnes jsou též v koncích.
Jak Staročeši, tak realisté i Mladočeši jsou
etrauou především politickou a politika lid
neživí. Při dnešních lidových směrech a třídním
boji za zlepšení poměrů životních vnikne do
lidu jen takový list, který si nejen napíše, ale
skutečně je listem, bojujícím v první řadě za
práva a potřeby pracajicího lidu. Víry v oad
přirozený život vůčihledě ubývá a jen časný

čanský život otáčí. Co je socialistům po tom,

nelze si mysliti ani národohospodářského po
vznesení lidu, co jim je po tom, že národové
všech věků a všech náboženských vyznání za
bývali se životem posmrtným? Je zaměstnává
na ten Čas jen jeduo a proto jejich úspěch.
Čím více který list elibaje, čím více mloví
k lidu o jeho právech a mlčí o povinnostech
k Boha, vlasti, národa, tím více se líbí. To

tická strana, tím méně my, kteří máme úlohu

png. nější, zodpovědnější, vážnější, než kdoicý.
My žijeme sice uprostřed pracujícího

lido, my povětšině z něho vyšli, my jeho
potřeby známe a cítíme, ale my nežijeme
s lidem, t. j—my nemáme naň bezprostřední
vliv v továrnách, brtech, hostincích a szába
vách, jako socialisti a proto postrádáme a
bodeme postrádati vlivu, jehož je třeba k sí

lidem do hospod. Nás kněží je málo, intelli
gence je rozbita a pracaje v několika směrech;
v "eděli, kdy se pracaojící lid schází a kdy
uvažuje a debatuje o svém postavení a 0 ve

dnešním nedostatku kněžstva, utýrání odpoči

křačuje a že se svými listy nevnikáme do lidu.
Nevede se nám hůře, než jiným, jen že nám———————">

»Rozumíte už?! — Pobořel jsem, jako
vy ...1 — Vy si aspoú vyprosíte a já musím
trpělivě čekati, až jestli přece se tam tém pánům
uzdádati nám, co vlastně jest naše...
darmo....

A farář uhodil se prudce do Čele.
*Kdyby člověk aspoň tadyhle neměl mozek

«. „aspoň by... Než, nač vás tímble trápím,
tu máte, tu máte... .« '

A farář Skrovný vsunul rychle pravici do
kapsy u kalbot a lovil tam korunu. Ale nemohl

hledal druhou a nikde nic. .
„ »Zpropadeně, zpropadené . .. Vždyť se mi

zdálo, že jsem ji tam měl.. . Snad by.. .«
Konečně vylovil korunu a obdaroval poho

řelého.
»Zaplat Pán Bůb na stotisíckrát l«
A cizí muž hnal se zase po ruce knězově,

aby ji políbil, Farář stopil ji však do šosáku,
>S Pánem Bohem! Bůh vás potěš .. .l«
Když cizinec odešel, tvář kněze se zasmu“

šila a bolestí zkřivila.

»Teď jsem vlastně na tom hůř, než ten
chuďas. Nemám ani groše, a nikdo mi nevěří...
A zima přede dveřmi ... Mám kupovati uhlí,
mám kupovati dříví, mém si koupiti zimní kal
hoty a boty a na to na vše čtyři koruny denního
platu jako nádenník ...?! — A výdělek...
štola.. .?le

Farář se rozesmál jako šílenec.
*Třicet dva haléřů za otčenáše v neděli,

toť vše, vše . . . Celé ostatní půlléto — nic...
— A co by také člověk tady od těch chudasů
mohl chtíti. . .? — Bylo by to milosrdenstvíI
Samý nédenník, samý panský oráč a všech do
hromady pouze — jeden tisíc...

A farář zakroutil hlavou, jako by z ní ty
dotěrné myšlénky vytřásti chtěl.

Imserty se počítají levně.
Olmova vychází v pátek v poledne.

blaho společnosti křesťanské více na srdci leží,
než jiným a my o své bídě více mlavíme, než
jiní. My sami hrozící rozklad daešní společ
nosti nezastavíme, 8 námi musí se spojitii

stratiti — nikoli privileje a výsady — ale pc
ctivě vydobytý majetek a osobní bezpečnost,
tedy i sociální demokrati, pokad se jim jedná
o sákonité apravení společenských poměrů a
ne o násilný potizákonný převrat, a já jsem
přesvědčen, že i mezi nimi najde se jako mezi

kdož čas prohlédnou a zabřmí na ty, kteří je
ženou v wlepou ulici revolace: „sž potad a ne

po jakých ztrátách, po jakém krveprolití!
Každý svobodomyslný člověk masí sociální de
mokracii její třídní organisaci přáti, ale každý,
kdo 8 křesťanskou společností dobře to myslí,
musí se postaviti proti revolačním cílům, jež

povětšině nemají tušení. Revoluciováři vy
tvořili v nich tahou organisaci, nikoli aby jim
postavení jejich zlepšili, ale aby pomocí jejich
vynutili socialistický stát. Revoluce ruská, s níž
jsme z počátka syrmpatisovali, může býti pro
nás všecky poučnou, jen že bohužel jsva lidé,
kdož wají oči a nevidí; nevidí, že se tu ne

každého, kdo má na sobě lepší. kabát. AČ se
nemýli poslanci, advokáti, profesoři a jak se
všickni ti páni jmenují! Dojde-li k revolaci,
přijdeme na řada nejprvé my, ale oni hned po
nás a nic jim nespomůže, že 80 křesťanskc
sociálním snabám posimívali a proti křesťansko
sociálním spolkům, jako tmářským a zpáteč
nickým, samu internacionálu štvali.

Příčiny neúspěchů našich a nejen našich,
nýbrž všech koaservativních stran, neleží
tedy pouze v nás. samých, nýbrž i mimo nás A
dají se duchem časo vysvětliti; to však nesmí
nám býti záminkoa, bychom ve své práci,
v organisaci katolického lidu ustávali. Máme
před volbami, jež se přovedou za hesla a snad
i za panování všeobecného rovného hlasování,
pro něž jsme se jsko křesťané vyslovili a jako
Slované, kteří, ztratí-li doma na svých posicích,
doafají získati to, a soad více. mezi bratrya———————-=

sA soucitu s nami nemá nikdo... — Co
pak je jemu, nemá dětí«, říka obyčejný nemyslící
lid, jako by nucený zákaz byl nějakým dobro
diním.

»Nic jim nedávat, nic jim nevěřit... „le
hřímá sociální demokracie a bezcitná, humanitní
intelligence.

»Můj Bože, můj Bože.. .| — Jsi otcem
všech tvorů, oteviráš štědrou ruku svou a napl
ňuješ každého živočicha svým požehnáním...
Ó shlédní i na ponížení nepatrného sluhy svého l«

A farář Skrovný mané při těch slovech
sklesnul na klekátko před Ukřižovaným.

eJsem hůře na tom než Eliáš. Ten z potoka
pil a krkovci ho krmili a pak v nouzi nejvyšší
chudá Sarepfankasytila ho chlebem ... Dnes.. .?
— Zázrak ten se nestane! Dnes místo chlebem
ubodí nás spíše kamenem ....<

=Otče| Syn Tvůj kdysi řekl, že Ty's vinař,
který najal dělníky na vinici a že jsi tomu posled=
pímu dal zrovna tolik jako prvnímu a že ti první
nesli břímě dne i horka —«. Otče, tak bylo za
časů Syna Tvého... . Otče, dnes je tomu jinak!
Dnes ti poslední nesou břímě dne i borka a od
měnu berou pouze ti první . .. Dnes není rov
nosti mezi prvními a posledními a poslední nikdy
dnes prvními se nestanou... Ó Otče, chlébnáš
vezdejší dej nám dnes... „l«

A farář Skrovný sepjal ruce a šeptal vroucně
modlitbu Mistra z Nazareta, Kdyš ukončil, 6 na
máháním vstal, a oko náhodou při lom zavad.lo
o vedle stojící chudou knihovnu,

Farář trpce se usmál a vrbnul se znova na
klekátko.

»Otče, chléb náš vezdejší dej nám dnes...
Mám tu jen na tom duševním stole drobty, na
více se zmoci nemohu . . . Na stolech bohatců
chleba toho v nadbytku a v bojnosti, ale nikdo
oň ani nezavadí, majíť požitky jiné . . . Já mám



Jišními. Nelenujme a hleďme své postavení
apevniti aspoň v katolických spolcích, jež

k zahození a je v našich rukou, bychom své
hlasy nedali zadarmo. Nemohouce samostatně
vystoupiti, doufejme v síla kompromissní.
Mladočeši budou nás potřebovati v městech,
agrárníci na venkově;. tito poslední vyslovili
se právě proti zednářské opravě manželského
práva, dobře cítíce, že z toho pro obecnou
mravnost nekouká nic kalóho, než nové ma
triční úřady a nová břemena na lid. Již svítá;
víc a více razí si cestu přesvědčení, že náro
dové budou muset zanechati třenic nábožen
ských i národních a sraziti ae proti společ
nému nepříteli — revoluci.

Výchova bez náboženství,
(3) Jak známo, nevyučaje se na francouz

ských státních školách náboženství. Podle toho
také dopadá výchova mládeže. Jestliže nevede
škola mládež k mravnosti poukazováním na
vševědoucnost Boží, jestliže vychovatel nenpo
sorňuje na posmrtnou odměna dobrých a po
trestání bříšníků, pak 8i musí pomáhati pro
středky méně významnými a málo účinnými.
Co tedy káže pouhá lidská mravooka frau
couzská, jež ee předkládá mládeži? Jakým
způsobem tato mravouka, opírající se pouze 0
autoritu lidskou, láká mládež k dobrým skut
kům? V příručce mravooky pro francouzskou
mládež čteme: „Poslouchat máme £ opatrnosti.
— Chcete-li být samostatní, musíte 8e co nej
více přičinit, abyste rozmožili své záslaby,
avšak nemáte tak činit na úkor jiných, neboť
druzí nedají se dlouho šidit. Nemáte tak jednat
na úkor poddaných a dělníků, neboť špatný
pán nebude mít dobrých ulažebníků. — Učte
se lépe chápat vlastní prospěch; kdo nejpil
něji studuje, bude později moci se dostati na
nejvýnosnější místo. — Ten může se dostat
i do úřadu. — Člověk pracuje, aby zbobatl. —
Kdyby plod práce naší připadl druhým, ne
měli bychom žádné radosti. — Spořitelní knížka
dodává majiteli vědomí vlastní jeho ceny.“

Tu máme tu „vyšší, vznešenější“ mravouku
než jest mravouka Kristova. Takovou mra
vouka měli dávno pohané před Kristem; a
sami prozíravější filosofové pohanětí se vyja
dřovali, že takové mravní zásady lidstva nijak
nestačí. Jak patrno, jest to mravouka krajního
sobectví. A co má taky slibovati vychovatel
mládeži za 'dobré skatky, jestliže v odměnu
Božskoo nevěří? Jak má naotiti žactvo k obě
tavosti, nemůže-li mu zaročiti, že taková obě
tavost bude zde na zemi odměněna a Spra
vedlivě uznána? Kde jest v těch „mravouč
ných“ pravidlech vysvání k účinné lásce k blit
nímu? Stálé materialistické upozorňování ou
vlastní prospěch. Má se tedy stadovati — pro
výnosné místo, nemá se krásti — protože 8e
brzy přijde zloději na prsty. Takové důvody

joo příliš slabými sloopy upřímné mravnosti.ždyť mládež brzy seznává, že se vede i pod
vodníkovi velmi dobře, umí-li jen krásti cbytře,

——————ě—ě——————0 o
tu jen drobty a přec duše má touží po tom chlebě,
žízní po vědě, lační pro poučení více snad než
Eliáš, když mu vyschnul Karitb . . . Otče, chléb
náš vezdejší dej nám dnes.. . „le

V tom někdo zafukal zase slabě na dvéře
»Dálel« zvolal farář jako ve snu.
»Poníženě ručičku líbám, jemnostpane| Rá

čejí být tak mnoho dobrý s derovati mi nějaké
škrpálky. Jsem nadobro bos a zmrzém a nemohu
am si jíti vyprosit kousek chleba. Ráčejí se smi
lovat.. . «

S těmi slovy vstoupil do kanceláře otrbaný
a vyschlý chuďas.

Farář se zamračil a utkvěl přísným pobledem
na nobou žadatele. Byly zabaleny v hadry a prsty
z nich koukaly.

»Dejte mu tam jedoy boty .. „le zavolal
do kuchyně.

»Pán Bůh rač jim nadělit na stotisíckrát ...
S Pánem Bohem l.

=S-Pínem Bohemla
Když chudas odešel, farář vrhnul se znova

na kolena pod obrazem Ukřitovaného a rozbol
něné nitro jeho zaápělo: +Oiče, chléb náš vezdejší
dej nám dnes... Ne za sebe prosím, nýbrž za
tyhle ty, které jsi mi svěřil... Žijumezi nimi a
vidím bídu v celé její hrůze, zřím ji v celé její
nahotě . . Srdce bych míti nesměl, kdybych.. .«

»Otče, chléb náš vezdejší dej nám... Ti,
kteří sedí u zlacených stolů v nádherných síních
a ustanovení jsou rozhodovati o neší existenci, ti
bídu života neznají. Miliony jsou jim smelím a
često bázejí je tam, kde se ničí okamžikem a tem,
kde by přinesly užitek stonásobný, tam uvažuje
se úzkostlivé o každém krejcaru. Miliony obětují
se bez rozmyslu na vražednou a smrtící zbraň,
ale dáti nepatrnou částku tém, kteří by soucitnou
rukou zažehnali bídu a hlad, není ani dobré vůle
ani dostatečné odvshy ... — — —*

Ó Otče, chléb náš vezdejší dej nám dnesl

podvede pojišťovací banku velice snadno, jestliže
si chytře podpálí pojištěný dům. Millionoví
bankrotáři žijí pohodlně; jest jenom potřebí,
aby se provedl podvod opatrně. Celá ta mravo
uka vrobolí v napomenatí: „Mosíš býti po
otivý proto, abys vlastníma prospěchu ne
škodil.“ Dobře; ale sezná-li šibal, že bude mít
osobní prospěch větší z krádeže než s pooti
vosti, proč by chytře nekradl? Vždyť nověrec
myslí, že ho může trestati pooze:policajt,
četník, soudce. A že by 8e nedali lidé dlouho
šiditi, na to nevěří ani ten, který „mravoúčná
pravidla“ sepisoval. Vždyť při kopání Panam
ského průlivu dály se finanční švindle tak
dlouho! Národ francouzský tehdy byl ošizen
židovským inženýrem Lessepsem a jeho spo
lečníky o celé tisíce milionů franků. A při tom
všem požidovětělá vláda franconzská dala zavřít
Jenom několik těch virtuossů ve zlodějetví;
větší část pobertů nechala na svobodě; bleděla
jejicb vinu utatlati, jen aby „dobré jméno
Francie“ bylo zachráněno. A že by velice pilný
student obdržel ve Francii jistě velmi výnosné
úřední místo? Jestliže jest šid, pak má tam
ovšem obyčejně karióra krásnou. Ale hlási-li

evědčení, pak ve Francii mnoho nepochodí,
i kdyby byl sebe ačenější a bystřejší. Celé
pluky vládních špiclů střeží každý jeho krok;
takový katolický úředník jent tajně očerňován
a — souzen bez výslechu. Vždyť nedávno celá
Evropa ne divila, jakou špiclovskou soustava
proti katolíkům francouzská vláda zavedla.

A jakými tresty hrozí ověteká mravouka
francouzská provinilcům? Slyšme! „U všech

se žalářem a smrti“ V příračce k této vý
straze nakreslen jest obraz, jak dva četníci
vedou zločince, nebot „kdo neposlouchá zá
konů, bude četníky předveden před soudce.“
Z toho si tedy vezme žák asi toto naučení:
„Jakmile tě zpozoruje při krádeži nebovraždě
četník, odvede tě k soudu. Proto neš zločin
vykonám, dobře si věc předem promyslím,
abych uebyl přistižen; masím prováděti svoji
zvůli bodně opatrně a pak 80 mi povede
dobře, jako jiným ničemům, kteří své zločiny
provedli lišácky, tek že se jim nedá vina do
kázati.“

A teď ae tážeme, která mravouka jest ú
činnější :zda katolické, či modernífrancouzská?

jeho, ba že skoamá srdcei ledví. VÍ, žeKristus
zatracoje a trestá nejenom každý skatek zlý,
ale i hříšné myšlenky a žádosti. Toto přesvěd
čení mocně joj ponouká, aby zlé náklonnosti
ze svého srdce naprosto dokonale vyplenil;
jeho víra bo padí, aby jebo dobré skutky ply
nuly nikoli ze strachu před policajtem, ale
£ bázně Boží a z milování otnosti. I když se
katolíkovi nedostane hned na zemi za jebo
dobré skatky odměny, proto neochabuje v ži
votěctnostném; vždyt věří,že Bůh sámjeden
kráte stopásobně odmění jeho charakterní činy.
A jak se to má 8 člověkem vychovaným ve
škole nevěrecké? Ten na vševědoucnost Boší
nevěří; dále ví, že lidské oko spravedlnosti
do myšlenek s náklonností nevidí nikdy a
dále že skatky zlé vidí jen tenkráte, páchajíli
se neopatrně, — Která mravouka tedy povede
k životu ctnostnému s větším důrazem?

Zednářská vláda dovolovala jistý čas, aby
upřímní katolíci mohli posílati své dítky do
soukromných škol katolických, které si z vlast
ních soukromých sbírek vydržovali. A ve
školách těch, kde bylo vyučováno katolickému
náboženství, osvědčovalo žactvo daleko větší
prospěch mravní i vědecký neš ve školách
státních. Není tudiž divu, že i odpůrci katolické
církve často ověřovali výchova svých dětí ra
ději školám katolickým než státním. Ale utě
šený rozkvět katolického školství dráždil fran
couzské liberály a socialisty k nekřesťanskému
hněvo. Poněvadě tito nemohli přes všecko úsilí
konkarovati s katolíky zbraní ducha, oteklise
aspoň k násilí. Jednodoše katolické vychova
telstvo vypověděli, školy a kláštery skonfisko
vali a rozprodali za pakatel výhradně židům.
A teď, kdy církev jest ve Francii znásilněna,
ukazují se stále více následky výchovy bez
věrecké. Francie upadá mravně A bmotně tak
rychle, až nad tím francouzští vlastenci lomí
rakema.

Katoličtí rodiče, posorajte dobře, jekou
mravouku by voncovali vaší mládeži ti lidé,
kteří chtějí nábošenství ze školy vypaditil
Dali by mravouku lepší, účinnější, než jakou
si vymyelili „přátelé volné školy“ ve Francii?
Hajte práva svái dítek svých vytrvalel

K
»„OBNOVU« V PRAZE

dostati Ise o knihkupectví p. Františka Hovorky
©Žitné ulicí a vprodeji novin p. MVičha ne

Příkopech.

E

(BopánrPraky

-| dostiv Uhrácha my) ©
;Svolání sněmu král. Ceskéhopo Novémroge,

jehož su Němciobávali,nenekatečnilose k fich
veliké radosti, poněvadž vláda neměla sabazpe=
čeno, že by její předlohy volební akuriákní
bylyklidně a hladce projednány. Litovati však
Jest, že se strany poselstva českého nebylo na
vládě žádáno, aby svolala sněm, který mohl
vyříditi několik: předloh, jichž takřka celé
stoby na vyřízení čekají. Schválení usnesení
sněmo českébo ze dne 24. listopadu m. r.
o prosalímním dalším vybírání zemskýchpřířášek
až do konce měsíce června roka letošního jest
sice dalším krokem stále trvající prozatímnosti,
v níž se obráží celá neblshá sitaace přítomná,
k lopšení se poměrů politických však nikterak
nepřispívá. a

Otáska vrácení královskéhohradu na Hrad
čenech královetví Českému a zapsání hradu
v deskách zemských ua jméno téhuž království
vyvolala i ve dvorních kruzích vídešských

informováni, že efsař a král František Josef
nařídil, aby dvorní maršálský úřad celé věci
věnoval náležitou posornost a-vyslul hraběte
Montecaceoliho do Praby, aby hrad problédi
a podal mu pak podrobnou zprávu o celkovém
jeho stava. Také se ojišťuje, še příštího jara
udou opětně zahájeny práce opravné některých

zvláště sošlých částí hradních, k čemaž bylo
zámeckému bejtmanu Zapletalovi již pomká
zéno 120.000 korun. Jest však také nejvýše na
čase, aby starý královskýhrad pražský byl
pozvolna podrobován žádoucí opravě, poněvadě
jest ve stavu úžasně spustlém. Žasnoucizinci
a žasnou lidé domácí, když vidí, jsk starší
část hradu po dlouhá léta jest zanedbávána,
jak rozedranými střechami lijí se deštů na
stropy, jak omítka opadává a zdi trpí stálo
více, sniž se přikročaje k jich opravě. V kašdé
jiné zemi by rok od roku byl vykasován uršitý
obnos na udržování takovéto památky, a nás
však rozhodojící kraby, jak 6e zdá, zapomínají
konati svoji povinnost! : “

A česká delegace? Národní: rada? Jak
dlouho budou ještě k tomu všemu mlčky při
hlížeti?

Vavel, královský hrad polský v Krakově,
který lonského roku císař a král věnoval ná
rodu polskému, měl by býti českým rozhodu
jícím krohům povsbuzením, aby otázce vrácení
královského hradu na Hradčanech věnovaly
bedlivější pozornost nešli doposud.

Změna ve vrchní redakci „Národní Politiby“.
V širší veřejnosti pražské vzbuzovala velký
zájem ve dnech předvánočních otázka, kdo po
zemřelém vrchním redaktora Ludvíku Bratr
Šovském sanjme místo V redakci nejrozšíře
nějšího listu českého „Národní Politiky“. Mosi
kandidáty,kteřítakřkasjistotoubylí jižJime
nováni, vyskytlo se nejčastěji jméno p.F. A.
Šabrta, bývalého řiditele „Národního divadla“
v Praze, jenž těší se v kruzích pražských
velké oopalaritě. Správní výbor družstva „Nár.
Politiky“ však se rozhodl nabídnouti chef
redaktorství „Nár. Politiky“ spisovateli p. Vá
clavu Beneši-Šumavskému, jenž se v ně také
uvázal. Nový chefredaktor „Nár. P.“ jest vý
nikající episovatel a čelný český novinář,
všestranně vzdělaný, pod jehož vedením „N.
P.“ bude zajisté plniti prospěšně své poslání,
jako nejrozšířenější list český, ve všech vrstvách
lidu českého čtený. Jak se ujišťuje, sehájil

správní výbor „Politiky“ 8 p F. A. Šabrtemjednání v příčině vydávání „Rovae“, které by
obsahovala v týdenním přehledu vše, co v ©
hledu politickém, národohospodářském, sociál
ním,kultarním s uměleckém v průběbo téhodne
v král. Českém, v říši rakonsko-uhorské j sa
branicemi vůbec se udá. Počátkem příštího
měsíce vyjde 1. číslo této „Nové české revue“
ve značném nákladu. Spolapracovníky badou
čelní čeští novináři a spisovatelé. Správní
výbor „Politiky“ pomýšlí dále zahájiti ve Vídni
vydávání nového českého denníku, kterášto my
šlónka setkává se ve všech kruzích, do nichž
pronikla, se všeobecnou sympatií. ' Vídoňští
Češi, jichž možno počítati při nejmenším na
800.000 daší, nemají doposud denního tisku!
Případ to zajisté neuvěřitelný a vyžadující
bezodkladné činnosti, úby k organisování če
ského živlu ve Vídoi a k jeho udržení jakož i
ku povznášení národního uvědomění našich 
krajanů v- hlavním městě říše položen byl
konečně trvalý základ. Vídeň, o níž čelnýčeský
kavalír, br“bě Jan Harrach, prohlásil, že jest
„největším českým městem“, douník český ne
sbytněpotřeboje. M0



Spojení Prahy s Letnou a úsmnímsa Dultě
„hradskoudrahou lešícím. Otáska, jak docíliti
výhodného spojení pražských měst s Letnou,

řejnost i Kruby odborná.Byly navrhovány dva
způsoby: spojení serpenlinové a spojení přímé,
kteréžto poslední po všestranných úvahách
konečně zvítězilo a sbora obecních starších
8. t. m. bylo předloženo k rozhodnutí o zá

„býti vypracován potřebný plán polohy pro
Jetoou, Sbor. obecních starších alternativa
a přímým vedením také schválil, címě konečně
bylo přikročeno ku praktickému: řešení. pal
čivé, ba životní otázky spojení území za Bubtě
bradskou drahou s Prshou. Norá komunikace
letenská, másli všestranně vyhovovati poža

těžké vozbě

nější,zavjímBa na, Král. Hradčany, Břevaov, „Střešovice,

po uvážení nejzralejším. Bři každém novém
návrhu na zřízení komanikace jest třeba míti
na zřeteli v první řadě onen důležitý moment,
jak se aai končiny, pro které spojení má 80
zříditi, v budoacnosti utvářejí; zda-li. zastaví
6e domy souvíslými řadami, či po růzou sto
jicími, či zdali vznikne v oněch končinách čtvrť
průmyslová, obchodní a pod. Že celá letenská
pláň vyjma „nepatrnou čásť zastaví wu isolo
vaně, tedy vílami, o tom není žádných po
chybností. Pro část letenského území by stačilo
spojení od mosta nabora 86 stoapáním po
věkud větším, neboť pro takovoa čtvrť byla
by doprava těžkých nákladů přece jenom
řídkou, tak že na přílišnou váhu by nepadala.
Jinak by to bylo 8 končinami dalšími, s Ba
benčem, Dejvicemi a Podbabou atd., jež jistě
valnou svojí částí se zastaví v souvislosti, to
jest domy Činžovními, ve kterých vyvinou 8e
různé obchody a průmysl, které těžkou vozbu
potřebají. Proto doporačoje se a radou měst
skou i sborem obecních starších také schváleno
bylo: aby-od asanačního mostu, k němuž pi
líře již se budují, provedlo se příméspojení,
záložející z tunela 100 metrů dlouhého, a za
tunelem aby vytvořil se průkop, který by vedl

přes celou Letnou až k Buštěhradské dráze,de by vyběbl před podjezdem. Za drahou do
oručtije se rozdělení komunikace dílem do
Bubenče a Podbaby, dílem do Dejvic.

, 2 průkopu přímého vedení vybočila by
asi oprostřed:letenské pláně serpentina
obloukem o poloměru asi 36 metrů směrem
opačným podél průkopa na Letnon, a to až na
giloici, projektovanou nad tuvelem. Z této sil
nice, projektované na samém pokraji pláně,
mohlo by se pak.odbočiti po pláni na všechny
strany, jsk směrem k Bubnům, tak i také
eměrem opačným k Hradčanům, kde by mezi
jicým sprostředkovalo ae také krátké spojení
se silnicí Chotkovop, dále s ulicí Jelení, Tejn
koa, Břevnovem a Střešovicemi. Tato výhoda
tak pohodiného epojení již hned z kraje Letné
byla by velice značná a měla: by dojista pří
soivý vliv nejen na správné řešení Letné, ale
i na její zastavoní ascenění temních pozemků.
Rozdělením komunikace ve dva díly, to jest
na vedení přímé a serpentinu, docílilo by se,
že by vilová čtvrť.na pláni letenské, která bude
vyžadovati klidu a velkého komunikačatho
růchu nesnese, byla ušetřena od nepříjemného
lomození povozů a zbytečného ©vyvinování

achu, tím, že by, těžká vozba průvozná, pro
rou by se vykázalo vedení přímé, vilové

čtvrti by se úplně vyhnula. Finanční oběti,
jíchž přímé spojení s Letnou bude vyžadovati,
odhadují se přibližně asi na 8 miliony koran,
a záležeti budou hlavně z nákladu na rozšíření
údolí. Budou však moobonásobué vyváženy vý
hodami, jež pražským městům pro všecky věky
vsejdou.

Události v Uhrách a my. Státní i sociální
řevrat, který před našimi zraky v -drahé po
víně naší staré habsburské říše ge odehrává,

není, vyjma snad kraby novinářské, sledován
a takovým zájmem, 8 jakým žasluhbuje býti
sledován. A přece současné události « Uhrách
jak ve směřa politickém, ték i ve směru ho
spodářském nás noati, abychom. věnovali jim
náležitou pozornost, a to zejiména tím, aby naši
lidé z vlastního násora poznávali poměry ma
darského národa. S povděkem proto nutno
vzíti na vědomí rozhodnutí rady král. hlav.
města Prahy, jež zařadila do rozpočtu letošního
6000 K na vyslání odboruě vzdělaného jedno
tlivce do Pešti, aby tam národohosvpodářské
poměry studoval. Je tobo potřebí již vzhledem
k čilému dovozu různých produktů do Uher,
o čemž svěděl nejlépe několik statistických
dat. Dle uherské statistiky vyvezlo se v létach
1896-1900 z Uher Ina a konopí za 4,201.900 K,
kdežto hotového lněněho a konopného zboží
bylo do Uher dovezeno za 21,652.600 K. Stejně
výmlovná jsvu čísla týkající se vlny: vyvezlo
se z Uber ročně surovin za, 17,081.600 K a

doveslo se hotového sboží za 140,039.000 K.
Pokud týče se hedvábí, vyváší se z Uher ročně:
surovin sa 9,416.605 K, botových hedvábných
výrobků pak dováží se do Uher za 52,613.600 K.
Z obchodování s Maďary mádoposud hlavní

rospěch Vídeň a na českých průmyslnicích
jest, aby toho výtěžku Vídni stále nepopřávali,
již vzhledem k tomu, še Maďaři z Vídně ne
radi kupují. Státy platí si v cizích zemích

musí pracovati k hospodářskému povzbesení,
nemůže přece čekati, až vláda vídeňská nám

to s novděkemzaznamenáváme, že pražská
městská řada svůj úkol pochopila.

Obrana
(5) S pravdou vem! Toto heslo vytištěno

v čele Herbenova realistického „Času“. Každý
den tato slova v Masarykov-kém orgánu trpě
liví čtenáři čtou. Inu,rádo ge chodí ven s pravdou
— 0 cizím člověku; bůře jest, má-li redaktor

samém. Taková moderní strana, která s kal
vínsko-inkvisičním zrakem stíhá každou sebe
menší chybu strany jiné, bojí se pověděti
kousek pravdy sama o sobě. Výkonný výbor
pokrokářsko-realistické strany začal prohlašo
vati, že povede důkaz pravdy na to, že jest
Dr. Herben defrandantem sirotčích peněz. Fešák
Herben však nebyl líný; dokázal, že 80 umí
brániti, Členové výkonného výboro jsou většinou
seskupení kolem mladorealistického časopisu
„Přehledu.“ A ta Herben jim hodil silný tramf;
prohlásil v „Čase“, že mn jeho žalobníci okradli
adressy „Času“ — jediný majetek novinářův.
A hlasem velikým prohlásil, že má na to důkaz
pravdy. Žalobci schlípli uši. Co teď? Mají se
s Herbenem souditi, který je pro jejich obvi
nění žaloval? Dokáží-li mu, že jest defraudan
tem sirotčích peněz, pak se jim moderní mra=
vokárce odvděčí důkazem, že kradou adressy.
A proto raději při v+lné schůzi důvěrníků na

Masarykovo rozvadění
bratří — se „smířili“ Nadali si před tím jako
koňaři na trhu, ale pak k ovarování většího
skandálu řekli, že se mýlili. Realisté! A tak
sesamírovali rozvadění sokové najednou 17.
prosince prohlášení: „I. Výkonný výbor uznává,
že dr. Herben neměl v záležitcsti mostecké
sbírky úmyslu defrandovati a odvolává usnesení
své ze dne 27. října o vyloučení jeho ze strany.
IL Dr. Herben prohlašale, že lituje svých
invektiv v „Čase“ proti výkonnému výboru, a
odvolává je. II. Sjezd důvěrníků béřa na vě
domí tyto projevy, neshledává v jednání dra
Herbena defraadace, uzuává však, že výkonný
výbor jedual ve věci v zájma strany a lituje,
že. krokům jebo byly podkládány pohautky
osobní nebo prospěchářské,“

Mhm! Takhle „dojednali“ svůj spor lidé
té strany, která se chlubila, že má lepší mra
vouku než strana katolická, Pékoé provádění
hesla: „S pravdou ven“ Zrovna jako to bývá
často před soudem, když se dvě klepavé ženy
žalují. Obé mají máslo ua blavě, ale každá
chce drahou dostati do kriminálu — za vzteku.
Kdyš však průběhem líčení seznají, že by se
mohly dostati pro své nadávky do chládko
obě, pak — „se amíří.“ Mimodék se vtírá oa
mysl případné porovnání. Dva volkaři nadali
si, až vlasy na hlavě vstávaly a naposledy 8e
poprali. Ale za chvíli tihle handlíři spola
kšeftovali, jako by se bylo nic nestalo. Když
jsme pozorovali, jak sprostými nadávkami 86
stíhali tito lidé (vyšších mravů“, pak jsme se
ovšem pranic nedivili, že katolíkům místo věcné
polemiky spílali ještě hůře. A po všech na
dávkách najednou pokání: „My realisté jsme
se zmýlili; Herben jest poctivým mužem, my
už ho nevylučujeme ze strany.“ A na drahé
straně z vděčnosti zase tento přátelský, ka
jícný kompliment: „Já Herben odvolávám útoky
proti výkonnému výboru.« Tuk! Takhle se to
— dojednalo. V brnci vařila se zapáchající
tekutina, pára stoupala stále bustěji vzhůru.
Ale na hrnec dána honem pokličku, jen aby
některý nevolaný chemik nemohl čichati, co
se to vali ven. Masaryk se o to zasadil, aby
obsah brace širší veřejnost peseznala. Tak se
provádělo realistické beslo: „S pravdoa venl“

Ale teď přícházíme k nejlepšímu. Masaryk
za tepla dal na jevo Macharovi, že bv jako
rád, aby „otevřený“ Machar nový aňitek roz
vedených mauželů pochválil. Myslil si: Taky
bude dobře, když někdy Machar bude říditi
svoji svohodovu vůji podle šaškání napovědy.
Vyžaduje toho, prospěch streny. — A dále.
Hledáme marně v prosincovém čísla Masa
rykovy „Naší Doby“ nějakou zmínku o souboji
realistických gigantů. Iou — 8 pr+vdou ven!
Masaryk staral ae o jiné strany až příliš
otcovsky. Při spora moravského kněžstva s arci
biskapem drem Kobnem hned otevřel výmluvná
ústa. Prorokoval,že dr. Kohn se vrátí z Říma ;

bez ponížení. Jeho „Naše Doba“ docela si vší
mala pivního tácko Dostála-Lotinova a přilbela
čárky. Masaryk kritisoval a odsoudil spis Sa
halův, jehož obsah vůbec ani neznal, jak jsme
dokázali, ale — o zápase svých gigantů ani
slovo. Prohlišíme pozorně prosincovou „Naši
Dobu“, ale tam ani slůvka o zápasu nositelů
vyšší morálky. Inu — kuměty nejsou žádné
čáry. Realistický otec touží po tom, aby ho
milovaly rozvaděné strany obě, a proto raději
honem 8 pravdou pod pokličku! Raději všecko
utatlat. To je to „přímočarné“ myšlení a mlu
vení realistického otce, který dávno dříve dal
povel: „Pryč s tajnůstkářstvím!“ A evangelíci
v „Hlasech ze Siona“ i v „Hasu“ opatrně mlčí
o finanční obrataosti Herbenově též. Vždýt se
tu jedná o jejich ovečku.

(3) Máme ještě právo hájiti svoji
čení ť Zajímavý případ z Moravy. Professor
v Prostějově jest skotečně význačným histo
rikem; takový historický objev, jakým se po
chlubil tento intelligent, nenčioil ani jediný
z předních historiků světových. V katalogu
Kupkovy výstavy napsal: „Všimněme si na
příklad Kapkova oykla „Náboženství“. To není
satira, není zesměšňování,Toť holá poahopouhá
pravda. Al se jevilo v té či oné formě: ač
v Jehovovi jako metiteli a ukrutníku, sť v Al
lahovi jako pijáku krve křesťanské, ať v Kristu,
z účhož Vatikán ačinil zpovědaíka mačených..
uikdy nebylo a není náboženství lidské nic ji
ného, než řemeslo, než obchod. Nikdy nešlo za
ideály božskými, nýbrž za světským úspěchem.
My lidé intelligentní všichni to vime, prů
měrný kvintán na střední Škole již věci tyto
překonal v sobě, ale my to tajíme.«

Tahle moudrost prosím, pronáší intelligert,
professor. Jest to prolhaná, vášnivá urážka
představitelů všech církví vůbec. Každý slašný
u nestranný človék musí říci tomuto fanatic=
kému našemu odpůrci, že pro zášť si nevidí
do úst. Pane professore, tisíce svatých mu
čedníků křesťanských daly se usmrcovati nej
bolestnějšími popravamí proto, že jim bylo
náboženství řemeslem a obchodem? Tisíce zá
možných křesťanů rozdávaly všecky statky a
šly na poušť proto, že jim bylo náboženství
obchodem a že nechtěly jíti ideály božskými,
nýbrž za světským úspěcham? Celé davy nad
šených duší opouštěly nádherné paláce, aby
snášely z lásky ka Kristu temnoty ponarých
katakomb. A to bylo řemeslo, to byl obchod?

A obratme se jinam. Pokrokáři by na ka
tolictvo rádi psí blavu strčili; ale i když urá
žejí představitele náboženství vůbec, dávají si
pozor, aby zřejmě nearazili představitele pro
testantstva neb husitiemu. A tu lapneme zcela
logicky onoho professora na základě jeho pau=
šálního tapenf do jeho vlastní sítě hned. Pane
prufessore, bylo-li vůbec všem nositelům idel
náboženských náboženství řemeslem a obcho
dem, zač považujete Hasa, Komenského, Bla
hoslava a Cbelčického? Kšeftovali čeští bratří
8 ideami náboženskými?
-Ale konsek pravdy má'e přece.Čím svě
tější ideál, tím spíše doše hamižné hledí s ním
kšeftovati. Na př. „náboženská reformace“ byla
výnosným obchodem pro hositské šlechtice,
kteří s chvatem statky katolického kněžstva
xabírali — ovšem pro sebe jenom, nikoli pro
lid. Náboženství bylo výnosným obchodem pro
Lathera, který zabral k vlastníma ožitku celý
klášter i s polaostmi a při tom ještě přijímal
kavalírské dary.

Náboženství bylo řemeslem protestant
ským pastorům v XVI. stoleti. Tito za skýva
chleba kázali tak, jak jim vrchnost světská
poroačela. Dále náboženství se stalo též víta
Dým kšeftem orgána dra. Herbena, který vás
bájí. Když faunce „Času“ se utaly až příliš
babenými, ejhle, „Čas“ si aalezl prostředky
k dalšímu trvání hezky chytř“ | Začal hájiti
protestanta Dačka, počal lkáti nad „českobra
trskými pohrobky“, hájil kleriká«ní evangelíky
tak úsilovně, až se z toho sám Masaryk chytal
za hlava. Přičiněním „Času“ svolán evangelický
sjezd, předplatitelé „Času“ z řad ovaogelictvu
se množili, a „Čas“ veřejně si liboval, jak
předplatitelé po té kampani se rozmaožili. Ač
tento list chválí Masaryka stavícího se (uspoří
na venek) proti církvím všem, jest sám hoto
vým ovaogelickým věstníkem. Uvořejňuje k vůli
„dobré vůli“ ochotné v části redakční, kdy se
kde evangelické slažby Boží konají.

Aco vy, pane professore? Jaký jest vlastně
váš cbarakter? Zavázal jste se jako professor,
že budete dbáti nábožensko-mravní výchovy
žactva; ale vy mfato toho proti nositelům idef
náboženských okatě lžetu.

Proč se právě o tomto případu zvlášť
zmiňujeme? Pokrokáři a liberálové spustili
hrozný rámus v novinách, že se katolický
farář prostějovský Dostál-Lotinov proti prolba
nosti profeasora nedouka ohradil. Hned nastal
pokřik, že Dostál-Lutinov jest denunciantem,
že chce pisatele. existenčně zničit, atd. Laciné
mačedaictvi| Klepne li katolík třebas nejdr
zejšího lháře přes prsty, už hned pokrokáři
z nevzdělance „udělají ubohého „pokrokového



mučedníka.“ Proti kněžetva se mohou psáti pa
Jičské, prolhané články jen což! Na kněze se vy
myslí lež a přidá Be hned jízlivá otázka:
„Co tomu říká svatá konsistoř ?“ Tohle už není
denunciace. Když však katolický kněz odrazí
erdnatě prohnaný útok vášnivcův, už jest de
nanciantem. Pánové, máme ještě právo se há
jiti? Či musíme mlčeti i tenkrát, až na nás
budete strkati psí hlava? A my pravíme zcela
otevřeně: Vychovatel, který se nestydí tak
drze lháti, nemá práva vychovávati katolickou
mládež. Takový člověk stojí svojí vzdělanostní
úrovní hodně nízko pod prostym řemeslníkem.
Takového iotelligenta, který se odvažaje tolik
převraceti názory předních bistoriků, měli by
rásně odbýti i všichni slučnější naši protivníci;
měli by mu říci, aby nedělal svojí obmezeností
pokrokovému století banbu a raději trochu
studoval.

Politický přehled.
Co nevidět otevrou 8e zase brány říšské

rady, totiž dne 25. t. m. Dle toho vyjednává
jiš také bar. Gantech 8 předáky politických
stran; jedná se ovšem nejvíce o volební re
formu. Němci ovšem nesmějí ztratit „německou
država“ a dle toho bude také oprava. Tyrolák
dr. K. Grabmayer prozrazuje, že aní vláda, ani
většina parlamentních stran nepomýšlí na sku
tečné všeobecné a rovné právo hlasovací, neboť
užití zásady úplné rovnoprávnosti znamenalo
by v Rakousku pro Němce ztráto 60 mandátů,
pro Slovany však bezmála dvoutřetinovou vět
Šinu. — Mezi Poláky jest silný proud pro zří
zení autonomie Haliče. — Dvorní rada Nardelli
jmenován místodržitelem dalmatským. — Mo
ravský sněm zahájil v pondělí své zasedání,
poslední to dle staréh> řádu. V zasedání tomto
projedná se též nový jednací řád sněmovní.

V Ubrách jest vše při starém.
Ve Francii ukončeny právě doplňovací

volby do senátu; Bitnace jest takovou jako
dříve: 200 poslanců vládních, asi 100 konser
vativců a nacionalistů. 8 napjetím očekává se
16. t. m. volba presidenta republiky.

V Anglii rozvířil se velmi pradce boj vo
lební. V katolických chrámech v Anglii čten
volební list biskupů, dle něhož každý kandidát,
chce-li získati hlasy katolíků, má osvědčiti, že
v parlamentě odmítne každé súžení stávajících
a zákonem zaročených práv katol. rodičů.

Marocká otázka působí stále ještě mezi
Francií a Německem kvašení; už i válkoa 66
hrozilo. Amerika žádá, aby v Maroku zachován
byl nynější stav, a anglický ministr zahranič
ných zálež. prohlásil, že Anglie bude podpo
rovati požadavky Francie.

V Raosku vyjma v krajinách pobaltických
a va Kavkaze, kde bouře vyvolány vlastně
erážkami mezi Armény a mohamedány, téměř
úplný klid. Vojsko všude rázně potírá vzpouru.
— Vůdčí úlohu v moskevském povstání hrálo
universitní studentstvo a inteligence demokra
tická.

Z činnosti katol. spolků,
Z Týniště. Dne1.t. m. konala se u nás vý

roční valná hromada epolku křesťansko-sociálního, na
níš probrána byla činnost spolku za uplynulý rok,
na to provedeny volby předsedy a členů výboru. Za před
sedu zvolen p. Martin Typlt, kovářský mistr, ca mí
stopředsedu p. J. Tůma, úředník pojišťovny v Albrech
ticích, ss jednatele p. Karel Vašata, za pokladníka p.
Jan Kozel. ze knihovníka p. J. Pecold, dále pp. L.
Hladký a J. Votroabek; sa náhradníky pp. V. Bílek
a J. Tůma, obchodník; £a revisory účtů pp. J. Mo
ravec a F. Pavloraký, Doufáme, že v tomto roce čín
nost naše získáním nových členů bade zvýšena, čebož
důkarem jest přízeň všech kruhů při poslednímzá
bavném večírku a přednášce námi pořádané. Jest na
členatvu, aby poučné přednášky, které spolek pořádá,
hojně navětěvovalo a z nich posilu pro další boje sa
své přesvědčení čerpalo. Zdař Bůh!

Z Heolohlav. V našem křesťansko-sociálním
epolku pro Holoblavy a okolí přednášel dne 28. pro
since 1905 všeobecně oblíbený řečník p. řídící učitel
V. Špaček „O knihách dobrých a špatných.“ V časové
této přednášce ukázal p. přednášející, jak tisku, který
měl býti požehnáním lidstva, jest zneažíváno ktomu,
by se mezi lidem šířily sásady čelící proti mravnosti
i víře. Jest hrosno pomysliti na to, jaké lži a po
mlavy zvlášť o kněžstva a katolících se rozšířují.
V tomto ohledu jsou v našem „katolickém“ Rakousku
poměryvelicesmutné Tunutnáje práces naší strany;
my katolíci musíme se učiti od soc. demokratů, kteří
nelitají peněz aoi námaby na šíření svých časopisů,
a časopisy, které víra a mravnost hájí a útoky ne
přátel odrášejí, musíme bojným odebíráním podporo
vati, jinak všecky ty nářky a řeči nám nepomohou.
Přednáška odměněna hojným potleskem ; kéž však naši
členové slovy p. řečníka seřídí. — Dne 6. ledna £. r.
konal náš spolek velnou bromadu. Ze zpráv jednotli
vých fankcionářů patrno, še spolek náš v prvém roce
svého trvání splnil naděje v něj kladené. — Předné
šek konáno 9, mesi členy uspořádány kroužky, v nichě
čteny časopisy „Obnova“, „Naše Listy“, „Meč“. —
Položen též základ ku spolkové knihovně, Řterá nyní
fté 82 svazků. — Členů čítá jednota nyní 186. Při

Šolbě svo'eni: se předsedu dp. Fr. Frydrych, keplaa,

sa duchovního rádce vldp. Ant. Kozák, děkan ; do vý
bora pak svolení pp. Fr. Prokop, J. Tuček, B. Bar
tošek, V. Kotland, J. Horák, A. Valášek, V. Černý,
J. Macháň, A. Prokopová, J Fajfrová; sa nábradníky:
J, Balaš, J. Havrda; za revisory účtů: J. Soarada,
V. Sebnoutka. Další: činnosti v novém roce „Zdař
Bůh“

Z Libštáte. Doe 7. ledna 1906 pořádala
naše katolické Jednota V. řádnou valnou hromada.
Dle zprávy jednatelské jeví ae šivot Jednoty naší
v uplynulém roce následovně: Výbor měl echůzí 8,
na nichž vyříseny béžné záležitosti spolkové; člen
ských schůzí, spojených e přednáštami, pořádáno 6.
Promluvili na nich pp. Myslivec V., redaktor: O ú
kolech katolíků v přítomné době a o starobuím po
jištění. Hadinec Fr.: O alkoholismu. V. Broš: O pa
mátkách poatníhochrámu Mariánského v Boskotě.
Dp. Macák J.: O vlivu náboženství ns rodina. SI. Ja
kubcové Fr.: O kultu Mariánském vo zřetelem na ka
tolické dělnice. Odbor divadelní sehrál: „Pensionát
paní Borové“, „A to je dobrá“, „Dobré vychování“,
„Ženichové“, „Pro lásku a aláva“, „Černý kříž v loso“,
„hoděl strážný“, „Ženské starosti“, „1848“.Časopisů
odebíráno: „Meč“ 50, „Kříž“ a „Maria“ 78, „Svatý
Vojtěch“ 150, „Časové Úraby“ 11, „Ludmila“ 11,
„Vybrané apisy Špačkovy“ 8. Kalendářů katolických
rozšířeno 76. Ve spolkových mfetnostech vyloženy:
„Meč“, „Obnova“, „Čech“, „Český lid“, „Časové Úrahy“,
a nyní kKnim přistoupí ještě „Selský list“. Korpora
tivně súčastnija se Jednota slavností církevních a
sjerdu v Roztokách. Pro divadlo zakoupeny dvě nové
proměny a pro zkoušky najmata zvláštní místnost.
Za minulý rok zemřeli členové 3, odetěhovalo se členů
6, při valné hromadě přistoupilo členů nových 11.
Zvoleni byli : předseda: Sedláček Fr., místopředseda:
Prášek Vinceno, jednatel: Kůgler Ludvík, pokla ník:
Plichta Jos. Do výboru: Machytka Jos., Pavlíček Jan,
Holec Jos., Janata Petr, Havel Vinc, Junek Fr., La
keš Jos., Hadinec Fr, Koubl.vá Fr., Pacholíková R.,
Prášková Anne, Fejfarová Anna. Za náhradníky:
Lukeš Marek, Bílek Fr., Prášek Ferd,, Fejfarová Fr.
Za rovisory účtů : KoubleJan, Těhník Fr. To je krátký
obrázek činnosti naší Jednoty v uplyonlém roce. Pa
trno, že Jednota naše nespala, ale že pracovali jemo
všicbni dle sil svých, věrní sůstávajíce cíli vytčenému
s proto nespravedlivou byla výtka ona, činěná v jednom
z posledních čísel „Obnovy“ Jednotě naší, jakoby ni
čeho nedělala. Zbytečné bylo ono napomínání Jednot:
Libštátské, Semilské, Packé a Lomnické. Proč pan do
pisovatel neadresoval raději výtku svoji na místa
jiná, ka př.: Radim, Pecka, Jičín, Žslesnice atd.? To
by bylo jistě přiměřenější, než beze všech bližších jn
formací volati ke práci naše čtyry Jednoty, které úkol
svůj zajisté plol a takó nadále plniti pevnou vůli
mají. Další činnosti: Zdař Bůb! — (Pozn. redakce:
Nedávná výtka křessť.socálům v Libštátě atd, nstý
kala se nikterak katol. jednot zvlášť ne libštátské,
kteráv horl'voeti nenstává, ale mířila na ty lidi lho
stejné, jinak katolíky dobré, mimo katol. jednoty sto
jící, kterým by „Věsodborovéadrošení křesť,dělnictva“
věra velmi dobře prospělo.)

Štěstí nebývá tak neobyčejně řídké a vzácné
jako nějaký velký a krásný drahokam, aby veškeré
úsilí po němbylo marné abeznadějné,ale onose
stává z řady menších i obyčejnějších stkvostů, ladně
alepě vceleksestavených.Stěstízáležíz menších
radostí, roztroušených po stezce šivola, které v pří
lišném shonu po radostech velkých a rozčilujících
snadno přehlížíme. Ono rádo provází věrné plnění
prostých a všedních povinností.

Smiles: Moudrost Šivota.

Zprávy místní a z kraje.
Diecése Králevébradecká dle nejno

vějšího katelogu čítá 32 vikariátů, které obsahují 1
dochovví správu kanovnickou, dvě proboštství, 3 arci
děkanství, 88 děkanetví, 404 fary, 1 farní administra
tara, 2 místní kaplanky, 6 expositur, 1 zám. kaplanka
s duchovní správou, 6 farností řádu praemonstrát
ského, 10 ř. benediktinského, sámeckých kaplanek 11,
faodát. kaplanek 18, počet světských kněží 993, ře
holních 88 (Praemonstrátů 31, Benediktinů 41, Jesu
ité 2, Piaristé 2, Redemptoristů 8, Augustiniané 3,
Minoriti 8, Kapocínů 6, Milosrdných bratří 4). Ř>
holnic jest 442, snichš 101 Uršalinek, 130 Školských
sester de N.D., 80 Milosrdných sester sv. Karla Bor.,
4 Salvatoriánky, 188 sester III. řádu av. Františka,
15 Milosrdných ssster od ev. Kříše, 8 sestry Nejev.
Svátosti a 4 sestry sv. Hedvigy.

Ve schůzí městské rady Králové
hradecké dne 8. ledna t. m. ueneseno: Oznámení
hrobníka břbitova Pogcbovského, še nutno objednati
nové čísléky pro hroby a vyměřiti místa pro brobky
na novém hřbitově, postoupí se hřbitovnímu odboru.
— Sdělení o. k. okres. hejtm., že dáno bylo povolení
k zřízení udírny v domě čp. 156 p. A. Siogrovi, béře
se na věd. mí. — K návrhu pošárním odborem před
loženému na pojištění členů sboru hasičského uzavře
se pojišťovací smlouva dle směněné oferty s původní
lhůton do r. 1912, — Zpráva městské policie o vý
těšku z plakátování v r. 1908 vsata byla na vědomí.
— Dáno bylo povolení ku stavbě a užívání pekařské
dílny v domě čp. 878 p. Janu Javůrkovi, pekařia
majiteli téhož. — Žádost p. Vil. Bariana, policejního
komisaře, za udělení definitiva, postoupens měst. 22
stupitelstvru. — Žádostieprávy obecné kuchyně ss
darování 8 m měkkých bůlek bylo vyhověno. — Po
voleno bylo p. Jos. Moadrovi, hostinskému v Novém
Hradci Králové,aby směl vysokávati led na obecním
rybníce „Plachta“ sa obvyklých podmínek. — Sdělení
o. k. okres. hejtmanství, še ©. k. zem. finanční ředi
telství v Praze povolilo trvalé osvobození od daně
domovní s domu čp. 198 v Plotištích (rodárny pro
pitnou voda), vzato na vědomí. — C. k. okros. hojt
manstvím echváleny byly opravyve faře v Lochenicích

a povoleno,by účty sa né byly vyplateny. — Zpráva
o. 4. okr. hejtmanství, Se jedsoz aprázdačných míst
pedace Burtoškoveké uděleno bylo c. k. místodržitel
stvím p. Alfreda Pamderaíkovi, poslachaši mediciny
v Praze, vzeta byla na vědomí. — Přípřešním komi
sařem pro město Hradec Král. jmenován byl policejní
komisař p.V. Burian. — Paní Šteffkové dáno bylo
povolení ka obývání domu jejího čp. 145 v Tormkově
ulici. — Dra noví policejní etrážníci budou pojištění
proti úrazům.

Vánoční zpěvohra „Narození Pámě“
v Adalbertimu. Postické hodební dílo Zelinkovo
bylo letos +vyprareno jednotou katolických tovaryšů
za účasti pěveckého obora dámského na den Zjevení
Páně za přehojné účasti nejširšího obecenstva. Před
stavení poctil návštěvou J. M. ndp. biskap Dr. Dou
brava, vedp. prelát Dr. Frýdek a vadpp. kanovníci
Barták a Dr. Soukap.Provedení spěvobry bylo eelkem
zdatilé a povážíme-li, že i solové partie, jakoš i or
kostrální průvod apočívaly v rakon poubých ochotníků,
možno vysloviti plné aznání dirigentovi dp. Jarkovičoví
a výkonaým silám. Dobrou tato oneha, jakos i píli
ocenil ndp. biskap pocbvalným ú-ndkom o zdaru ve
čera. Hlavní úkol připadl osvědčené již pěvkyni,.sl.
Novohradské, jejíč svonivý, sytý hlas těší ao stálé
ověžosti. Mile se poslouchalepartie pí. Řebcové a sl.

Nablíčkové a povděčná byly přijaty E sli. Černé,Břesinové, Davidové, Šplíchalové ml., Brázdovéi Kal
vachové Nesnadný sbor andělů za kulisami přednesly
bezvadně dámy kathedr. kůru. Dlažno též poznáme
nati výkon pp. Svatáka, Jenšovského, Beránka a Po
láka. Živé obrazy představající 6 tajemství radostného
růšence vzbadily sejména v mladém publika divý
zájem. Obecenstvo i ochotníci mobon býti úplně spo
kojeni se sdarem lidové této produkce. Zdař Bůb!

Plesový dýchánek. Místo nákladného
plesu pořádá jednota katol. tovaryšů ve dvoraně
Adalbertina dne 25. ledna b. r. plesový dýchánek
s úplně novým zábavným programem. Zábavný pro
gram pobaví i netančící a při tom přece přátelé Ter
peychory nebudou o nio skráceni. Úbor se připouští
domácí, takže nevyžaduje účastenství při dýchánka
dádných mimořádných výloh. Lze donfati, še sběrací
arch poskytnepříznivcům jednoty i letošního roka
obvyklým příspěvkem projoviti své sympatie snahám
epolkovým. ,

Přednáška v prů .zslovém musou.
Y měst. průmyslovém museu v Hradci hrálové před
náší ve čtvrtek 18. ledna t. r. p. inženýr R. Urbaa
o významu prouda galvanického v uměl. průmyslu
kotovém (s demonstracemi).

Ples soukromých úředníků. Odbor
zemské Jednoty soukromých úředníků v Hradci Král.
pořádá ve čtvrtek dne 18. ledna 1906 v nále hotelu
„Bařtipán“ elitní věneček, při němě účinkovati bude
hudba Sokola bolického a jehož Čistý výnos věnován
bade místníma podpůrnému fonda. Začátek v 8 hod.
Posvání jsou jiš rozeslána, reklamace přijímá pro
Hradec Král. pan Pavel Boyer, ředitel advokátní kan
celáře a pro Pražské Předměstí pan Josef Noha,
úředník strojírny v Hradci Králové IL

Neštěstí. Pena Jos. Brůcknera, účetního «
firmy Skuberský v Hrade' Králové, stiblo minolý týden
neštěstí. Jeho Bletý chlapeček spadl přes sábradlí
s třetího poschodí do druhého s utrpěl pobmošděniny
a otřes mozku.

Na kapli ve Smršově zaslalnašíredakci
nejmenovaný dárce 160 K, coš tímto stvrsujeme.

Úmrtí. Paní Adéla Vorerková, vdova po 16
kaři, soukromnice v Hradci Králové, sesnola náhle
při návětěvá své dcery, pí. Ad. Monchové, v Kostelci
m. Orl. ve věku 54 let. Pohřeb konal se po výkropa
v Kostelci n. Orl. ve Droře Králové n. L. dne 8.t.m

Dobročinný komitét dam opstřilku
slavnosti „Vánočního stromku“, ve zdejším ústavě pro
hlocbonšmé dne 29. prosince odpůldne konané, 1 oblek
k símnímu atejnokroji a 2 obleky k letnímu stejno
kroji pro dívky, 4 páry botek pro dívky, 34 kartou
nových šátků prodívky, 30 m podšívky, 100 m ka
nefasu na pokrývky, 120 m polovičníko k pošívání
přikrývek dětských, 10 m barcheta, různé barevné
sbytky na správa košil pro hochy, též růsné sbytky
kartonnu a rosličných látek vlněných; 6 chlapeckých
obleků štrukoových pro všední dny a 2 m téde látky
na správa; 4 m štrakou a různé zbytky na správa
kalhot; 6 škatulek knoflíčků ke košilím; 3 tacty ná
prstků; jehly, špendlíky a 12šonkliček; 80 tactů šně
rovadel k botkám s 36 balíčků bílých tkanic, 4 přa
dena a 24 cívek nití; 12 m gumy k letním klobou
kům pro dívky, 6 hřebenů, jeden bubínek k vyšívání
a 4 m šíněnky; dvoje nůžky, dva věšáky a jedny
schůdky. — Mimo to seslaly následající dámy ještě
tyto dary: pí Anne Csarborá: 7 kravat, 6 párů ra
kavic, 8 párů člí a 16 párů podvasků; pí Marie Dad
ková: ořechy a fiky; ol. Adéla E glová: 4 m pěkné
látky a tnoet kapesníků ; pí BodenaFranke-ová: 4 m
vlněné látky, hedvábný úbor pro selku k divadelnímu
představení a řízu pro anděla; pí Julie Gansová: 3%
čepce, 8 čepice, 8 páry punčoob, % páry ponožek, $

póry rakavio a 4 páry nátepníčků ; pí Aloisie Janečová: 4 m pěkné látky na sváteční daty: pí Bohu
mila Kořínková: veliký kočárek dětský a krásnou
loutkou v národním kroji; pí Olge Matoušová: 6 m
pěkné látky s 13 kapesníků; pí Aloisie Šantrůčkové:
3 pěknésukně teplé; pí Marie Steinfeldová : 61, m
pěkné látky vlněné na sváteční šaty; pí Pavlína Toi
menová: 3 pěkné zástěrky; pí Augusta Vachková:
pěkoou čamaru, eakni a 2 noční kabátky; nejmeno
vaná dvacet krásných kravat pro chlapce; pan Fran
tišek Fiala deroval cukroví, p. E. A. Mabiborg. to

várník ve Smiřicích: bednu vína; p; VojtěchRuss:ořechy, pomeranče a čokoládu a p. Jiří Tolman: 10
obráskových knih. — Dary na penčsích zaslaly: pí
Anna Škabradová 4 K, pí Pavlína Vaněčková s Čes.

poano 10 K a pen Jan Javůrek s chotí 20 K. —iteletví ústava koná milou povinnost, vadávajíc
jménem ověřených chovanců všem dobrodincům ©
svláště velectěnému dobročinnému komitétu dam za
ekutky lásky chudým blacboněmým dítkém 
vené nejuctivější díky a volá ze srdce: „Zaplať Bůh!“



Osobní. Pas JUDr. Adolf Červinka, advokát
a obkájce vo věcech trestních, otevřel svou advokátní
kancelář v Praze I., Ovocný trh číslo p. 9.

Pomerá ballada tomnosti. „Osvěta|.“
píše o cikánské čtvrti sa Labem; my jsme zaslechli
Sase o cikánské čtvrti u Orlíce. Jeden občan kráčel
otstně, jeko rytí? bez bázoč a bany pod těškou clonou
tmavé noci, kolem okresní nemocnice k menší dětské.
Že v těch místech není tolik živo a tak bespečno jako
ne Velkém náměstí, každý snadne uvěří, Najednou se
ma představí ošamělý, starší janák. Prý by potře
boral na nocleh| Občan náhodou sice sbrojní pas
eebou měl, ale revolver nechal doma. Aše by sbrojní
pas sám o sobě nestačil na zestrašení smělébo pro
sobníka, to občen usnal bned. Proto k vůli okrácení
aemilého diškarsu dal raději neznámému lovci slatku
výpalného. — A aase temné noc a nastává nový
pochod občana mne"příliš bezpečnou cestou. Ale
tentokrát majitel zbrojního pasubyl opatřen sbraní
tak pečlivě, jako Čerkes. Mělrevolver — a nejvy
datnější paedagogický prostředek, totiž pádný býkovec.
Chlapík se ukázal zas a počal si občana dokola ob
cbáseti. Poutník všakjako stará vojna bes básně-vstábl
raka a posoamenal nočního výra býkovcem tak dů
kladně, jako kosák nahajkou. Cblap zařval jako tor
a neš vstábl raka k odvetě, jiš boukla z revolveru
rána na slepo a sa ní drohé. A teď uš pelašil chlap
do luk jsko Bonaparte od Bereziny. Oba sokové si
odnesli s těch dvou setkání vsácnouzkušenost,že n00
nebývá přítelkyníčlověka — a to zvláště na místech
tolik odlehlých.

Emanuel Bělský, c. k. dvornídodavatel
v Hradci Králové, přesídlil svůj závod a botorými
oděvy do domu pí Faltnerové v Jiříkovětřídě. Novým
zástapcem jest p. Jos. Cbabara.

Z minulost! Hradce Králové. (Ro
dinné, hospodářské i společenské poměry poddaných
koncem 18. století ) Pokrač. — Dne 8. listopada 1788.
konala se u hospodářského úřada dědičná pořádnost
mesi dědici po zemřel. Janu Česákoví, chalapníku
s Lochen:c. Dle posledního pořízení ze dno 14. Června
1788. Jan Česák pozůstavil chalupu a. 103. v ceně
80 kop a odkázal ji synu Janovi s podmínkou, aby
eostře své Kateřině, provdané ze Václava Pražáka,
sestře Marii, svobodné a bratru Vojtěchovi na vojně
po 20 kopách vyplatil, a to „teprr drahý rok po
ujmutí hospodářství jednomu kašdéma po starších.“
Poněvadž syn Jan, i8letý, k nastoupení na chalupa
nebyl dosud dostatečným, „ustanoveno, aby matka
k jeho race hospodařila. Po popuštění hospodářství
Janovi vybrazen matce výměnek: Pokojný byt v cha
lapé, jedna komora pod špejchárkem, 1 slepice, 1 husa,
1 kráva, kterou svou pící živiti bude, vařit a chléb

péci svým dřívím; se sada, kdyby Pán Bůb nadělil,rašek voňevek polovici, bejkovek křebkých polovici,
jsblek panenských 1 korec. Ten výměnek se vyros
umívá dojejí emrti, aneb do jejího provdání.“ „Čo se
týče jejího přínosu per 1 korec a 1 věrtel pole, to jí
sůstává k jejímu vlastnímu jmění a užívání. Pole to
leší při obci Sendražické na panství Hofeňovském
jejím otci.“ Dále pozůstává ta ještě role Šerkovské
pod % str., to je poračeno dceři Marii 1 str. a Mar
tinovi synovi na vojně 1 strych, na které tuto zápis
ee bráti má. Aby odkazníci věděli, k čemu sáhnoati,
tuto se připamatování činí a tím dalším doložením,
že, kdyby ejn Matěj na vojně umřel, ten jeho stryob
role má rozdělen býti na Kateřina 2 věrt. a na Marii
3 věrt. Ostatně pro syna Matěje na vojně pozůstáva
jícího toto zaopatření se činí a do zápien se potáhne,
Ze, kdyby jemu Páp Bůh z vojny navrácení dal, ho

spodář jemu povionen bade přáti pokojný byt v světici a jedna komora pod špejchárkem dotad, dokud
by se nepřiženil. Dále hlásí nebožtík v avóm kdaftu,
de má u Václ. Knejpa ve Věestarech půjčeno 80 A,
a Jana Hodyce r Lochenicích20 fi s doma hotově
30 zl.; v sumě 70 zl., které jsou synr Matěje na
vojně pozůstávajícího vlastní. S těmi neboštík dělé
toto pořízení, aby hospodář tskové mrtvé lešeti ne
mechal, nýbrž buďto jistému člověku na interess po
lošil, aneb sám z nich interess platil od roku 1789.
Poněvadě ale by to v počtu sirotčenském nebylo po
řádné, pročež se uznává, aby těch 70 A na chalnpa
se zapsely a v počtu sirotčenském za touš chalapou
vykázané se vedly a od hospodáře tá obalapy intoross
do kasy sirotčenské se vybíral; ostatních 40 sl. za
Knejpem vykásené zůstávají mezi všechnydědice, což
ma početvedoucího sirotčenského k dekretýrování při

obásí. (Pokrač)
Znečišťování Labe. Až dosti se nana

říkali na různých strenách, jak naše Labe víc a více
jest snečišťováno otravnými výtoky s továren. Ná
aledkem toho stávají se již ryby na některých místech
vzácnými. K tomuto snečišťování vody nemalou měron
přispívá i obyvatelstvo s obcí a měst podle vody po
ložených. Jednotlivoi vzpomínajíce velečistých orien
téloů, kteří všecku smeť házejí prostě na ulici, nepo
obojí jich aspoň tím, še různé sdechliny domácích
avířat svěřují vodě, které vše ochotně v hlubině své
-ta čas savře. I v Hradci lockdy led ukáže všelijakou
„sdechlinu, s čehož ovšem nevsojde valná chuť těm,
vspomenou-lí, še pak v té vodě mají savařené své
pokrmy. Kdy přece tyto orientálské svyky ustanoa!?

Z Ústřední jednoty dlocésní. Členské
Hupěvky saslaly následující jednoty: Holoblavy (4 K),

l Předměstí $ K), Mříčná (1 K), Mikulovice (8 K),Humpolec (4 K), Hor.Jelení (4 K), Nová Paka (8 K),
Přelouč (4 K), Týniště n. O. (4 K), Čáslav (4 K), Ne
bovidy (4 K), Pardubice (šen. 4 K), Kracembark (4 K),

(Hor. Štadeneo (4 K), Vamberk (4 K), Sedlec (4 K
Dobraška (8 K) a Litomyšl (4 K). — Poněvadé ještě
moobé jednoty čl. příspěvkydlubují sa rok minulý,
žádáme je, aby s odas! ním jich nemeškaly. Současně
dádáme, aby jiš zasílány byly příspěvky i pro rok
letošní. Dosud letošní příspěvky vyrovnalo T jednot!

Z Nového Hradce Král. Živnostenská
beseda zdejší pořádá v neděli dne 21. ledna 1906

-svůj třetí ples. Vstupné 2 K. Čistý výnos určen je
Da vdměny pilným a bodným sákům zdejší nově aří

:sené Školo pokračovací,

PH enutí panu černilovskému
Hodkoví. Abyste obhájil čest a slávu své národo=
bospodářské obratnosti, vybodil jste proti nám kartu
s obráskem Drozdovým. Pomalu, pomalu s tím starým
tramfee! Erangelici dali si Drosda do špiritasu, aby
Jim taková specielite tak brzy nezbynala; a okssají
bo při každé příležitosti, Ale jen posorl Největším
vírtnozem ve vykrádání Svatováclavské záložny byl
právě busita Ort. Jen nezapomínat! A kdyby kleri
kálné-evengelické llsty chtěly měřit stejným loktem,
pak by také něco pověděly o defraudantech pastor
ských. Měly by k tome látky dost a dost. A pak:
my katolíci jeme nijak umění Drozdovo pesuhralovalí
sui nepřikrývali, Katolické Jiety bned psaly odsuzující
články. Nadto kněžetvo katolické se svých skrovných
příjmů sobralo obětarě veliké samy pre oběti oné
záložny. Váš tisk jest však šikovnější. Když se uká
zalo, jek umí hospodařiti evangelická ovečka Herben,
když se prozradilo, jak brso odersdal peníse určené
sirotkům po hornících, zalesli vaši mravokárci jako

na uójž jste z „lásky křesťanské“ šestáčků nelitoval.
Ty peníze byste uotva dal ze skutečné, evangelické
lásky k bližnímu.

Čermilovětí pokrokoví filosofovéjsou
opravda vsácní umělci. Hned obrátí svou filosofii na

roby, jakmile by byla jejic počínání nepříznivá. Je
jich moudrost jest pražnou gumou, již možno dáti
dle místní potřeby každou chvíli jiný tvar. Lhaní
„Osvěty lide“ proti naší církvi jim až nestačí; jsou
na ně příliš zvyklí. Tedy něco nového, nějaké koření,
které by ještě vice utvrdilo milé evangelíky — v ne=
návisti proti bližníma katolickéma! ©Tedy posváu p.
Svosil. Co na tom záleží „českobratrským pohrobkům“,
že Svozil do dosavadních církví bije vůbec? Jen
když bodí trocho nových frazí proti těm černými
Na — a Svozil se tožil. Místo věcné, promyšlené,
opravdu vzdělavací přednášky bil do katolických kněží
jen což! Ovšem že by takovou „přednášku“ sesumí
roval lehce i socialista, ktorý se sotva podepsati do
vede, Ale když tak mluvil odpadlý kněz, pak to přece
pro evaogelické dobráky bylo něco velkolepého. Ozý
valy se nadšené projevy: „To je elegantní muž, to
je očený (mhm!), úchva ný řečník IS Ale milý Svozil
najednou pak taky trochu savadil o pastory. Bospo
chyby by se mu předem nořeklo, že ho pozvali vlastné
evaogeličtí církevníci. Mělo se mů to říci před jebo
deklamací a moblo být lip. Vždyt Svozil dovede po=
chlebovati kterékoli „pokrokové“ straně, jež bo pozve.
Ale telzhle so stal malór, Když ee pak účastníci echůze
roscháseli, mlavili: „To je výstřední Člověk; mlavil
přeplatě. — Jeho počínání už zapácha'o a protoŘím
musil se ho shostit.“ Tak vida, jsk se mění myšlen
kový pochod zdejších evargolických filosofů, jakmile
o ně někdo zavadí! Kdyby byl Svozil místo mlácení
prázdné slámy přítomné „pokrokovce“ poačíl, co 86
ostropili evangoličtí klerikálové zůmyslných švindlů
s Ltipog:em, počitým svědkem upálení Hasova“, byl
by prospěl zdejším lidem víc. Kdyby byl řekl, jak
„přední ctitelé a zaalci mistra Husa“ Čerpali a dosud
čerpají své blavní vědomosti o Hasovi « podvodného,
jermarečního pamfieta, pak by byl přítomné puačil.
— Ty různé výpady proti kněšetvu katolickémo
přečton si přece pokrokovci snadno v Hlasech so
Snona s v Času.

Z Liběam. Zdejší obec Libčenské honosí se
několika památnostmi, totiš stárým sámkem, krásným
chrámem, jehož blavní oltář jest stkrostem; pěkná
jest i socha hraběte z Harrachů. Ale jedna památka,
kaplička uv. Floriána, zůstává tu nepovšimnuta. Ka
plička ona nalézá se od dávných dob u č. p F. Bar
toně, Ale jak jest spustlá! Ubraz jest roztrhán, dvířka
vylomena; často některý darebák ještě ono místo zne
čistí tak, že hnasno jest okolo jjíti. Opuštěna stojí
tu kaplička a neníjediného dobrodince, který by si
sebe menší podporou vspomněl na její opravu. Máme
u náe tři spolky: šivnostenský, hasičeký a Besedu
a drematickým odborem divadelním, které pokrok do
obce vnášejí; snad v té pokrokovosti nedopustí mnozí,
aby se kaplička ona zcela rospadla. Xp

Z Nechamle. V sobotu, na Tři Králeseanul
v Pánu v Nechanicích p. Jan Novák, c. k. berní kon

trolor ve Vfolužbě a otec bratří Nováků, majitelůstrojírny v Nechanicích, rodem se Starých Nechanic.
Zesnalý působil a c. k. berních úřadů v Nechanicích,
Lanškrouně a Nesavrkách. Byl muš milý, vlídný a
rozhodný katolík. Baudišjema sachovéna vděčné paměť!
Obřady pohřební za assistence dachovenstva Necha
nického a theol. Jos. Michálka z Hradce Král. vykonal
dp. Ant. Novák, kaplan ve Slonpnici u Litomyšle.
Pohřbu na hřbitov nechanický se účastnilo o. k. úřed
nictvo, občanstvo Nechanické a Staronechanické.

Z Týmlště m. ©. To bylo tahání o stavba
badovy měšťanské školy v městě. Páni otcové města
nikterak nemohli se shodnooti, kde by nová škola
měla státi. Kolik hlav, tolik smyslů — ukázalo se i
v Týništi. Jeden dobrotisko navrhl také, aby se škola
vystavěla na kolečkách, a novým dnem všdy před
jiný dům přivesle, aby takto každý občan nové bu
dovy užil. S amerického tohoto plánu ovšem sešlo,
kdyš se konečně sastapitelstvo dohodlo o místě. Mě
šťanská škola bude tedy státi ne náměstí. K tomu
účelu sekoupeno 5 domků na náměstí. Se stavbou má
te sapočiti na jaře,

Schůze kněžstva vikariátních sku
pla chrastecké, chrudimské, pardubské
a skutečské konati se bude vestředa dne 17/i.
1906 po 10. bod. dopolední na arciděkanotví v Chru
dimi. Hojné účast žádoucí.

Parduble. Čistá kultura. „Osvěta
lidu“ nadává v každém svém čísle katolickému ná

boženstvía katol. kněším.DT uš sám jeden horlivý čtenář a přívršenec pokro s rozhořčením vy

slevi) se k nám: „No to uš je přece moc. Pořád ©

pořád mám čísti jen a jen o katolických kněžích!dyby avpoň jednou také napsali něco takového
0 didech a ovangolícíchl“ Ano, v tom směru neza
dá si „Osvěta lidu“ pranic © nejčervenějším socia
listickým „vzdělavacím“ plátkem. „Osvěta 1.“ má vo
ových článojch od začátku až do konce samou kal
tura, osvícenost, pokrok, humanitu, vzdělání, ale to
jí pranie nevadí, aby v týchž fádcioh nepočastovola
své čtenáře nejeprostšími nadávkami a nejprolhaněj
šími výmysly vůči katolickým kněžím svláště a proti
chůdcům svým vůbec. A pokroková intelligence čte ji
tak ráda a baví ji tak taze broditi se v tom mravním
kalu a blátě, ješ ušlechtilá „O. 1“ vrhá po kněfích.
Myslíme, že to nesvědčí právě o vysoké úrovní mravní
a ušlechtilosti myslí těch, jimě nízkost a sprostota je
zrovna pochoutkou. Když nějaké podobné sprostáctví
napíše do zmíněného listu třeba nějaký muzikant aneb
řeznický pomocník, který puchem obskarních lokálů
je jiš otrlý, af již pochází z Kostelce aneb z Něm.
Brodu, tomu nelse se nijak diviti, ale to zaráží, de Bi
hoví v tomto tiskovém kala lidé vystavující na veřejnost
jemnost a ašlechtilost mravní. č snad záleží v tom
pokrok, kultura a osvícenost anebo zažije pokrokářské
itenářstvo bez nejmenšího odporu a hnosu i ta nej
tlustší tiskovou hrabost? To se přecetaké nesrovnává
nijak, když „O. 1.“ sprostě nadává, pomlonvá, špiní
a zrovna v další ové stati rozhorleně vystapuje proti
býv. redaktora Simonovis s pathsem volá: „Brzy
uvidíme mrtvoly těch, jimž Čest a existence člověka
bývala tak málo posvátnou, že ji osmělili se kálet
bahnem Šimonův a Hejnicův (snad Hajaův také).“Tohle
se Osvětě povedlo. Styďte se přece aspoň trochu a
sundejte tu škraboška pomalovanou tak krásnými
hesly, pod níž skrývá se však tvář odporného šaška
oblečeného pokrokovým pláštěm. Ta se pranic nedi
víme, še „Český učitel“ byl nucen napsati o Osvětě
lida: „To jr nejsou slova a psaná mluva, alo uči
něný bnůj. Takové řeči jsou domovem leda na zá
chodech.“ A „Český Učitel“ není list „klerikální“, ale
silně protikatolický. —

Strašáky. „Právo lidu“ a po něm honem
„Osvěta lidu“ pouštějí strašáky na c. k. okres. bejt
many, protože prý stibají růzoá individua, která v mi
nulých demonstracích nic jiného 8e nedopustila, neš
že hrozila lidem zabitím, že házela kamením, ohrožo
vala osobní svobodu a ještě jiné četné zločinné ma
ličkosti tropila. Páni v ministerstva se prý móc n:
takové bezohledné hejtmeny hněrají, če takové ne
vinné beránky pronásledují a atiskají. A badou-li
pp. hejtmani ještě jen jednou tak zlí, tak je Právo a
Osvěta za trest strčí váscky do Ledče. Jame zvědaví,
jský s toho páni u hejtmanství dostanou respekt.

Z Chradimě. Sbírka oa opravu klášterního
kostela chradimského nedá epáti „Osvětě lida.“ Jen
klidně spi, panenko! Nikdo tě nepřijde požádat, abys
ten tolar tvrdý, jejž ti zasílají židé a evangelíci v ra
dosti nad prohnaným tvým lhaním o katolické církvi,
dala na kostel katoiický, jehož výzdobou obživoje se
český šivoostník. Nikdo nepřijde k pastorům tobě od
daným. aby ten tolar tvrdý, jejž k podpoře svých ohla
povacích rejdů a Němec dostávají, věnovali na tisk
poctivý, skutečně evangalický. Prosba zněla ke kato
líkům; neboj se tedy, panenko, o ty tolary tvrdéI
Všdycky jsi se, panenko otná, pohoršovale, když na
některý kostel přispěla obec s obecních peněz a Cu
krovala jei: „Ať si katolíci sbírají jen mezi seboa,
obecní peníze jsou na jiné věcil“ A nyní sbírá so
mezi katolíky; kašdý dle možnosti a svobodné vůle
přispívá, a ty, „Oavěto lida“, zase jsi celá pryč. Máš
ty krátkou paměť a slabé nervy! Nic, nic nesnoseš,
co je katolické! U vásv Pardabicích tisknou protes
tantské „Hlasy ze Siona“, a tem v kašdičkém téměř
čísle vznáší ten a onen orapgalický dachovní enašnou
prosbu, aby Hospodin vzbodil nové dárce na nějaký
protestantský kostel. Panenko, proč psk jei pří tom
tolik vlídná, mírná ? Proč najednou sarážíš stavidla
ové veliké výmlavnosti?

Z České Skalice. (Úmrtí.— Vysokéná
vštěva. — Důvěrná scbůze. — Změna firmy. — Dar
občanské sáložny farnímu kostelu.) Doe 4. t. m. se
mřela zde pí Ludmila Pyrová, c.k. poštmistrové v. v.
O přízni, jaké se pro evoji vlídnou a úslušnon po
vahu těšila, svědčil pohřeb její, který se dne 7. t m.
konal na místní hřbitov za novídaného zde účastenství
všech vrstev epolečenských. — V úterý večer zavítal
sem k návštěvě sestry své Lnisy, princezny ze fichanm
burg Lippe, která na zámku Hatibořickém zánětem
moskových blan onemocněla, Kristián, nejstarší syn
koronního prince dánského a starší bratr krále Ha

kona, krále Norského. Jak so proslýcké, nastalo vestava vsnešené nemocné zlepšení, tak še možno po
važovati krisi za překonanou. — Téhož dne konána
v hotelu „Bartoníček“ sa předsednictví poslance Ko
tlenta důvěrná schůze okolních starostů a důvěrníků
strany agrární. Jednalo se o založení agrárního den
níku. Veřejná schůze v té příčině určena je na den
28. t. m. — Dosavadof společníci firmy „Karel Reich
a spol.“ se po přátelské dohodě rozešli. Od 1. dubna
povede továrnu p. Karel Reich jako jediný majitel na
vlastní účet. — Ve achůzi své dne 6. t. m. usnesla
se občanská záložna zdejší věnovati místnímu farnímu
kostelu dvě figarální okna v ceně 1800 K. Velkoduě
ným tímto darem získá si sálošna sajisté vděk všech
přifařenců.

Krejearový spolek v Přeleměl, stí
zený sa tím účelem, aby chudým dětem školním za
doby simní v poledne poskytnato bylo něco teplého
pokrmu, vydal tentokrát již dvanáctou svou výroční
správu (sa r. 1906). Vařilo se od 3%.ledna do 1. dubna
1905, pro nemoc školních dítek v měsíci února toliko
šedesátkráte a bylo úbrnem rosdáno 11.507 porcí te
plých pokrmů 9518 dětem a tudíš průměrně poděleno
196 dětí. Mimo to dostávaly dítky housky a přílo
šitostně poděleny buchtami na účet dobrodincův. Va
ření ochotně obstarávaly některé místní dámy. Věeho

vydání bylo celkem 68180 K; jedna porce přišla tudížna 5 hal. Dozor na udrdování pořádku u dětí při ros
dílení pokrmů mají členové obou sborů učitelských.
Členů bylo celkem 934, kteří složili peněšité členské
příspěvky. Boční příspěvek člena obnáší 1 K4h,
týdně 2 bal. Různí dobrodinci darovali me př. rýši,



brambory, zeleninu, chleba atd. Městské rada i letos
darovala ne celou doba vaření potřebné palivo a sví
tivo. Správa akolového pivovaru dala do pořádka
„místnosti a nářadí kuchyňské. Předsedou jest dp.Em.

. Balosr, kateche'e. Všem dároům a dobrodincům
„ZaplatBůh- a

VI. i slivovice na okresu ko
limakéme. V liborara na sošitkování ovoce panad.
France v Červených Pečkách dle finanční oblášky jest
pálení určeno da dny 16., 17. a 18. ledna.

Čert a uzleději. Dostatku rol.K.v Hrašově
u Vys. Mýta savítal nedávno v pozdní době večerní

denci vykázal za nocleh teplou světnici, ale milý ko
miniček vlídné pozvání toto s díkem odmítl, aby snad
hospodyni svou černí nepřivedl do rospsků, a ohutě
sahrabal se ve stodole do slámy, v nís houní obalen
oddal se spánku. Po třetí hodině ranní probadil jej
šramot. Vyblédl ze slámy; dva muži s lucernou sypou
na mlatě nahromaděné obilí do pytlů; marně pak na
máhají se dáti je na ramena. Černý pomocník domní
vaje se, že to jsou čeledínové, vyskočil se svého lože,
apěchoje jím na pomoc.Leč moši ohlednůvše komi
níka, se slovy „Pán Bůh s námi, to je čerti“ horem
pádem deli so na útěk, sanechavše pytle i s lucernou
na mlatě. Ochotný kominík kroatil hlavou nad útěkem
čeledínů a sdělil ihned hoepodáři celou příhodu. Ta
weovšem dověděl,še ze stodoly vymeti sloděje.

ucčuje.“ Do kostela německo-brodského má se Za
vésti plynové osvětlení. Dopisovatel do „Osvěty lidn“
poučuje pana děkana: „Pan děkan by si měl připo
menout, že plynové osvětlení jest vynález vědy, a církov
katolická přece vědy (!1) vynálezy vědecké i 6 vyná
lezci satracovala do obně věčného. Jak se můje tedy
opovášit použit ďábelského výmysl (tak totiš klerae
nazýval každý (!) objev a vymoženost vědy) k službám

m? Svatá církov se přece nebude slučovat
s ďábly. Čo bylo jindy hříchem, nemůže dnos býti
ctností a proto rychle zapuďte od sebe bezbošnou my
šlenku.“ Tohle uvádíme na doklad, jak umí ně
mecko-brodský pokrokovec balamatit. Příliš šikovně
6i nevede, ale sa to hodně drze. Svojí úžasnou nezna
lostí a nešikovností chytil se tentokrát náš „pokro
kovec“ do vlastní pasti. Nuže, tedy slyšte, pane osvě
covateli, jakým vynálezem jest plynové osvětlení |
Jesuita Dunn ařídil roka 1704 v Stonyhorsta v An
glii první plynárou. Tedy jen dobře si zapamatujte,
že tento v pravdě pokrokový -vynález nevyšel ani
z hlavy Hajns, ani Masaryka, ani Herbena. Hajnůr
orgán slednje „objevy“ důlešitější. Na př. s pokro
kářské zloby každon ohvíli nalezne v Obnově něco, co
tam vůbec tištěno nebylo. „Vyskoumá“ v Obnově věty,
ješ tam vůbec nebyly a pak na základě prolhaného
objevu statečně hubuje. A teď vyzýváme německo
brodského prolhance, aby námpověděl, kdy církov Je
suitu Dunna za jeho vynález pronásledovala. Vyžývámo
ho, aby náu dokázal, še první jesnitekou plynárna
nazvala církev ďabelským výmyslem a še vynálezce
satracovala do věčného ohně. Kdyby měl brodský
oavětář aspoň tolik vědomostí, co průměrný řemeslník,
věděl by, že valná většina směrodatných vynálezů,
jichš i pokrokáři poušívají, jest dílem duchovenstva.
Jestliže nad tím obmezený prolhanec vrtí hlavou, po
sloužíme ma příště pádnými důkazy. A rovněš tak by
měl tento osvětář věděti, že v XVI. století pověrčiví
pastoři varovali před každým katolickým vynálezem
a že místo pěstování vědy uaplňovali hlavy svých
oveĎek pověramitak nesmyslnými, že by se za ně i
pobanský černoch styděl. Při této příležitosti prohla
šujeme rovněš, še místo pavšálních pomluv můšeme
posloužiti doklady. — Pane pokrokovče, pryč od avětla
plynového| Jest to vynáles tmářskéhojesnityI Nechejte
to. světlo jenom pro kostel a sám ušívejte nějakého
lepšího. Snad vám spojené pokrokáfstvo aspoň dohro
mady nějské nové vymyslí.

——Ze Dvora Králové m. L. (Přednáška
rof. Tom. Masaryka dne 6. ledna 1006). Městský

Jékež zdejší MUDr. Moravec předetavil p. professora
jakožto nejlepšího Čecha a projevil přání, by ještě ví
oekráte mezi nás zavítal. Pan Prof T. Maeeryk jako
úvodem vysvětloval, proč jeví se dnes takový zájem
o otázku sociální. Celý obraz společnosti dnešní vůči
poměrům dřívějším ase změnil. Kdyby tak mnohý

s těch, káně před námi sde čili, vetal, jistě by se nevyzaal. Člověkdřívější opokojil se věcí, jež zhotovena
byla dome, v osadě — neboť tek rychlého spojení
a cizinou nebylo — ale dnes potřebuje člověk před
měty, jež Bůh ví kde byly vyrobeny. Styky s cizí
semí uenadněny jsou drahou. A tu pohled na nádraží
poučuje. Nejen že ten vůz tam stojí, zajímá člověka,
ale myslící člověk uvašoje, co práce etál, práce mnoha
rukou a co jím vykoná se pro člověčenstvo. — Proti
dobám dřívějším vydání na všech stranách rostou,
daně stoapají, by vydání dala se snad krýti 8 proto
touha zaopatřiti peníze. Tímto uvažováním stoupá
zájem pro otázku sociální. Všude jeut revoluce,ale
revolace tichá, aitaace se mění, zvláštní poměry se
utvářejí. Všimněme si Čech, Až do roku 1848 —tedy
až do zrušení roboty Čechy byly z-mí zemědělskou a
také co z Čech se vestol XVÍIÍ. vyváželo, bylo obilí
do sousedních zemí, neboť Uhry byly zemí dosud ne
scivilisovanou. Ještě před 30 lety Čechy byly z=mí
agrární, le dnes stávají ee zemí průmyslovou. Země
dělci nuceni jsou atávati se průmyslníky. Jest tedy
revoluce při zemědělství. Kde dříve byl klid, tam nyní
ruch, pracuje stroj, rychlá doprava, železnice, to vše
podporuje průmysl. Protov mnobých zamích jeví se
snaha, ku př. v Americe, co nejvíce obilí vytěžiti. —
Nastává otázka, který úkol čeká člověka českého my
slícího. Reformy mnohé u nás nep vedou k žádoucímu
výsledku, nebot dějí se na základů zkošeností z ci
ziny a nepřiblíží se k poměrům zemé. Tedy kašdá
reforma u nás předpokládá důkladné prostadování

měrů domácích. Většina naších lidí jest Ihostejnou
u stávajícímu vývoji, a pak nejednou zdají ae býti

překvapení stávkami, které přece nej«on ničím jiným,
než natným důsledkem všeobecné revoluce, avědomo
vání se člověka myslícího. Palacký již zmiňoje se o
centralisaci zeměkoalí. Samožilectví nedostačuje. Po
"vinností naší jest nejen národy dohoniti, nýbrš je
"předčiti. (Pokračování)“ : .

t

Na dopis = Podmoklan u Horního
Studence došlo nás se strany věrohodnéopravné

jak se jinde dějetřebas napořád. Dále u něbodělníci
ti vydělajíve třech nedělích50 aš 70.slatých.Ovšem
„brosičtí dělníci. vydělají méně, ale to není vinou pana

dvěma lety. Někteří docela pochybovali, zda se jeho
sávod udrší Jestliže seněkdy rozčilí nad nepořádným
děltíkem, tu mu ovšem — jako všude jinde —

"nemůže se povusovati celá jeho povaha vůbec. Kdyby
tak solidně všude a dělníkem zacbázeli jako u pana
Krále, bylo by v Čechách lépe. Tolik uvádíme na
opravenou našeho pana dopisovatele.Připomínáme,so
jest nutno dbáti opatrnosti při posuzování bližního,
i tenkrát, píše-li se v zájmu dobré věci. — A dále;
na samých katolících záleší, má li katolický spolek
v Hor. Studenci znova býti vakříšen. Pan farář, jak
ee dorídáme, jevil horlivosti doří-a iné dobrou vůli

ného porosaméní“

Různé,zprávy.
Potřeba laciného lista lidového.

"Čekal jsem, že povolaný a poměrů znalý činitel od

něvadě dosud věcně tak se nestalo, ovměloji se proto
několik:poznámekv důležitézáležitostité pronósti.
— Jsem tobo nábledu, abyzálešitast tato, má-li
míti váhu, přetřásalase nejen vdiecůsi kaší, odkadž
iniciativa vsešla, nýbré aspoň v celých Čechách, a
proto navrhaji, aby se otázka tato svěřila semské
jednotě katol. dachovenstva, která by o ní dala ro

o prospěch Jidu, ať o věci té se též rokuje ve edra
feních křesť. dělnictva pro královatví České. Výsledek
rokování sejisté mnoho světla v záležitosti této po
skytne. — Osobní můj nábled jest, koupiti „Kftž“,

„místo těchto chud krevných vzdychálků zalositi nový
časopis lidový, stojící na výši doby, ode vší úskoprsé
a vysoké inspirace neodvislý a redigovaný spolehli
'vými, vzdělanými, dobře placenými a světový rozbled
majícími laiky. Jef u nás kněz šarnalista bílou vraňou
a proto dle toho také ty naše listy vyhlížejí. —
Jsem pro zakoupení a pohřbení výše jmenovaných
listů, poněvadž, kdyby sůstaly, vždy by novému listu
čtenáře odbíraly. Kdyby pak se pod názvy jejich
staré vsunal nový, jiný, zreformovaný obsah, údiv by
povatal v mysli seketických jejich čtenářů dosavadních
a předp'atitelé noví aotva by se sískali, ježto jména
ta by v nich oprávněnou nedůvěra k listům tém
vzbůrovale. Mimo to jsem vždycky ze zásady proti
pojmenování „aříá“, „Marie“, „ev.Vojtěch“ atd., ješto
jest to profanace a mnohý laik, který by list náš
s jiným pojmesováním do ruky vzal, jiš tímto pouhým

čtenářů, zejména v řadách intelligence, maosí se nám

vání lista, organisace, dopisovatelé, redakce atd. atd.
snadoo se po slyšení celého duchovenstva Zemské
Jednoty utvoří a astanorí. — Josef Váňa, farář v Bo
hárně. — Pošoámka redakce. Ústně s námi sadě
lili mnosí, še Kříž a Maria vykonaly také kus dobré

práce ale še uš jest sa směněných poměrů také rosodná potřeba jisté reformy. Posvátné názvy stávají
se pr fanací teprvo tehdy, když pod nimi se kryj
věci křesťanskéma dacba odporné. „Sv. Vojtěch“ sdo
kona oje se nyní stále, poučaje uejširší vrstvy důo
kladuěji neš Kříž a Maria. A jestliže se leckemu něcy
nezemlvavá, jen to sedělP. Albánovi. Ten jegt ochoteč
vyhováti. Jen jest potřebí, aby tato četba byla ješta
burlivěji šířena. Řikalo se nám, že prý by Kříž h
Maris při sméně obsahu přišly na mnohých místece
o uvé odběratele, kteří jen pro dosavadní četbu j
odbírají Led tato omluva neplatí; všdyť nutno četbou
vedětávati lid tak, aby strávil s rosumem i články
učen-jší a modernější. Reformy jest tu roshodně po
třebí. I další dodatky k návrbu našeho p. dopisovatele
nám budou vítány. Raďme si otevřeně, ale také svoroě
a borlivě pracojmeI

K uaší organisované sebeobraně.
D chasi nás dopis jiného kněze: Náš věk tone ve
snameoí tisku. Kdo nemá tisk na své straně, kdo si
v novinách nepostavil mocnou zeď na odražení růz

vých útoků, bude v životním zápane lideké sp-lečnostiudotau Tojest dnes nesporno. Proto,kde který stav
všemožnými prostředky neilaje síokati pro sebe tisk.
T.k činí i jednotlivci, chtějí-li vůben v zápolení spo
ečenském svou osobu, svou. důstojnost, svou práci,

své vědění nějak aplatniti. O tom všem nappalo se a
náe až velmi mnoho a v různých variantech.. Měla
se tim povzboditi naše činpost.mhorlivost v.torto
»měru,slibujícím jediné zdar vnašich snahách a paši
záchranu. Témi různými články „měli se probuditi
liknoví a neteční, mělo seroznítiti sklíčené katolické
sebevědomí Jak dalece jsme my katolíci té svaté pos
vrnoust: své v těškých našich dobách zadost ačinili,
ueslá se- letos ještě s arčitostí stanoviti. Kéž by nám
svájomí ke konci roka nemaselů ničeho vyčíteti1 Býla
by naším vroncím přáním,aby všude měst katětfky
tisk katolický došel podpory a rozšíření v Báléšitěm
poměra s prací, námahou a nákladem těch, ktefí se
v če.o ti-kovébo hnatí katolickéhopostavili. Bohužel
va osnobých místech se tak neděje při všem tom ve
kém nebezpečí, ješ se na nás Be všech ktrán hrne.
kdo z katolíků a zvláště z kněží v tom dnešním ú
porném sápaso a-tolika nepřáželi nepodporuje a nerog
šiřaje katolický tisk, těžce se prohřešuje na zájmech
náboženství a ofrkve. A přece ještětolik úšasné Jik
pavosti u mnohých! Kdo pozoruje, s jakou silou šíří
se pu všech krajích naší vlasti socialistický tisk, po
tirající nejsnrovějším způsobem veškeré křesťanství,
ten by můsel míti již broší kůši, aby se konečně ne
vechopil k horlivé práci a činnosti odvetné. S bolestí
fu podotýkáme, še "přes to jsou ještě přece kněží,
jimž "denním-chlebem duchovním jest pouze „Náradní

Politika“ ; ano soáme docela jednoho správoo vikarióta,.
který šízeň svého ducha ukájí poase v pramenechví

'deňekého „Fremdenblattn“ a katolickébo deunfkuvůbec
'nemá a nočte. Jaký to pak-mobouutíti tací lidéros
bled a přehled ve věcech církevních, ve věcéch světa
vlastního povolánía staru?- Aděje-li se loto na zo
leném dřevě, co máme čekati od laiků ?-Dnes i-chudý
"sociálnídemokratodeblrá „Právolidu“;svůj šarnál,
-a nonaříká při:tom, že je mutodřahé;' jest sř vědom
"své povinnosti. Aj, jak nás zabanbojí. Probuďte so
"přece a otevřte jiš oči, dokud čael .

-- Kterak - působíiti mohou .Baitffel
semkyma posnosení zemědělstvípo
-strámce hmotaé I mravní. V Zoměděl.Listech
poukasůje p. Č. Kalandík da vsrůet a rozkvětspoř.

'a sáložen. spolků u nás a "úpozurňuje,8- by nyní
spolky v době valných bromad půvobiti mohly k fómu,

by se zabránilo stálému vyřidňovknívenkáv tírm, oby se vkládaly jisté částky z čistého ročníhodisku
našich Raiffeisenek do fouducísařé Fránt. Jodefa I.
na zabezpečeníjisté starobní renty, na kfeřódž měli
by nárokI: mladíci— synovéčlenůspolků—Kteří

'oďbyli = dobrým -prospichemroln. dkófy fet; hosp.
(kars. IL: čeleď £a víceletoa bezáháhoou flůžbo u
"členůspolko, vykázavší sevlastními úsporným? tkledy
„W'epofitelním spolku. HI. rolníci a: zěmědělů, Hánové
'epolka, sa vypšstování domácího ašlectitilého a k plo
„nenítbě spůsobilého zvířectva uznaně vynikajících
'vlastností. — Jedná se ta hlavně o to, by zavládlo
mezi venkovským obyvatelstvem hlavně mladým do

"roštem vědomí, še nutno mu nabýti odborného vadě
'lání, aby vynikl a noklesl v moderní otroctví. Zave
dením racionelního chovu dobytka došel by i náš
domácí skot výběremapad i křišováním, vsorným 0
patrováním toho uznání, ješ prárem v první řadě ma
náleží a k Čemu vybízejí smutné zkušenosti s císími

lomeny stále sa drabé peníze k nám dováženými.
-Právě v krajinách chadších jen na zemědělství odká
saných by to působilo na zdokonalení domácích plemen.
Také odměňování vzorné čeledě by se sstkalo s úspě
chem, neboť zabránilo by se aspoň částečně vylidňo
vául venkova a sískalo by se způsobilejších pracov
ních sil než dosud, kdy ns venkově zbývá jen to, co
továrny a měste nemohou potřebovati; i obce měly
by méně výloh chadinských neš dosud. Mladý zdravý

-lid s obcí odchásí a vracejí se jen nedušívci neb
mrzáci, k jakékoli práci neschopní.

K poutí římské. První uastévka bade
v Benátkách, kde so zdržíme od 4 hod. odpoledne dne
30. dubna, aš do rána 22. dabna; ta usskytnese lak
mnohým s nás příležitost; poprsé shlédnouti toto
město, které je na světě svého drahu jediné. Spatříme
nádherné náměstí s chrámem ey. Marka, jenž stojí tu
před sraky našimi jako vidění z jiného evěta — po
bavíme se podívanou na jeho historické bolaby —
hned vedle prohblédnemeproslulý palác dožat s mostem
vsdechů — s riva degli Schiavoní epatříme gondoly,
jichš za levný poplatek budeme moci poušiti k pro

-jíždce v canalo grande, při čemž apstříme starobylé
palaszí- — po parníku učiníme si výlet na ostrov
Lido. Benátky samy bývají cílem cest; nuše, v našem

případě bude to poubá zastávka na cestě, která mimo
město na lagunáchseznámí nás s Římem as jinými
městy, a Italní a přispěje k rozšíření doševního na
šebo obzoru. To nám masf býti pobnutkou, abychom

pon projektované v počtu co největším se účastnili.řiblášky přijímá Čeněk Šulc a spol., Praha, proti
státuímu nádraží.

Ntarobní pojlšťování šivmostníků.
"Sdružená živnostenské společenstva politického okresu
velkomeziříčekého na Moravě chopila se akce na sří
Sení samostatné pojišťovny živnostníků. Za tím účelem
vybízejí všechna divnost. společenstva na Moravě, aby

' posoudila jejich návrh na sřízení pojišťovny. Podotý
kají, že už se nesmí čekat, až zase bnde ve sněmovně
navršeno nějaké skroucené nedochůdče, které by se
mueelo řadu let opravovat, neš by k potřebě bylo, s

"při tom bylo natno o každou skrouceninu se přít,
jezditi, čas a penísa ntráceti, petice bezvýsledně po
dávat. Z té příčinychystají se zalošiti ústav na sdra
vých základech dle svých potřeb, by s ného něco měli
a ne'něco polovičatého pro dobré saopatření úředníků.
Naposled by to mohlo dopadnoati tak, še jisté osoby
by měly dobrý plat, zajištěnou pensi a fivnostníci —
ničeho nebo dlahyl V osvépomoci.jest hlavní síla,

| proto vzbůra i a nás v Čechách|
Jak se na statcích hospodaří. Chov

drůbeše prý se a nás novyplací, tak sní odevšad. Ble
pice, busy, kácboy a bolabi, to všechno jest jen pro
slost v bospodářství. Hlasy takové svědčí však právě
- naší nehospodárnosti: Tu zvlášť ukasnje se, še ho

spodáři a hospodyně naše neumějí počítat, z čehož
především plyne nezdar. V boupodářství svlášť ven
kovském shledá se všelijakých odpadků živočišných i
rostlinných, které se vždy drůbeší dají zušitkovati,
če není třebe svláštního nákladu na zakoupení zrof
a pod. I ve městech leckterá rozamná panička ponse

-odpadky z kuchyně vyšiví a vykreí si slepičku, busu.
Ovšem. sáleží“ na hospodyni, jak umí využiti jinak

- malých, nepatrných věcí. Maobé-ani nenapadno, o by
hjí i pranepatrná věc mohla.posloažiti. Na, většině na
Bich statků nepočítá se cena vajec, mssa £drůbeže,
jichž se v kuchyni ušije, neví se nic o peří, Kostech
a o výborném trasu; poĎítá se často pouze to, co
drůbež sní. Také výběr vhodného p emene drůbeže

. bývá leckde španělskou vesnicí Ta u tam koupí nebo

uymění se vejce ušlechtilejšího„draby, ale oby se uvažovalo, které plemeno by se pro pískní poměry nej
lépe bodilo, o tom se ani vnejmenším moohómu nezdá.
I vbodnýútalek pro drůbežzadoby.nočníbýváčasto
tou nejpodřizenější věcí. Odťad neznají v hospodářství
cenu. svého majetku, nepochopí tedy ani, jaký ska
tečný výnos jim s něho plyne, hospodaří proto slepě
a nedivno pak, še na statcích venkovakých za strá
dání duševního uhošťuje se nedostatek..
< Křesťan a šíd. Žid: „Ty od čidů. neku
puješ?“ — Křesťan: „Jednám-docela jen dle vašeho
příkladu, a to tě právě nejvíce mref. Vím bezpečně,
že židnikdynekoapíod křesťana,může-lizastejných
okolností koupit od avnvěrce U vás je to ctnost, nám
to počítáte se provinění — tak jste si jiš svykli na.
obmezenost naši.“



„Národní Beseda“, největší český repre

"sentační ples, soustřeďající všechny téměř krabya"čanské i šlechtické, netoliko w Prahy i z venkajů,
„pořádán bude letos dno 34. lodna 1906 o 8. hod. veš.,
ve všech sálech ostrova Žofinského. Výtěžek jeho jako
každoročně připadá Ústř. Matici školské. Roklamags
přijímá p. Bobam.Penfžka, Král. Vinohrady, Choche
ouškova ul. 19. Kanoceléřplosová otevřena bude 4 dny

před plesem v Prase, Hybernská ulice, botel „Saskývůr

Trpa odpor v t. spořitelně veVídni, nů minalýeo petaPetalsdkompře
pínání sil úředníků poštov. spořitelny i nevalnéhojich*
odměňování se práci, skončen konečně, kdyš poža
davkům úřednictva bylo vyhověno. Tento trpný odpor
spůsobil mesi obobodnictvem mnohou škodu.

Na prospěch dělnietva. Fr. Karelhrabě
Seilern, poslanec katol. strany národní na Moravě,
savedi pro dělnictvo ve svém průmyslovém závodě ke
ramickém v Tlumačově krinkvenálky. Každéma děl
níka dostane se po 8 letech 60 K ročního přídavka,
po 10 letech 100 K, po 18 letech 150 K. V témže zá
vodě věnováním 800.000 K sříssn svláštní invalidní
a pensijní fond pro dělnictro.. Dělníci, kteří nemají
od sávoda vóloého byta, dostávají v poledne ob

polku 20 dg mass a zeleniny) pouze za 10 hal.em boušť takových prácedárcůl Takovýmspůsobom.
se nejlépe upraví otázka sociální.. -=

Káva a meryy. Lékařekými.suloritemi je
zjištěno, še příčinou padoucnice je přílišné požívání
srnkové kávy: V kávě-je simý jed kafóin zvát, k f
mocněpůsobína nervetvo,do má nervyj ocba
porouchané, tomuto netřeba dokasovati. Zrasujíse
tedy od pošívání kávy uvláště derné $i, kteří jeou
slabých nervů, chorého anebo slabého srdce, vrátkého
mozko. V těch případech je silnákfya mocnýmjedem
a velmi nebezpečná.

Harem sultáma vyšadojeročníhonákladu
70 milionů korun. Nejvíce bývávé v haremu 300 žen.
Nedivno pak, že tekové moošství kravotinek tolik
toho potřebuje, še uš poddaní omltánoví nad takovým
bospodářstvím kroatí povášlivě hlavami.

Obchodní dům Bon Marché v Paříči
poskytuje cisinci mnohé překvapení. Zřízenci tohoto
světového domu jsou v místnostech denně hoštěni
obědem. V kuchyni jest kachařům k pomoci párá s

lyn, tek še sa 20 minut možno upraviti celkom 1500
letek (amadžených řísků tolecích). K stízemec

dostárů k obědu po láhvičce víme, soačný kusmasa,
teleninu a zákusky. Kachyňský pérsonál domu tohoto
čítá 150 osob.

„Menopel“, akciová 'svíčkárna a voskárnav Mladé Boleslavi, vydala i letos pro důstojné du
chovenstvo vkusně provedené kalendáře a obrazem
sv. Antonína Paduanského, které právě důstojným
farním úřadům rozesílá. Kdož by kalendáře neabdržel,
může jej reklamovati přímo u jmenovanéfirmy, která.
ochotně. na požádání kuádému, pokud“ zásůbastačí,
kalendář zašle. :

konání povin

4

Žádost un úlevu v
mosti vojemské. Žádosto jakousi úleva v konání

povjnnosl vojenské, opatřené všemi doklady, musíýti podána již před odvodem, t. j. do -konce února.
Žádosti držitelů polních bospodářetví mají býti dolo
feny mimojiné též. pozemním archem wvýtahem
s berních katastrů, a od dršitelů zděděných polních
hospodářství postupní nebo odevsdací listinou. Žádosti
tek zvaných šivitelů rodiny muef přesně obsahovati
buď částka, kterou podporují rodiče nebo členy ro
diny, sneb způsob, jským to číní. Oni, kteří bydlí
mimo otcorský neb rodinný domov, nechť připojí k 84
dosti též odstřižky poštovních poukázek neb poštovní
lístky podací, z nichf zřejmo, že skotečně podpo
rojí členy své rodiny. Žádosti branců sa jednoroční
slašbu na státní útraty dološí se také průkazem, ja
kým způsobem se ve studiích -vydršovali. Vysvědčení
otců badiž přesně dle 8 63. branných předpisů vybo
toveno a starostou řádné potvrzeno.

"Tržní zprávy.
-© V Hradci Králové, dne 5. ledna 1006. 1

dl plsalce K 13-70—18:60,tita K 10-80—11-40, jodma
BeK 1060—000,prosaK0000—000,ribreK 13-60
—0000, hrachu K 10-00—320-00, ome K 660—17-40,
došky K 46-00—00'00, jehel K 25 00—00'00, krap K
2000—14:00, bramborů K 340—000, jetolového se
mene červeného K 128-00—000:00, jetelového semeno
bílého K 00-00—00-00, růdáku K00-00 —0000, máku
K 36:00—00-00, lněného semene K 17 00 —0000, 100

titbých otrab K 11:40—00'00, 100kg plen. otrub
1060—0000, | kg. másls čerstvého K 3-00—0-00,

1ky sádls vepřovéhoK 1-90—600, 1 kg tvarohu K
0-26—00:00, 1 vejce K 0:08—0-00, 1kopa zelí K 0:00
—00-00, 1 kopa oerele K 000—000,:1 kopakapusty
K 2-00—4:00, 1 hl oibale K 8-00—000, 1 kopa drob.
seleniny K 0-60—200, 1 pytel mrive K 1:00—000,
1 kopa petržele K 0:00—0'00, 1 hl jablek K 00:00—
0000, 1 hl hrašek K 000—0-00. — Natýdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 5. ledna 1906 odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice hoktol. 30, dita
76, ječmens 68, ovss 180, prosa 00, vikra 40,
bracha 5, čočky 00, jahel 00, krap 00, jetel. semínka
32, Iněn. semene3, máku 00. — 3.) Zeleniny:: selí
00 kop, potršele 00 kop, kapusty 18 kop, cibule
9hl drobné zeleniny 63 kop,mrkve 18 pytlů,
brambor 31 bl, osrele 60 kop. — 3) Ovoce: jablek
00 hl, hrudek 00 hl. — 4) Drobného dobytka: vepřů
2 kusy, podsvinčat 251kusů, káslat: 0-kuey.

. ' 28 „Obnovu“aNedoplatky %;Xw
vyrovnejtelaskavěihnedl. Kdoodkládá,sapomene.
Kdo řádněsvé platební povinnosti dostojí, úsnadní
nám účetnízávěrku a zbaví- nás nemilého upo

mínání a výloh 9 tím spojených <.. -..:5

MtounitáhoZnfno© čobutádyotporalaje 0000najšne:

kan dol- Ka0nejménětuku, stráví se 00 nejenadněji,|

espůsobuje nikdy -zhopa a jest při nejjemnějšíchuti neobydejně levné.

Pravé jen se jméneman Meofť
e soohrannou známkou sive

Bališkypo 'Mks za 00hal.

K
Vlado k dostání.

-Přátelé pravdy!
Protivníci katolické církve šíří mesi náš lid

eelé spousty prolbaných brožar na potupunaší.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důklednými, promyšlenými
úvabami maří otravné účinky nám něpřátelského
tisku.Jsouto:

ČASOVÉ„P

-Na celý rok se předplácí pouze 1 K.
Jednotlivá čísla (nejméně 32 str.) po 8h

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.
Při hrozfadných objednávkách poskytujeme

až 50 procent slevy.
Za nepatrný obnos tudíž může si každý

koupiti hojnost vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,
až nepřátelé protikatolickými letáky zbožnon osada
zaplaví! Jest potřebí vždy jiš předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
osbrojeni. Pracuje-li se nepřátelským tiskem na
skáze církve tak houževnaté, jest rozhodné potřebí

"vytrvale státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,
aby ei. prohlédli sezoam dosud vyšlých brošur, jak

Jest uveden na obálce tohoto čísla. Objednávky
obratem vyřídí
: administrace »Časových Úvah«

"v HradeiKrálové.

Vvšzá ČÍSLAČasovýcH van:RočníkI
1. Náš program.“2. Radikalismus a klorikalismus.“

3. Encyklika LvaXIII. O otázce dělnické“ 4. O ultra
montanlsma. — Atheista. — Bílá Hora.“ 6. K příštím
rolbám.“ 6. Do boje volebního. 7. O svatém Vojtěchu.
8. Mají rodiče právo na školu dítek srých?* 9. Sv. Jan
Nepomucký ve světle dějin.“ 10. Poměr církve ku škole.*
11. Slavnostní dny.“ 12. Povinnost státu ku škole.“

' Ročník JW.

1. Z řečíKojesdových 2. Co jsme si o klerikalismuon a já povídali“ 3. Zakládejme katolické jednoty.*
4. Poměr Úberálůasocialistů k Čírkvi.©5. Kříž, kotva a
ardce.“ 6. Nový soudní řád.* 7. Dobrodinečkové.* 8. Otázka
rolnická © 9. Našestátní právo.“ 10. Školea mravnost.*
11. a 12. Zpráva o kat. sjezdu v Hradci Králové“

Ročník WW0.

1. Jan Valerian Jirsík.* 3, Jan Hus (3 vydánív
15000

ch.)* 8. Círker a církve.“ 4.Fastýřaký list.*Náboženství věcí soukromou?* 6. Kněz s politika“ 6. O
zpovědi(2 vydání v 8000 výtiscích.)“ 7. Ovoce husitlemu.

8. Bp čl modianství.“ 0.Základ otázky snelální
aNeee ostní.“ 10. Raiffeisenovy záložny. 11.212. Učte ses

Ročaik IV.

1. Ženskáotázka. 2. O akatolických spolků.
8. Náboženství a Lidstvo.*4. vhoné velmoc (o Z6. Husitství aprotestantetví. 6. Štěstíkatolíka.“ 7.
světa dle bible a astronomie.* 8. Církev pronásleduje vědu.
9. Primát a meomylnost 10. Oslava
11. Loardy.“ 13. Zruší-li církev celibát.

Ročník V.
1. Hradecká kolej Tov. Ježíšova r. 1686. 2. Žalobu

vyděděnce XIX. věku. 3. Otrestu smrti. 4. Zrušení řádu

jsenitakého. 5. Husitství a svoboda. 6. Vláda židovatva.. Pryčod Říma* 8. Blížek Římu.9. a 10. Zrušíme
uta mravnostif 11. křestanská a pohanská 12.

oterat chorobaa její protilék.
Ročník Wi.

1. Vyznání starého hříšníka. s. Sociální ale
vesvětle pravdy.3. Osv. zpovědi4. Svégomoč: .
8. Vírajako víra. 6. Pryč s dogmaty.T.. a
| protestantské.8.a9, O úpadkunáhežehatnísteni.pooto

„ 10., 11., 18. Zpráva o -ajozdě českozlov: ch
katolíků v Hradci Králové. weby

( Ročník VH.
L. Veliký biskup. 2. a s. Důležitost pravého nábo

mnolky|4 PokoraDenní rat 9spolky!6., 7,a 6. jindyan .
o papešstrí. 10. Katakomby. 11. a 13. České nábolenství.RočníkWill. 6

1. Klíš ka bohatatví. 2. ústavním životě v Ra
kousku. 8. PinsVII. a Napoleen. 4. Sebevraždy studentů.
6., 6. a 7. Česká konfesse. 8. a 9. Účelnost v přírodě. 10.
Pohřbívali' či spalerati mrtvoly? 11. Moderní nábošonetví
Masarykovo. 13. Jubileum mariáuské a Lurdy.

Ročník 1X.
1. a 2. Otroctví zrušeno křesťanstvím. 3. Spojenci

spiritistá. 4. a 0..Z domácnosti sociálních demokratů. 6. O
manšelství.7. Braňmese tiskem. 8. a 9. O sázracích Kri
stových. 10. Jest úcta Panny Marie oprávněna? 11. Ná
vštěrou u Slovanů. 1%.Volné kapitoly o spořivosti.

4 ÝRádedráé "10 Lán NC

Biskupská knihtiskéma v Hradci Král
nabísí školní knihy:

L Malý katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 30 hb.

2, Střední katochismus
katoliokého náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 k.

3, Velký katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 90 k.

Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho
ak! u s 189, slevou proti hotovému zaplacení,

Bosdílení pro chudou školní mládež neděje se
více pro jctvím c. k. okr. škoních rad, nýbrž za 11

„lístků — jež pojednom vlepeny jsou s příslušným
světlenímde o ftiskypřjí se 2 výti

adnéhodrahukatechismakont

. Dlepoměru,v jakém
techismů pro tu kterouskoly sakoupeno, zcela spravod

Jivě dostane se poměrný počet (přes 18%) pro tutéžškolu

zdarma pro chudé.

- vydaná
nejd. bisk. Ordinariatem w Hradoi Král.

1výlšek broževaný 4 k.

Na skladě chováme v jemném
missálovém provedení:

Praeparatio ad Missam
Gratiarum actio post Missam,

Obé za 1 K. Popřání prodá sei jediné Gratiar. actio za 60

Op> Nové: „m
Úasus reservati dioecesis

Reg. Hradecensis
(juxta fol. Ord. Nr. 35. pag. 186,187)

pro zpovědnice.
Na tuhém kartonu, přiměřenéhofor

mátu 1 kus za 8 h, 10 kusů frko 70 b.

Připomenutí o slušném se
chování v chrámu Páně

ku připevnění 'u dveří chrámových.

V provedení sličném, formát foliový;
1 kus za 80 h, 5 kusů za K 1.20.

8254484S

©buknod

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských apánských
látek jest u Tkalcov. výrobního spole
čenstva „Vzájemnest“ v Hronově. Tóžiz
obdržeti partiesbeží 90 mt., obsahujícíkaždí
různé látky, zejména: plátna, oxfordy, bar

chenty, sukónka, Kobe zefiry, kanafasy atd., jenechají se v každé domácnostivýhodně upotřebit
sa K 19*—, vyplaceně od korun 20— výše

Vzorky a cenník zdarma a franco.

Obrásky ze smíšené osady. Ředa II. Napu
Fr. Mimra, farář v Kronné. Již prvý díl těchto p

velice sympaticky. DílII., objemnější, který prá:
rozesíláme, obeshuje 16 povídek na 489 stranác
Spisovatel jest již dlouhou doba dachovním správce
v nábožensky smíšené osadě, bystře pozóroje vzájemr
vstahy katolíkův a evangolíkův, tak de přítomr

-kniha jest plodem dlouholetých zkušeností, vrhaj
pronikavé arětlo na poměry panující v osadách sm
šených. Spisovatel poutavým, satyrickým způsobe
líčí, jak chabá jest obrana katolíků proti tub
sorganisované výbojnosti protestantůr. Každý čten
bes rozdílu steva nalezne v knize hojnost pontavél
poučení. ,

ORP-Gensiranko poúro2 K 201 -W
Objednávkyvyřídí —...

Biek. knihtiskárna w Hradci Krá



První výroba

věžních

hodin
v Ďáslavi

KARLAADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných větových hodin, na
městské jatky v Pra e atd., odporučue se
k vyhotovení všeho druhu věžních hrdin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná, 8

O

C.ak. 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 krášřené,dále

k nastávající
době velikonoční

paschaly příslušné vypravené a ozdobené (s be
rápkem, rány s krůpějemi krve, pozlacená grans),
triangle, vše v libovolné velikosti; konečně
kostelnísvíce stearinové,

Pro důstojné farní úřady zvláštní výhodné
oony dle ujednání!

Pro všeobeenou potřebu
svíce lustrové, dekorgění, remaissanční, ba
rokové, stolní svíčky stearinové plné a duté,
svíčky s rýhovaným kuželem (do každého svicnu
se hodící),svíčky sklepní, Jevné parafinové
svíčky prodomácnost a veškeré jiné druhy

svíček"last ní výroby nabízí nejlevněji

J. Pilnáček
továrna na svíce, mýdla a voňavky

v Hradci Králové. —
OMB*>Založena roku 1816. jj

M
ZNAi vydané neb oznámenéKNIHY.

|zndobniny
a časopisy

OR“ českéi jinojszyčnéfil
mé stále na skladě a může okamžitě

"dodati

královéhradecké
poství a antikvariát
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z Koupě"antikvarních bnikjednot
RBSEM| lsvýchi oslýchknihoven. — Výměna

MA kmih. — Literatura cestovní, prů
| vodee, mapy.

Modlitební knihy. vo obvostných
vasbách sa ceny levné.

Seznamy knih a první sešity vycháse
jících děl na ukásku

SRODanaiprodej son.
IC MADNBA %
K
yh

AB

„X*

IAánído“

NC
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Mn

Závod přeložen

věnnéhoměstaHradce Králové a okolí
ve známost uvésti, že jsem svůj

velký sklad

hotových oděvů
přesídlil

do Palackého třídy č.80.,
de domu paní Fultnerové.

- © Soaboa mojí bude, bych ct. P. T. pány od
běratele jako vždy i příště dobrým, vkusným a
zvláště levným zbožím obaloužil. Prose, by mně

věnována byla, znamenám se v hluboké úctě
oddaný ©

Emanuel Bělský,
c. a k. dvorní dodavatel

vPalackého tříděč.80., důmpaní Fultnerové.

Nový zástupce p. Jos. Chabera.

Vína=
„ku mši svaté

zaručená jen přírodní jakož
i jemná tabulová vína atd.

— doporoučí —

oddolý Bařtipán,
>Hradeo Králové, Adalbertinum.

Harcké kanáry
vyznamenané zlatými a atříbroými medailemi na
více výstavách, pilné denní a večerní pěvce e krás
nými, libozvučnými, vlnitými a hlubokými trilky
a dloure přednášející hluboko duté tury, duté
flétní atd., prodávám levně, Kanáři jsou cvičeni
dlouholetým, vynikajícím odborníkem. Dodávám
pěvce od 15, 25, 40 až do 50 korun na skoušku
pa 8 dní. Hodnověrným na vlastní risiko. Platební
podmínky příznivé. Adramsu oznámil redakce t. I.=

PMrední U kg. franko dobírkou všude

zeloná, pa K 1160,1260,1 16—

pražoná vljem. K 4—, 16—a —
'ochvralné dopisy z celé říše.

První východočes. odb záv. károu

o 2 a 3 pro
stran. velkých
pokojích a ku
chyní, zařízen.

BJTJz£
ním přísladenstvím pod jedním uzavřením jsou
ibned k pronajmutí. — Též jednotlivé pokoje
pro ov né pány s komfort.zařízením.

velkozávodtruhlářskýv ský kru.,
u Pražského mostu.

OLTÁŘ

poučná a modlitební kniha 1 ©
zpěvník prodi králové-radeckou.

Druhé vydání— 368stran8"
V plochých arších při odebírce nej
méně50 kusů o sa ©K, 100

kusů za 40 K.

Cenaknihkopecké:42h
. 58h

68b

%4h

NA

brožovaný ... ...
vázanývpoloplátně ....
vázanýv celoplátněa i ......
vprvy MÁceoplátně se ulsceným

zanýcelý vkůží 60 m
emaořískou. .. K1

Užívání „Oltáře“ J. M.ad |
sob wáleruo *
A mařízem.o.|

(Viz Ordin. list čís. 1. r. 1904.)

Biskupská knihtiskárna,
N„m—>

Pro pány sklenáře a zahradníky

skla do pařenišť
31—M cm. za 9 hal., 26—26 cm. za 10 hal, 30—80 cm.

na 14 haléřů,

Zaručený dobrý fermežový byt
1 kg. za 24 hal.

Dlamanty s kostěnou rukovětí *
ku řezání skla s úplnou zárukou za besvadné řemání,

kus K 3 pohtovní dobírkou.

lampy, dáloná

na základě úředně povoleného výprodeje sa ceny výrobšívyprodává

Žofie Skuherská, Hradec Král.,
čte. 87, vedle hotelu „U zeleného stromu“.

Telefon č. 10. Telefon Aa „te Vídníč. 55
Účet poštovní spořitelny č. 864.988.

Všeobecná

úvěrní banka
v Hradci Králové

(Alialka vo VÍDNI VL, Gotroldemarkt19):

přijímá vklady na knížky odK 1.— počínsje.

Vklady sa obvyklých podmínek uložené úrokujewp-4%
a vklady proti OOtidenní výpovědi uložené úrokuje

m- B'"b
ode dne vložení do dne vybrání.

Daň důchodkovou platí basaka se svého.
Půjčky poskytuje úvěru

bodsým osobám všech stavů za pod

mínek výhodných; velmi výhodnésplátky jsou přípustny.
Eekont směnek obohod=

ních sa obvyklésazby.
Zálohy na cenné papírya skvosty.
Přijímá zakázky bursovní pro všechny borsy.Erodává veškeré cenné

papíry dle denníhokarsu netto bez jaké
koliv provise.Prodej losů na měsíční

Eromessy kuvšemtahům.
Úřadujese: od 8 hod.ránodo2 hod.odpol.



Praha-l, ul.

danSanik, ZK0„Srě,
Kooriktaké ol. ) čís.19n, rohny u
cielnénaBaa) mění aa. po

1 doporučiti svůj bojně zásobený
A sklad ve vlastní dílně rměně prmco

i
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle reční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

viněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cízo

zemských.
Četná usnání zvláštěz krubůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.

Uěihne, prosím, malou objednávku nazkoušku.

Velejemnélátky na taláry.

ABB JCB65 SBDX G8DX 663 X Vetoskstonéme

ÉJan Horák, *
; soukenník
M

jako: monstrance, kalichy, ciboria,
py, svícny, kaditelnice, kropen

„ky, pátenky,nádob: a td., vše
v přesném alohucírkevním. Staré

předmětyznovuopravuje l hnné
intenci a jen 9ohni Blošá a stříbří. Na požádání hotové

E lína 8výrobrozpočty)nákresyneb cenníkyfranko.
lacené ručím. Největší výroba a

prané k k volnémunu pahlednntí Provedeníd nej

jednoduškího do nejstkvostnějšího. Chádné prasovamékostelům úleva v placení. Více uznání po ruce.
robky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

DO

X

aT
Jan Kryšpín,| Libuše.

(J. Sylvaterův synovec, ná
stupce)

odborný NÝ závod

malbu okenkoschPRAHA-I,
č. 346 st., Malá Karlova ul. čís. a
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků va Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

K dostání + lékárnách,
drogeriích a voňavkářských
závodech. — W Hradci
Král. K. Dix, droguista,
Fr. Viktorin, mate alista,
A, Frynta, obchod mydlář.;
w Policin Met A Pob
lová, droguerie; v Bow
Městě n Met Jarosl.
Kracíková, drogerie, Bol.
Imlaufová, vdova; v De
brušce A!-Kňonrek,dro
gulsta; v Gelčově Je
níkově J Thon, lékár
ník;v Červeném Ko
stelci H. Klatovaký, dro

pk: v JosefověLud.arolímek. drog; v Tý- KEKS :
mlěti n. Ort. J. 'lný, droguista; v Opočně JiJos
Středa, obchodník.

| Budiš heslem a snabou kašdého urědomělého
Čecha jen domácí výrobky upotřebiti.

ku dodání oken chrámových |od nej aš k boha
tému iouralnímu provedení a
sice i se šelesznými rámy, sk

těmi vsasením.

Vefkeré pear bmrada b
ku definitivníČo nl zam

MĚ" Nesčetnávetojná t písemnápochvalná uznání.“fjii
Založeno roku 1896.

1 odborná
závaznosti

| Podnikatelství staveb

a technická kancelářstavitele

d indřichaLoutky

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
s touto ochrannou známkou.

f

|

|

|

Šž o
E E

A B doporučuje se |
3 E -ku provádění veškerých staveb
š »| soukromých i průmyslových, ku'
3 =| zhotovování všech plánů a roz.
8 počtů, jakož i veškerých prací

Praba 1905. I. cena. Diplomčestnéhouspání. | v obor len spadajících.ktoré jedině kupujtea žádejte!
„MONOPOL“ Technickákancelářnalézáse v Je,

E ARePRAHAvadlarskénáměstí0.Jj Zikově třídě v číslé 394. dům V
Telefon914 Skuherského pod pivovarem.

S63 30200 3030303036003026 0000000 AXXAXXIOCXAAXAX
s Různé x Půjčují za nejmírnější poplatkyx x

E na 9 E8 divadelníoblekx hlavnépravé K

5 ň ň k ě j| všech druhů

“ arcKé Kanáry % Uposorňojizvláštěnasvůjbohatěsásobený

» prodávámza mrírnomcenu. ů bi ků isto ickýchoblé orických.
|

E Josef Raus v Hradci Král, % Antonin Měkota,

s Komevskéhotřída, č. 248. s | Hradec Erál., Pětidomy, č. 288.pět ibttkii iii 8 X0000000£

stavitel varhan a harmonii
nejnovějších soustav

doporu se veledůstojnému dachovenstvru a patro

nátnímŠifaděmku provedení ráech prací do oboru tokospadajících.

Dále dovoluje si upozorniti na svůj sklad
plan a planin,

Rozpočty zdarma a franko. Nejvyšší vyznam. na výstavách.

Strojníkům, zámečníkům
a truhlářům,

Zámočnictví. Příruční kniha pro zámečníky stavební,
=——————————umělecké a jiná odvětví. Napsal M. Oehn.

418 obrazů v textu. Cena 4 sl.

Parní kotle a stroje ajich obsluha. —„Nepal A.Schanol. —

Cena 70 kr, vás. 90 kr. Sedm topičů dle tohoto snad
ného návodu připravovaných při zkoušce znamenité
obatálo.

Nauka o kování koní. Od Fr. Štěpánka. 56 vyobr.
—————————— Nejlepší spis. Cena 50 kr.

Kniha pro prakt. strojníky, anyee
Nepsal prof. A. Holeček. 8 442 ebrazel, 714 str. Cone50 kr, vás 5sl 20 kr

Soustruhování kovů. Zařízení, výkonnost 2 obsluham soustrahů.—NapstiJ.Janov
ský. S 88 obr. a tabulkami. Cena 1 sl. 20 kr.

p 3 —Kniha prokovodělníky.Barvení,a dar
granulování, kalení, leptání, přatinování, slacení, adoení atd. kovů 147 utr. Cena1 sl. 20 kr.

Moření, bíloní, broušení a lakování dřev.<
Nejnovější návody protruhláře, lakýraíky, tesaře aj.A rá zn gp Jakýralky,

! L. KOBER v Praze,Vodičkova ulice.

Pisárna a dílny na Letné čísle GIS—VU.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

prnnje uctivě své chvalně známé: sochy,oltáře,
kbonýoesty jesle,B o y , křiše,n ed.

Pnáta.dleslohuonto,Pso, le hry, 0di »
Prem PĚT přadmátyRodkcí00 sadámy
Původní nákresy, cenník a rozpočty besplatně a

franko.

Renovacestarýcholtátů akostelníchsařísení.

do

Vyznamenán státní medailil.

Velectěnému duchovenstvu
doporučaje

Karel Zavadil
zlatník a pasíř

v Hradoi Králové, čís. 83

vůesíně vofrattlucené
e otibřené. se ručí.

en výroba| dnošňuje
Ko oo name tone)evně 
ošnotéšrenád.hndovnalsczst£dělře

on se rychlea
saělou ve jkéověcosé te StVro
sením Jeho blslrapské Mi
losti. Starý sáVod Bůj můše

U kázati četa ochralpřípisyP. A kaaníké

a odporučuje se tadyk sa
koupení a ©Hold pet:mo

až, nádobekn8bor ke,
1 n,lustrů,kaditeleatáckůnakřest,svícnů,

da Gachránek naNejsvětější,patonek,patozekstd. 06naje,



| Továrna oaroor.
i na zpracování ovoce, |

pálenka košaku a výroba likérů

| JU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

k Y2 dříve sávod na sušilkování ovoce, sulošcný ; Ň
PES r. 1966, nejstarší svého druhu v Čechrch $|

-nabízí 

koňak, slivovici, borovlčku, jeřabinku,
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bíléi červené,wino bortvkové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňské). |
Upozorňujeme svlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.

3 Závod vyzuamenáu byl nejvyššími censmi: roku
Í 1891 na jub. výstavě v Praze stříbrnou medailí

státní a diplomem slaté medaile, a mnohýmiji
„ nými diplomy s prárem rašení slaté medaile.

Vzorky zdarma a iranko.

-- Proní českýkatolický závod ve Yldní
"„.

František kubert N :

= . Dílna ku vyšívání
oo- Rea “ a zhotoveníko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.

0 »Vide ho
VII. o, Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasíld
se vše france.

dn 10080070)AVPCOO DOO E000 j n

„Paramenta.

> demáce V, Neškudla syn
“. . (protokolovaná firma)

'v.Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
« (bratr P.-J. Roškudiy, faráře ve Týprachticlch)

* | doporučuje, P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

: výrobní závod

všeth kostelních paramentů,
praporů a kovového máčiní.

Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku |
: se na požádání franko zašlou. 5

«

he

£

JAN KALIS,
-hodinář a zlatník v Rychnově n, Kn.

S ©* ROTO LOE š
„E asnánné je

„M 87E zř
a„Ps Ě >E >
„83 šzŠ 3
č k5

“ - m“ GU “ B

-č mě šn
- pobízí ve velkem výběru: Výtečné kaj sni ho

dinky všech druhů a sonstav, Pendlové hodiny

Vnerosty k ořechovýchskříních. Zluté a stříbrné> jako:řetízky, prsteny, náramky, jehl
aj v nejmodernějšímprovedení s úplnou my

Důvěry hodným nárilky ma výběrtéš i masp)
bessvýlknícen.— Zalošemor. 1845.sb

příležitostem ?

©Klatovsképrádloo Dámsképrádlovlast.výroby.
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K době velikonoční:
Boží hroby

k výběru.
v každé velikosti, ze dře a

Těla Páně pékněřezanéa jemnépoly
chromovaná. (Z pevné sádry ve velikosti .0, 100, 1.5,
130, 1.0 cm. velmí levná.)

ze dřeva pěkně fe.Klečícíandělé 31:44:
chrom v každé velikosti. (Z pevné sédry 40, 55, 63
cm., velmi levné.)

Sošky Vzkříšení
jakož i veškeré kostelní práce

doporačojí uctivě

Petra Buška synové v Sychrově
umělecký závod sochařský a řezbářeký

pro práce kostelní

Založ. 1853. Provedeno přes 500 nových oltářů.

as v 60 růmných formáchv každém sloho; nákresy

ze dřeva ře
zuné a polych.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnějií ná
kopní pramen v Rakousku veškerých

koslel, párameniů
prádla, praporů, příkrová, koberců a
kovového mačiní ve výrobnách uejstaršího
závodu v Čechách, c. A k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl č. 86.,

(liiálka v OLOMOUCI, Eliščina třida, 6.).
Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —

Obrázkové cenník:, rozpočty, vzory a botové zboží
k výběru franko.

Adresování všdy doslovné ve vyprošuje.

Pa:7aa

+ P

$ „UasovéBrno.

Železný nábytek.

RAE



.——
Závod přeložen|

do Palackého třídy čís. 80.,
do domu paní Fultnerové. —

Dovoluji si velecténému obecenstvu král.
věnnéhoměstaHradce Králové a okolí
ve známost uvésti, že jsem svůj

velký sklad

hotovýchoděvů
přesídlil

do Palackého třídy č.80.,
do domu paní Fultnerovwé.

Snahou mojí bude, bych ct. P. T. pány od
běratele jako vždy i příště dobrým, vkusným a
zvláště levným zbožím obsloužil. Prose, by mně
dosavadní přízeň i na dále v nových místnostech
věnována byla, znamenám ae v hluboké úctě
oddaný

Emanuel Bělský (6
c. a k. dvorní dodavatel

v Palackého třídě č. 60., dům paní Fultnerové.

Nový zástupce p. Jos. Chabera..

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, dále

k nastávající
době velikonoční

paschaly příslušně vypravené a ozdobené (s be
ránkem, rány 8 krůpějemi krve, pozlacená grana), )
triangle, vše v libovolné velikosti, konečně
kostelní svíce stearinové.

Pro důstojné farní úřady zvláštní výhodné
ceny dlo ujednání!

Pro všeobecnou potřebu
svíce lustrové, dekorační, renaissanční, ba
rokové, stolní "svíčkystearinové plné a duté,
svíčky s rýhovaným koželem (do každého svícnu
se hodící),svíčky sklepní, levné parafinové
svíčky prodomácnost a veškeré jiné drahy
svíček"hs tní výroby nabízí nejlevnějiJ. Pilnaček
továrna na svíce, mýdla a voňavky

-v Hradci Králové.

(SRB> Založenaroku 1816.M

u„© W

. 0 Ve

no žnaB kn

NC
m i "m

Ů :

hudebniny (š
a časopisy (č

SRB- české i jinojazyčné< ei =
a má stále na skladě a může okamžitě SKÉ:

dodati V

královéhradecké =
poství a antikvariát | CZ3

o
(MSše ys) " jip E

škeré kdekoli „dané neb oznámenécB A

P

oo)PM*V

k
Antikvariat. — Školní knihy.

MH

výběr dopisnic umě

LEE

m
sA. — Literatura cestovní, prů

vodce, mapy.

vasbách sa ceny levné.
vycháze

jících děl na ukázka zdarma.
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„©SETNDSSNSS86laí26 BÁD(Ep NEUVA

MA

svůj

Provádím

OTTO FEJGL,

ulice Rokytanského č. 72.

1 Harcké kanáry
vyznamenané zlatými a atříbroými medailemi na
více výstavách, pilné denní a večerní pěvce s krás
nými, libozvučnými, vlnitými a blubokými trilky
a dlouze přednášející bluboko duté tury, duté
flétní atd., prodávám levně. Kanáři jsou cvičení
dlouholetým, vynikajícím odborníkem. Dodávám
pěvce od 15, 25, 40 až do 60 kvrun na zkoušku
na 8 dní.Hodnověrným ua vlastní risiko. Platební
podmínky příznivé. Adressu oznámí redakce t. l.

Pro pány sklenáře a zahradníky
nabízím

skla do pařenišť
24—24 cm. za 9 hal, 28—26 cm. za 10 hal, 30-30 cm.

za 14 haléřů.

Zaručený dobrý formežový kyt
1 kg. sa 84 hal.

Diamanty s kostěnou rukovětí
ku řezání akla s úplnou zárukou za bezvadné řezání,

kus K 3-- poštovní dobírkou.

Sklo duté a tabulové, poroslán,lampy, dálenábyte
na základě úředně povoleného výprodeje za ceny výrobní

vyprodává

Žofie Skuherská, HradecKrál.,
čis. 87, vedle hotelu „U zeleného stromu“.

Přijme se čtrnáctiletý

S m na Číšnictví
za výhodných podmínek. Žádoucno, aby týš se
vykázal, že navštěvoval měšťanskou kolu,
nebo že aspoňí vyšel pětitřídní škola obecnou.

Adressu hotelu sdělí administrace t, 1.

Krásné,
pohodlné byty
s příslošenstvím, pod jedním uzavřením lze

pronajmoati

1 Aradci Králové, na Eliščině nábřeží č, 929.

«

©Klatovsképrádlo!© Dámsképrádlovlast.výroby.

příležitostem ?
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Akciový kapitál K 2,000.000-—.
Reservní

a pojist. fondy ca. K 500.000-—.
OMG*Ealoženoroku1868.

s 80ti denní

Akreditivy. — Koupě a rodej cemných
čísellosů. —Safesové schránkyky. —

bursovní. —
pót. — Revise

úlohy na uložené zboží.
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Pozdní vánoce.
(14) Ve Vídni mají letos pozdní vánoce;

teprve 25. t. m. tatínek a maminka zazvoní,
dětičky se sběhnou a budou dychtivě si pro
hlížet, co je pod stromečkem pro ně přichy
stáno. Až pogod se jen těšily, hádaly, nanejvýš
klíčovou dírkou nakukovaly, nyní se ještě tři,
čtyřikrát vyspí a bude to tu.

„Všeobecné rovné hlasovací právo“, tolik
se ví, víc však nic. Jaké bade, mnoho-li se
komu dostane, to je zastřeno clonou vládního
tajemství. Odtud to mlčení a očekávání; jen
Michl se kabonía napředfariantsky se nafokuje,
on že musí dostat hodně moc, ze všech nejvíce,
jinak še spokojen nebude. — Mazlík! Pro ného
má býti volební oprava, nikoliv opravou, t. j.
napravením, nýbrž porašením práva. On žádný
přirozený vývoj věcí, žádný faktický stav,
šádnou statistiku neuznává, pro něho mají 8e
péci extra koláče.

Avšak i vláda ee na účinek toho svého
překvapení připravuje; nebudou-li národnosti
spokojeny, nedocílí-i se pro vládní předloha
dvoatřetinové většiny, objeví-li se dokonce ob
strakce na obzoro, je plán válečný již hotov.
Sněmovna se rozpustí, svolá se na základě
všeobecného volebního práva prozatímní volbou
nová sněmovna, ta předlohu přijme a takto
uzákoněna oprava volební bude podkladem
k-novým volbám a sněmovně, o níž by se mohlo
říci, že je konstitační. Soocialisti budou tak
dobří a počkají nějakých těch 12—18 měsíců.

Věřu utěšené to jsou u nás poměry na
vše strany — politické, sociální, hospodářské.
Jeme velmocí, ale v evropském konoertě jen
doprovázíme — jiní pískají melodii. Skládáme
se ze dvou polovin, ale ty se nepodporují, ne
doplňají, nýbrž, jak mohou poškozují. Proto
pletou se nám cizí do našich domácích zálo
žitostí a poroočejí nám, mnobo-li máme vydr
žovati vojska, v jakém jazyku má se díti jeho
výcvik, jak se máme chovati doma, na Balkáně
atd. Tam jsme zabrabali za dávných časů mi
liony a miliony, půda balkáneká skropena krví

- FEUILLETON
Tři dni v městě Alexandra Velikého.

Píše Dr. Jan Hejči.

Sedáme na nábřeží do drožky a letem biesu
vzdalujeme se od moře. Náhle se povoz náš za
stavuje.

»Co se děje ?« ptám se.
eJsme na celnici| Problídka zavazadel.c

Náš dragomem seskočil s kozlíku, kde s naším
drožkářem v bratrské lásce seděl a již odnášel
všecky naše kufry na blavě na celnici. Prohlídka
se dála velice solidně, ba liberálně. Nemobu si
vůbec stěžovati na orgány celní, pod jejichž jho
bylo mi na mých cestách tolikráte podejíti. V tu
reckých celnicích byl to obyčejně bakšiš, který—
jak známo — jest klíčem, hodícím se ke každému
zámku. Tak i na zpáteční cestěna hranici italsko
rakouské, Ale na hranici rakousko-bavorské v Kuf
„steinu necítil jsem této zvláštní instituce, která
vede drobnou válku na poli národobospodářském

-mezi jednotlivými říšemi i v době nejpevnějšího
"míru, kdy si ministři různých států navzájem ruce
"tisknou a kdy se v trůnních řečech konstatuje
poměr k sousedům naprosto přátelský. Jen když
"jsem se navracej-z Mnichova do Prahy, tu v Bro
-dech finanční orgán rakouský zakročil proti mně
se vší přísností zákona. Chtěl za každou cenu

"odkrýti v mých zavazadlech »kontraband« — tabák.
-Moje ujišťování, že zavazadla má probla celními
úřady v Jafé, Port Saidu, Alexandrii, Neapoli std,
málo pomáhala. Všecko jsem musil zotvírati,
všecko probledával, ale nadarmo! Konečně zasvitlo

-mu oko radostí, když našel na dně — krabičku,
v jaké bývají cigarety. Jaké sklamání však, když
otevřel a místo očekávaných cigarett našel v ní
trochu hlíny, kterou jsem z Východu vezl sebou
svému příteli do Praby k studiím bakteriologickým!

au

V Hradci Králové, dne 19. ledna 1906. |

našich předků, zápasících s půlměsícem, tam
nás nesou staré historické tradice, ale to vše
nic neplatí; bezpochyby na cizí pokyn přichá
zíme teprv nyní k přesvědčení, že je Tarka
v Evropě nutně potřebí k udržení rovnováhy
a mlčíme a slevajeme ma o překot. Jeo kdyby
chtěl míti před námi aspoň trošičku respektu!

A doma? — Stůněme bez přestání na ma
raemos. Každá vláda má před očima svůj cíl
a hledí energicky bo dosáhnouti prostředky,
jež považaje za uejúčinnější. Máme před očima
pevný cíl? — Roku 1848 prohlásili jsme kon
stituci, ale hned upadli jsme do Bachova ab
solatismu, jakmile vláda acítila pevnon pod
nohama půdu. Když hrozilo Solferino, troubili
ve Vídni k ústupu, zabrali so však zase do
svých centralistických snů a teprv za Belcre
diho zdálo se, že vůči hrozící válce národům
dostane se jich historických práv a co nejhlav
nější — rovných práv; sotva však bylo po válce,
navštívil nás host z ciziny, aby nám dal, co
nám chybělo — pověstné vyrovnání s Uhry,
v jehož lůně ležely všecky ty dnešní zmatky
dualistické, z nichě má nás jedině vytrhnouti
— všeobecné rovné hlasování, jež nemělo ještě
do nedávna větších protivníků, než ve vládních
kruzích samých. A to má býti pevný, určitý
e1)! My nejsme u nás na velké ndálosti při
praveni, my Be dáváme od nich překvapiti a
pak se chápeme vnesnázích prvního prostředka,
který se nám dostace do ruky, aneb se z těch
nesnází vykupojeme sliby a milionovýtmi dary
— ovšem že z kapes poplatnictva. A to vše
jen proto, ža tu není stejné pro všecky národy
míry, že není rovnoprávnosti a že každý hledí
urvati, co 8e dá; nejlópe ovšem daří se při
tom stava věcí tomu, kdo je nejbezoblednější,
Není to loyální, ala je to pochopitelné, že ne
spokojenci pohlížejí a tíhnou k větším tělesům,
Vlachové k Italii, Němci k říši a my Slované
— dnes nikam. Nedivme se! Patří k tomu
věra kos patriotismu, viděti velkou říši oč
meckou, jejíž příslušník každý je po celém
světě váženým, doma spokojeným, daní nepře
tíženým a nezašilhati sí přes hranice! Toho
patriotisma se Němcům naším od té doby, co
=————————————————————————————

Naproti tornuto jednání zřízence kulturního
státu dostačilo v Alexandrii jen otevříti vaky, říci
kdo jsme, co chceme, kum jedeme, co míme ve
svých zavazadlech a — oastal Každý viděl nám
na nose, že nejsme ani obchodníci, tím méně

Když jsme byli před tím již odevzdali na
příslušném úřadě svůj průvodní list a zapravili též
na úřadě zdravotním neveliký poplatek, prástl

Shledal jsem poprvé, jak drožkáři bezohledné,
mnohdy přímo zběsile na Východě jezdí. Málo se
ptají po tom, zda-li koho přejedou. Myslí si, že
jest povinností každého, aby se vyhnoul. Jen když

život nel
Při tomto letu různými ulicemi a uličkami

všady pestrému životu východního města, Zdráíme
se zde tři dny, budeme míti více příležitosti po
zorovati tento život, který nás nesmírné poutal
svou novotou, svým rozdílem velikým od života,
na který jsme doma byli uvykli. U šedého domu,
který vážně tu hleděl nám vstříc, jsme zastavili.
Jest prý to arcibiskupská residence, ve které bydlí
spoštolský delegát pro Egypt a Arabii Mgr. Aurelio
Briante, bývalý kustos sv. země v Jerusslémě,
Marini měl z Říma doporučovací listy jemu svědčící,
pod jejichž stín jsme se mohli poněkud uchovati
i my. .

Vkročili jsme do »divanu«, prostičkého, ve

dermo hledali. Nebudeme se diviti, když připo
menu, že arcibiskup jest členem řádu sv. Františka.
Mgr. Briente nebyl sice doma, byl právě v Jeru
salémě, přece však se nám dostalo pohoštění černou
kávou. Při pohledu na malý koflík, spíše náprstek,
vzpomněl jsem si, co by asi této nepatrné nádobě
řekla jedna naše České venkovanke, která mi jednou
k snídaní nalila pořádný brnec kávy a když jsem

' Ročník XIL
Imserty se počítají levně,

Obnova vychází v pátek v poledne.

nemohou v této říši poroučeti, naprosto nedc=
stává a odtud ty — na světě jediné — poměry,
že se zde bez studu, bez bázaě a také bez
tresta pracuje „viribos unitis“ na rozbití říše.
A proč by se báli, když se vláda bojí za ně?
„Kdybychom je pronásledovali, nadělali bvchom
z nich mučenoíků a bylo by to ještě horší“,
pravil kdysi o bootí „los von Rotn“ a „los
von Osterreich“ jeden z kormidelníků této říše.
Je-li si vláda vědoma svého cíle, pak se nesmí
báti nikoho — nejméně ale mačenníků. Zde
platí hamletovské: „být či nebýt“ a kdo má
říši hájit v první řadě než ti, jimž na ní musí
nejvíce záležet?

Násilnici volájí po svobodě,

(3) Zaznamenali jsme předešle, jak psal

proskjoveký professor Juda i o náboženstvířesťanském, že nikdy (I) nebylo a není nic
jiného, než řemeslo, než obchod; prý nikdy (!)
nešlo za ideály božskými, nýbrž za uvětským
úspěchem.“ Proti této okaté lži ohradil se farář
a spisovatel Karel Dostál-Lutinov. A teď křiku
sa všech stran proti tomuto „denoaciantovi“,
Hned rámus, že je to útok proti „svobodě pro
jeva“, pronešený k vůli útiska „svědomí.“ Tak
to zní v různých variacích v pokrokářském
tisku. Pokrokáři schystali hotové válečné ta
žení proti jeptišskéma gymuasiu na Král. Vi
nobradech, vyzývali veřejuoet, aby k profes
sorům toho gymnasia se chovali jako k lidem
bezcharakterním — aby je společensky boyko
tovali. Žádalo se, aby byla uveřejněna jména
těch „drzých“ rodičů, kteří se odvažují dáti
svoje dcerky na výchovu do gymnasia katoli
ckébo. Když byl aváděn v úřad nový rektor
university ze stava kněžského, způsobili při
slavnosti stadenti „pokrokoví“ postý ryk, kř'
čeli, jako by je někdo střílel. A teď titéž lidé
volají po „volnosti svědomí“ — ale po jaké
volnosti! Místo co -by otevřeně, pokrokově a
pravdivě řekli professora Jadovi, že lhal, místo
co by mu připomenali, že dělá svým stran
nick m výrokem pravé osvětě hanbu, honem

(O
nemohl dopustiti, aby »Opakovala«, plná zděšení
zvolala: Ale, pane, vy pijele malo jako ptáček!
Snad by nyní řekla, že v tomto »pijitku« si ptáček
nemůže ani omočiti svůj zobáček! A jak by se as
divila, kdyby po vypití shledala na dně skoro
třetinu husté kávové kaše, které již nelze píti | Na
Východě však ve větších nádobách se káva ne
podává.

Po kávě přišla na řadu voda z Nilu. Jak
vzácný pro Evropana první doušek této »histo
rické vody«, jejíž lahodná chuť jí získala již ve

vali ji přivážeti až do svých paláců, ač náklad
s dovozem spojený byl obrovský. Ptolomeus Fila
delfos dával též své dceři, královně syrské, dová=
žeti tuto vodu, o které pravil Seneka: Nullo Alu
minum dulcior gustus est. (Nad žadný tok není
chuť příjemnější.) Nebylo ani nám lze popříti, že
jest tato voda mezi vodami tím, čím víno šam=
panské mezi ostatními druhy vín. »Kdo se napije
jednou z této vody, ten dostane žízeň, že se musí
napíti podruhé«, poznamenal bratr Františkán vedle
mne sedící.

»Tomu-li tak«, vykládá můj kollega, podá«
vaje prázdnou sklenici, »prosím ješté o jednu,
bych se mohl napíti podruhé a tek znova potvr=

*Pořekadlo to však znamená«, opravuje
s úsměvem v tváří Franriškán, sže ten, kdo se
napil nilské vody při první své návštěvě Egypta,
jest tak puzen touhou po ton, by návštěvu opa
koval a při té se napil podruhé, že sotva této
žízní odolá.« .

Skutečně jsme později, když jsme byli již

touhu spatřiti ještě jednou Egvpt s jeho cennými
památkami. Touha se nám vyplnile, my napili se
z Nilu podruhé, přísloví se osvědčilo a snad ne
pojme nás více žízeň, která se dá uhasili jen
vodou z Nilu ?!

Po krátkém rozhovoru byl nám vykázán byt



se šikují do tuhého boje. Dle jejich náhledů
mají sice povinnost katoličtí rodiče na pokro
kového mlavka platiti, ale nemají práva žá
dati, aby vychovatel jejich dítek oproti kato
lictvu nelhal. Katolický kněz dle jejich názorů
jest na světě jen k vůli tomu, aby pokorně
naslouchal nespravedlivémau topení církve a
své vlastní osoby.

K slova se přiblásil také p. Machar.
Horší se nad „denunciantetvím“ prostějovského
faráře, ale nijak se nerdí nad tím, jak veřejně
tiskem mu připisoval na pivní tácek čárky,
jak o něm lhal tiskem ijiné věci, aby se
zdálo, že jest světákem. To nebyla denunciace?
Ano, a k tomu všemu nepravdivá. A teď ještě
místo pokání ctihodný pokrokovec znovu lže,
že hrál farář ten v noci(l) karty. Machar roz
čiluje se, že napsal Dostál ohražení proti ne
pravdě Judově o vánocích, „kdy hruď pocti
vého katolíka má být plna radosti z památky
narození toho, jenž hlásal lásku, odpuštění,
slitování.“ Podívejme se, jak najednou dovede
být Machar citlivým! Ovšem, ovšem, Kristus
byl nejsvětějším vzorem odpuštění a lásky.
Ale přitom potíral prolbance farizejské slovem
pravdy, nazval je jednou zcelu správně ple
menem ještěrčím a na chasu kupčící v chrámě
spletl bič. Katolický farář má býti mužem la
skavým, odpouštějícím, ale má také povinnost
zastati 8e bez ohledů v pravo v levo tupené
pravdy. A kdo jest ten Machar, který se zu
stává professora Judy proti „útisku“ katolic
kóho kněze? Jest to člověk, který vydal tenhle
tištěný, protikatolický a krajně násilnický po
vel: „Katolická moderna. — Tito lidé musí
býti postaveni mimo všechny- zákony jako
škoduá zvěř a koma přijdou do rány, musí je
uhodit ve jména lidskosti, znovu, ve jménu
Krista samého!“ Dle těchto.násilnických slov
můžeme dobře poznati, s kým máme čest. Ten
člověk, který dělá náladu, aby ve jméno Krista
slitovníka kněz mlčel na urážky církve, pro
blásil, že ve jménu téhož Krista kněze „musí
uhodit, komu přijdon do rány.“ Ten jemnocitný
básník chtěl, aby katolíci byli postaveni mimo
zákony jako „škodná zvěř.“O židovských velko
bankrotářích, kteří vyssáli a ssají celé milliony
na našem národě, uenapsul Machar takového
nic. Jak násilnicky píše proti katolíkům soci
alistický tisk, to ví každý. A proti tygřím
zabům „pokrokové“ tiskoviny nemá míti ka
tolík práva hájiti svoji čest a svobodu| Už jest
nejvyšší čas, abychom se vzchopilik organi
sované, důstojné a účinné sebeobraně. Jinak
naše říza bude kálena čím dál hůře.

Dopis z Prahy.
(O jisté neopravdovosti v naší kuléuře mravní. —

Obrana katolická slovem a tiskem).

Vyhovoje Vašemu přání přisedám ku psa
címa stolku a namočiv péro v iukousta, roz
mýšlím ve, jsk bych co nejvhodněji začal. Jest
možno o mnohých věcech volně vyměňovat!
myšlenky, neboť mnoho se na světě děje, mnoho
se mloví a píše. Valí se prostředím naším

a
v klášteře františkánském, na kterém jsme viděli
vzor nynějšího stavitelství východního. Zdi jakoby
byly z papíru — tek tenké! Podlaha v prvním
poschodí byla jen z prken srovnaných nad trámky,
takže každý krok bylo až příliš zřetelně slyšeti
dole pod námi. Když jsme kráčeli po schodech,
zdálo se nám, že kráčíme na »Elektře« do kabiny.
Komu by se zde nevynořila představa o zámcích,
jež si u nás děti staví z karet? Téžkému, svalna
„tému Američanu zdálo se, že chodí po papírové
podlaze. Čím to, že se zde tak »moderně« staví?
Jest pravdou sice, že i v našich krajinách sever
ních, jmenovité v poslední době se leckteré budovy
staví slehce« jako zde na Východě; přece však
jsou tyto stavby ještě silné bašty proti zdejším
podobným budovám. Není prý třeba zde vésti
většího nákladu na silné zdi, poněvadž není obavy,
že bude jimi v zimě unikati teplo; naopak, jsou
takto vzdušnější, jsouce příjemnější ochranou proti
tak častému mrtvému vedru.

Ano, mrtvé vedro! Co to znamená, zakoušeli
jsme právě na sobě. Teploměr toho dne (8./XI.)
ukazoval 309 C! Vařili jsme se v tomto žáru.
Později, když jsme přišli do Egypta, mohli jsme
se za této temperatury dosti volné pohybovati,
ponévadž jsme si již zvykli, ale dnes jsme trpce
cítili, co to znamená, býti synem Západu! Ote

" vřeli jsme ve svých světnicích dvéře i okno do
kořán, aby vznikl nějaký pohyb vzduchu. Doma
bychom se snad báli tohoto průvanu, ale zde jsme
byli rádi, když jsme jen poněkud cítli váti ne
patrný proud vzduchový na líce,

Vedrem, cestou: byli jsme tak zneveni, že
teprv po delším oddechu pod večer mohli jsme
vyjíti ven do víru ulc. Nedaleko od kláštera, při
stavěného k arcibiskupské kathedrále sv, Kateřiny,
zpozorovali jsme neveliký park, zařízený zcela dle

„vzoru evropského. Bujná zeleň vábila nás do vnitř.
Však chyba lávky! Hned u vchodu staví se proti
nám strážník, jakoby chtěl říci: Jen přes moji

proudy myšlenek a kupí se na sebe číny lidské
jako hory. Pro duešek všímám el utěšených
červánků, jež skoro současně zazářily v kato
lických listecb. Smysl těchto červánků mohl
bych snad vystibnoati slovy adventními:
Bratři, jest čas, abychom ze sna povetali.“

Poší mě, že jako pozorovatel mohu konstato
vati, že výzva tato táhne, jakoby občerstvující
jarní vánek čelnými katoliokými listy. Zadul
van ten v „Čechu“, „Obnově“ i jinde a jsou
příznaky, že kněžstvo i katolický lid tento
kráte opravdově povetanou a seřadí se v silnou
jednotnou organisaci k úkolům společné práce
v duchu evornosti a lásky. Dle ozvěny, již
slyším i tady v Praze a dle nálady, kterou
stopojí v žnrnalistice katolické, moha ožiti
smělého slova, že jest to Anwlía doufám pevně,
že budoucnost mne nensvědčí ze lži. Věra jest
čas, v plném slova toho rozsahu jest čas, aby
se povstalo.

Mnoho nepřátel proti katolicismu bojaje,
válčí veřejně i tajně prostředky, jejichž ne
mravnost snadno jest arčiti. Váš pisatel ve
volných listech upozornil na sociální demokracii,
jež připravuje si za kořist široké vrstvy li
dovó. Ze své strany upozorňaji také na jinou
strana sociální, na stranu národního dělnictva,
jejíž řádění protikatolické vidím tady z blízku,
a jež jest takó jedním z dokladů, jak náš kal
turní život etůně mnohou neopravdovostí. Za
padl jsem na schůzi, která před vánocemi byla
pořádána ženami, aby se jim dostalo aktivního
a passivního práva volebního, kterýžto poža
davek, mimochodem řečeno, jest takového vý
znamu, že všechny noviny naše měly o něm
promlaviti a ozoačiti jeho dosah v životě ro
dinném a společenském. Bohužel nestálo se
tak, a žarnalistika povětšině plavala po proudu,
podobajíc se známému Poloniovi, jenž zapřel

svůj rozum a dle zdání svého Dna mráček naobloze plynoucí nazval brzo velbloudem, brzo
oslem, drakem anebo lvem.

Jako vůbec snad žádná schůze dnes ne
mine, aby se neposýlaly hromy do klerikálů,
rozuměj do katolické církve a katolických
kněží, tak stslo se i na této scbůzi ženské.
Tento kaltarní úkol vykonala a sociálně-demo
kratické řečníci palma vyrvala el. Zemínová,
jež náleží organisaci národně-sociální. Ať věo
řvala sebe hlasitěji, žádné tu nebylo pomoci,
katoličtí kněží musili- svou dostati, neboť vy
loučena byla otázka, jak volební právo žen a
katoličtí kněží navzájem souvisí. Vezmi čert
logiku a pravdo, jen když si odlehčí lidé,
kteří svoji inteligenci vyčerpají jednou schůzí
a svůj rozam pohřbí poslední větou. Ne že to
byla slečna Zemínová, o ta věru nám nejde,
nýbrž že to byla stádná bytost, jež z ničeho
ujc útočila na kněze, a že ta karakterisován
byl pramen národně-sociální kulturní výchovy.
A potom ovšem i národně-sociální strana jest
složkou tobo kaltorního celka, jenž ve všech
orgánech svých zasypává české lidi velikými
hesly o zásadní opravdovosti a životním obro
zeni, kdežto na druhé straně lež a pomluvy
nabývají práva veřejnosti, protože zrašeny
jsou hranice mezi pravdou a Jží. Není již
mravní zodpovědnosti a tedy není také silného
(O SO
mrtvolu můžete se dostati dále. Skutečné též na
černé tabulce, na kterou nám ukazoval, stálo
arabsky a francouzsky, že vstup jest dovolen jen
ženám a dětem! Srdce div že nepřestalo v nás
tlouci, jak jsme se lekli. Jako aa povel jsme se
obrátili a kráčeli dále podél železného tyčkového
plotu, na jebož kamenné podezdívce sedělo ně
kolik Arabů. Zpozorovali jsme, že tu má na ve
řejné ulici jeden »coifféure svůj boličský atelier!
Jeden ze zákazníků jest právě pod Arabovým
nožem. Sedí na podezdívce, na jedné straně my
dlinami ještě nemazaný, na druhé straně se uke
zuje již hnědá, opálená líc. V očích mu čtete jeho
mobamedánský fatalismus, Nepromluví ani slova,
úplně se odevzdává do moci operateurovy, jakoby
chtěl říci: Dělej si se mnou nyní, co chceš. Tvou
ruku řídí Allah. Jak mě Allah bude chtít míti
oholeného, tak budu též oholen bez ohledu na
tvoji vůli. — Vedle sedí soused, který jest teprv
V jakési opraeparandě« u učeníka, který mu po
tíra bělostnou pěnou mýdla celou hlavu. Zastavili
jsme se, abychom si zajímavou scénu problédli.
Čekali jsme sice, že nám Každou chvíli pan »mistre
řekne, abychom od s»krámu« šli dále, ale nestalo
se tak. Zde v Egyptě se lidé tolik nežinýrují jsko
u nás. Mobli jsme celou operaci boličskou stopo
vati až do sytosti. Stěží jsme se zdrželi smíchu
vidouce, kterak pan mistr, když byl »zušlechtile
svého prvého důvěrníka, jal se ostrou břitvou

celou skutečně jako koleno. Viděli jsme později
celou řadu Arabů v tomto úboru. Číní prý tak
ze zdravotních obledů, Pochopíme snadno, pová
žímc-li, že mnobý z nich svůj turban ovinem
pevné přivázaný nedá s hlavy za celý den, ano

kloboučky« anebo sspoň na stranách upevniti malé
větrníky či komínky, © (Pokrač.)

odhodlání, mlaviti pravdui přese všechny sá
liby a antipatie. Neboťdloubo-li tomu, Co
v „Přehleda“ rozbovořil se člen o mravní
tologii strany realistioko-pokrokové, která na
očistu českého života udělila si patent? A hle,
jen trochu se rozběhl — a již nadobro se od
mlčel. A co o tom říci, kdyš nějaký umravňující
redaktor a volný myslitel, jenž tak rád s hlediska
své saperiorní dokonalosti kněze kaceřuje, ječí
hlasem zpitého hýřila a musí býti od poli
cejní stráže zatčen? A tak to babno valí 6e
ku předu. Říká se tomu kultarní zavlažo
vání, ale jest to vlastně odporná loužnice.
Z tohoto ovzduší bije se do kněží, již plni
sebezapírání a trpělivosti, krev z krve naší,
kost z naší národní kosti, věrně tábnou tu
avoji brázda, nesou břímě dne a horka, aby
vystaveni byli za terč různým nesvědomitým
knitaroíkům a aby dusili slzy svého utrpení.
„Co nerozamu, co nízkostí a ničemností jest
ve všem tom“, pravil ondyno v kavárně muť,
jenž má znamenité jméno v národě. Po chvíli
udeřil časopisem o stůl a doložil: „Davu se
nedivím, ale intelektuální původci, to jsou
zvrhlí lumpové.“ Kdybychom chtěli vystopovati
do podrobna původ všech těch ničemností,
přišli bychom zcela jistě až do síní univer
sitních a musili bychom leckoma říci: „jsi
moohem horší, nežli ten dělník, který kněze
pronásleduje surově proto, že mu to tebou
bylo rafinovaně našeptáno. O různých redakcích
ani nemluvím.

Nepřátelství toto saří slovem u tiskem,
a proto jest docela přirozeno, že watolíci tě
miže prostředky ce brání. Řečníci a tisk, to
musí býti nejvýraznější známkou katolického
hnatí, jak jiš také nadhodil pisatel Vašich vol
vých listů.

Nezkušencům řečníci socialističtí ovšem
imponají svojí vyřídilkou, se které hrnou se
věty s náramným zdáním pravdy a silné pře
svědčenosti, však nicméně i v tomto obleda
má platnost přísloví, že není všechno zlato, co
se třpytí. Byl jsem tady v Praze na mnoha
schůzích a nasbíral jsem ne nich mnoho zku
Šeností. Ve většiné případů pozoroval jsem,
že jsou to řeči mnohokrát opakované o vyje
žděných kolejích, o těcbže frasích a o téže zá
kladní myšlence. Odbočí-li řečník, ačiní tak
jen na chvilko, aby oklikou vrátil se ke svému
předmětu, od něhož 8e odtrhnoati, znamenalo
by proň, zablouditi bez cíle v neznémých kon
činách anebo vypadnoutí z loďky ve zrádné
hlaboké proudy.

Jest věra málo těch, kteří by šli svou
osobitou cestou a kteří by staré a nové po
znatky zpracovali a opravili potřebám života.
Bleskne-li ta a tam vyšší nebo originálnější
myšlenka, jest hned vidět, že čečník nevěděl
co s ní — tak nezažitě ji pronesl a nevpletl
ji v organické spojení s ostatním obsahem.
Nelze jinak, neboť tam, kdo jest hlavním cílem
demagogie, kde se pohlíží na šivot s hlediska
tak skrojenóho, kde se Štve bez rozvahy a bez
úsudku, tam širšího a mnohotvárnějšího ob
zora duševního gení potřebí.Ta mohlo by se
snadno přihoditi, že leckdy by 60 dal poslu
chačstvu námět k myšlení — a to bylo by pro
různé ty řečníky a vůdce již značným nebe
zpečenstvím. Enay „ ze kterých oa schů
zích střílí se proti katolíkům,jsou celkem
známy a mnohé mají na sobě snámky oti
hodného stáří.

Lze tedy, jedná-li se o řečníky kněze,
ovzdoší nepřátelské snadno prohlédnouti, jako
vůbec veliké otásky světové i naše domácí ne
mohou býti cizí člověku, jenž chce si sasloušiti
názva vzdělance. Každému inteligenta a tedy
i každému knězi, jenž zúčastňuje se čianě ži
vota veřejného, v každý projev vedoucí my
šlenky a časového hesla jest se vpraviti tak
dokonale, jak nutno jest pro jeho daševní
pevnost a nebojácnou jistotu. Však musí tu
být tolik rovnováhy, aby se nepoddal vleku
Jejich a měl hlava stále nad vodou, neboť pří
lišné přilautí k myšlenkám snamená, oemíti je

Nejsem sice sám řečníkem, alo vmýšlím
se v postavení kněze a avažšnjí takto: snám-li
pohotovost a útočné zbraně svého nepřítele,
chápu zároveň povinnost, abych 8e připravil
pro každý případ obrany a útoku. Pročítám-li
popřátelskou žarualistiku i projevy řečnické,
musím se sastaviti u každé výtky a pomlavy,
jež zaznívají sterými ohlasy při růsných pří
ležitostecb, skytajíce látku k nejdobrodražnáj
ším výkladům. Uvědomím-li si, že každé chvíle
mohu býti napaden, táži so sám gebo, jak bych
v tom neb onom případě odpověděl.Tu již od
pověď si formálně i včoně sestavují a, vznik
noa li po některé stránce pochyby, vesmu
v potaz ové knihy, po případě vyhledém ty
prameny, o nichž víc, te mi poskytnou správ
ného poučení. 2

„Bodejž tě“, pomyslí si saad některý
kněz, „co ty toho po nás tam s Prahy šádáš.
Ba nikoli, odpověděl byeb, nežádám katego
rickyničeho, hičeho nepředpisují,ale oasnačnji,
jak nestranně poblížím oa situeci, jaž memí



rosta vážných nebezpečenství. Vím také, še
« musí vykonávat mnohé povinnosti svého

úřadu, které ho druhdy fysicky a duševně vy
čerpávají, však nicméně postavení jeho spole
čenské a povaha jeho okolí nkládají mu po
vínnosti ještě další. Já těch povinností nevy
mýšlím, jen konstatoji jejich existenci vyznávaje
zároveň, že skutečně dnes po žádném příslaš
níku- kteréhokoli stava inteligence se tolik
nežádá jako po kučai. Naše doba jde rychle
ku předu, spěšně se' rozvíjí, vytyčaje nové
úkoly, vzněcyje nová hesla a nadhazuje nově
problémy. Kdo bade klopýtat pozadu, bade
zapomenut a odřízsnat od celku života. Má-li
kněz stačíti své době a ze všeho toho vzrucbu
společenského co nejvíce získat pro zájmy ná
boženské a ofrkevní, nemůže zůstati hluch
k veliké výzvě ka práci a nesmí se vzdalovat
sociálních neduhů, volajících po úspěšném lé
čení. Ponechávati starost o léky pokolením bu:
doucím, jest tolik, jako přiznávati se k ne
možnému heslu: „po nás «ť přijde potopa-“
Mluvím od srdce tak, jak věci poznávám a na
drabé straně zase tvrdím, že v našem docho“
venstvo jest tolik sfly, aby valící ae příval
odnáboženštění společnosti mohlo zadržeti. Ča«
stěji v hovora jsem slyšel, jaká to divná věc,
že kněžstvo posud svého významu nepoužilo 8
nevzchopilo se k obraně. adím tedy co nej
důtklivěji, aby utvořena byla účinná organisace
katolická slova a tisku a aby se utvořila jed
nota katolického lida, které napomáhají nejen
ti, kteří o ní pracují, ale také ti, kterýmě již
pouhá možnost její bodá v oči. "

Obrana.
(2) O vývoji tvorstva dle Darwina

(Několik poznámek ku přednášce dr. Babáka).
Palackého čítárna v Hradci Králové pozvala
p. univ. docenta dra Babáka ku výkladu o
vědecké theorii čili domněnce, která dle úsadka
mladšího vědeckého světa dovedla po 50 let
tahati lehkověrné lidi za nos zrovna tek ši
kovně jako Heglova filosofle. Nepovažujeme
přednáška o Darwinisiu za časovou, protože
theorie tato i se svými brabými důsledky,
v socislním životě prováděnými, v jiných ze
mích se odkládá již do starožitností, ale jsme
aspoň povděční tomu, že přednáška tato svě
řena byla maži, jenž sice samoststnými vý
zkumy vědu neobohatil, ale předběžným stu
diem získal ei předce větší přesvědčení o vrat
kosti a neudržiteloosti učení darwinistického
než-li leckteří polovzdělanci, kteří při každé
příležitosti dokazují jen svou příbuznost 8 o
picemi. Nepokládáme nauka darwinistickou,
pokud 86 považuje za velkolepou vědeckou do
maěnko, za škodlivou náboženské nauce, neboť
Darwin sám nevyloučil Stvořitele světa z na
úky o vývoji tvorstva a celá řada stkvělých
vědeckých autorit jako Owen, Herschel, Wal
lace, Gaudry, Guatrefages oznávají v přírodě
tvůrčí moc osobního Boha.

Při stvoření světa stal se Bůh původcem
hmoty a sil přírodních. Vedle tohoto prvého
čili absolutního stvoření nutno rozeznávati
stvoření sekunderní čili odvozené, kde Bůh
stvořené hmotě dává moc, aby se za jistých
podmínek dále vyvínovala, přijímajíc postapuě
různé tvary a formy. Tomuto tbeistickému vý
kladu o vývoji (evoluci) přírody nepříčí se ani

psmo Bv., ani účení sv. Otců, ani učení církve.tomto ohlsdu může býti každý pravověrný
katolík přívržencem evoluce, když mu totiž
nauka tato poskytuje dostatek vědecké prav
děpodobnosti. Mnozí také katoličtí učenci, na
př:jesuita Wachsmann, darwinismus za plodný
vědeckýprincip uznávají; ale jiní jej zase po
tirají ne se stanoviska náboženského nýbrž
čistě vědeckého, nepovašojíce ho za dosti hodno
věrný. Pouze nevěreckýa podvodný darwinism
Haecklův, Vogtův, Bůchnerův, jenž Boha ve
stvoření popírá, neštítě se ani prostých pod
vodů při důkazech, aneb pochybovačný dar
winism Spencerův, Tyndallův a Huxleyův, jenž

Boha v přírodě nepoznetelným považuje, nesmía nemůže věřící katolík vyznávati. Hrabý a
smyslný darvinism Marxův a jeho stoupenců.
sociálně demokratických zavrhuje ovšem každý
slošnější a citlivější člověk, protože nezna
mená vývoj lidstva nýbrž jeho dekadenci (ú
padkový sklon) ku némé tváři.

Tolik jeme chtěli pověděti o poměru ná
bošenství ku darwinistické nauce vývojové.
"Přednáška dra. Babáka při vší umírněno

sti nevyhnula se značným omylům. Nesouhla=
síme, že by „náboženství nemohlo enažiti se,
rozlnštiti záhada stvoření světa“, nýbrž domní
váme se, že to je přední povinností nábožen
sýví každého, aby nám dalo uspokojivou od

porěď na otásku: odkod jsem? a odkud světolem mne? Jenom náboženství může dáti u
spokojivou odpověďk této otázce : odkud svět?

dešto věda, nechce-li býtišarlatánstvím, musf

u enood, vědi nDumeReymond:„Ignorámus et ignorabimus“.(Ná
vd anozvítme): 7 *

Sámdarwinista prof. Huxley poučuje p. dra*
nemá

prostředko, jímž by sobě utvořila určitý
náhled o počátcích života. Možnoťpronésti
pouhé domněnky, ježnemají rázu věde»
ckého.“ (Dailbé, Apologie 146). Totéž prohlásil
slavný Virchov, jenž na XIL. sjezdu přírodo»
zpytců v Moskvě pravil: „Není naší povinností
vymysliti plán všehomíra, nýbrž jsme zodpo
vědní pouze za pečlivé pozorování.“ Přísná věda
tedy neodpoví nám nikdy, odkad svět a člověk,
protože -věda založena je na zkušenosti a ne
na fantastických dohadech tobo jevu, přiněmě
žádný smrtelník divákem nebyl. Jen víra učí
nás na základě písma sv., že svět a tudíž i
člověk vsal původ svůj od Tvůrce, a víře této
můžeme beze vší pochybnosti se poddati, neboť
jsou dokázána přesně vědecky tato dvě fakta:
1. šivot na zemi vždy neexistova!, nýbrž v ur
čité době od někoho vzal počátek a 2. každá
bytost živá pochází od jiné bytosti životem
obdařené. (Virchov ]. c.).

Kdo tedy o původu světa šíří bajky třeba
v učeném rouše, poškozuje vědu, která se může
zabývati jen dokázatelnými a pozorovanými
fakty.

Jeme přesvědčeni, že i dra Babákovi bývá
nevolno, když pytlačí v cizím revíru, vydávaje
za pravda to, co se nedá dokázati a co je vý
ronem bujné fantasie. Jak mnoha slov je po
třebí, aby poslachač věřil, že se druh vyvi
nul z druhu, ačkoliv se přechodné tvary nena
lezly. Zejména v důkazech o vývinu člověka
z opice vyžaduje darwinismus od svých pří
vrženců nejenom víra, ale přímý fanatismus
se zapřením zdravého rozumu. Dle této nauky
udrželi se v přírodě živočichové jen nejsilnější;
ale člověk proti opici je v nevýhodě lysoů
koží, malými špičáky, dlouholetým tělesným
vývojem a ztrátou ohonu. Kdyby člověk měl
srst Iva, zuby slona, drápy tygra a rychlost
koně, pak by theorie Darwinova měla pádné
doklady k svómu tvrzení; takto však vyža
daje od svých stoupenců víru a nic jen víru,
což je pro věda trocha málo, protože věda
není věrou, nýbrž poznáním a věděním.

A to nám, pánové, šiřtel
(12) „Čas“ po nechvalném svém zvyku

jiš zase otírá se o zvýšení kongruy a táže se
zvědavě, za co prý kněžstvo lepší kongruy za
alahuje. Všetečným pánům z redakce „Času“
upřímně radíme, aby toho ohmatávání našich
kapes nechali, neboť tam nic nenajdou. Předně
daše měsíční služné, jakmile s berního úřadu
přijde, bned se rozplyne, a zadruhé, když jiš
pořádáme nějaké ty sbírky, na příklad ma si
rotky, peníze odvedeme hned na příslušné místo.
A táží-li se páni po našich zásluhách, tož mimo
jiné kněžstvo svůj skromný plat zaslohuje jiš
také proto, že musí neustále snášeti pomlavy
a nájezdy realistických kulturníků, cožu kněží
citlivých velmi mnoho znamená. Pohanští císa«
řové házeli křesťany v tlamy dravé zvěři,
dnes katoličtí kněši jsou mravní obětí různých
individuí novinářských, Ale i tu konečně musí
si kněz zvyknouti a tak se otužiti.

Pátrají-li pánové po zdůvodnění našich
platů dále, objaeňajeme jim věc jistou kom
pensací. Jsou-li slušně placeni různí Ben Jehu
dové, kteří podrýváním náboženství připravojí
mravní spousty a anarchii vůbec, ičusí na drahé
straně stát udělovatí skromný plat kněším
k tomu účelu, aby napravovali to, 00 potřeštění
a nezralí filosofové kazí a boří. Či může spo
lečnost obstáti bez mravnosti? Ne! Uznávají
to plně i ti, kdož zamítnuvše mravnost nábo
ženskou, oa rychlo sestavují mravnost positi
vistickou, autonomní a zítra ještě jinak po
jmenovanou. Že již toto tápání v názvech zna
mená bankrot morálky laické, to tuším, ne
musím obšírněji dokazovati. Ale i věcně. O
morálku čistě filosofickou učiněno již mnoho
pokusův, ale ani jeden ještě nedošel obecného
souhlasu ani mezi těmi učenci, kteří o mo
rálku takovou osilojí. To enad již „Čas“ po
chopí: nemůže-li se stát spokojiti s filosofojí
cími fragmentisty, musí přece nějak zajistiti exi
stenci těch, kdož hlásají mravnost náboženskou,
uznanou a všestranně osvědčenou. Ať již jest
to „Času“ vhod anebo ne, pochopují to již
státníci, že nesmí se počítati zrnka písku, když
na všech stranách připravuje se pohroma. Jest
to jedna ze zlých pravd a jest to pro „Čas“
dráždivé théme, protože tady nejsou realisté
bez viny, -ale věc nemožno amičeti. Co se pak
týká těch našiob platů, nešádáme žádných
výsad, nýbrž jen to, co po spravedlnosti nám
náleží. Při úpravě platů učitelských byl by se
„Čas“ samou láskou k učitelstva upsal. Známo,
proč. Učitelé měli se zapřáhnoati do káry re
alistické, neboť „Čas“ sbíral pro stranu přívr
žence kde mohl a každého chválou zasypával,
kdo ma jen za čtyrák pozoroosti věnoval. Ale
přese všechny námahy strana se 8es0avala, až
joslední události daly ji úplně v požeh, a podle

Kachara byl by bídákem, tdo by jí dal blas
při volbách. I kněží se přičinídle sil svých,
aby takových bylo co nejméně. "

(8)Několik časových otázek. Statisíce

socialistů a židů docházejí pečlivéhoošetřování
v nemocnicích od jeptišek a milosrdných bratří.
Tážeme se, kolik socialistů a židů koná v ne
mocnicích slažbu ošetřovatelů? Tihle lidé ner
chají se od katolíků starostlivě ošetřiti a —
pak jim za to v novinách ještě nadají. — Jsou
u nás vystavěny od biskupů ústavy pro vzdě
lání hlachoněmých dítek každého náboženství.
Táažeme se, kolik socialistů a židů podobný
ústuv založilo? — Tihle lidé raději napíšou člá
nek o zpátečnictví a „krutosti“ katolíků; to jest
snadnější a lacinější než stavění lidamilného
ústavu. V Indii a jiných zemích katolické řády
ošetřují tisíce núbožáků stižených malomocen
stvím. Kolik socialistů a židů chce 8 šlechet
nými a krajně obětavými lidamily těmi kou
kurovati? Inu, rozhodně jest výnosnějšíšikovně
kšeftovati a psáti krvavé a dobře placené
články proti katol. kněžstva. — Celé řady ka
tolických misionářů z lásky k duším nesmr
telným vnikají do nejnebezpečnějších pralesů,
aby opuštěné, téměř zvířecky žijící divochy
učili Kristova náboženství a aby je vzdělali
v uměních a vědách. Kolik socialistů a židů
odbodlá se s nebezpočenstvím života přijíti do
středo těch divochů, aby je učili číst a psát?
Inu, jest rozhodně pohodlnější, missionářetapiti
vymyšlenými historkami. Až missionář divochy
dostatečně vzdělá, až je naučí křesťanské sná
šelivo.ti, pak teprve přijde za ním žid, aby si
na těch lidech něco vydělal. A místo učebné kni
hy přinese do těch krajin — kořalku. — Jest
zajisté na čase připomínati hodně často židům
a hlasutelům „lidskosti a rovnosti“, jaký jest
rozdíl mezi nimi a katolíky. Socialisté házejí
kolem sebe zvačnými hesly až na zbyt často;
zato katolíci lásku k bližnímu provádějí
skutkem. 

(3) Proti Třebízskému vyslovujese
socialistické „Právo lida“, protože prý „před
stavoje nedůtklivý a nedůvěřivý nacionalismuos.“
— Iou, v soudruzích by se mohl probuditi při
čtení těch spisů vlastenecký duch a to by se
nijak nehodilo do krámu židovsko-socialisti
ckému štábu ve Vídni, který české socialisty

rede a proti jejich národnostním právům 86staví.
(3) V „katolickém Rakouska“ skon

fiskován štvavý list „Kramerias“, že v něm
byla obrázková karikatara španělského krále.
Za to sprostácká karikatura národního světce
sv. Václava propuštěna bez závady,

(3)Nové historické výskamy. Machar
již „obhájil“ krvelačného Nerona, teď hájí
v básni ničemného násilnického a úskočného
Tiberia. Teď ještě čeká na jeho dojemný sou
cit Hago Schenk, Šimák a Babinský. — Zato
sv. Václava, starozákonní Susauu, sv. Jana ob
myslil pomluvami spředenými ve vlastní fan
tasši. — Nová historie na obzoru! A hlavní
pramen k ní? Vášnivá zloba proti katolictva.

Politický přehled.
Volební reforma vzbuznje mezi Němci

slou krov; rozblašuje se mezi něm. lidem víc
a více, že se Němci proti slovanským národ
nostem dostanou do značné menšiny, třeba
vláda již úředně prohlásila, že na podobných
zprávách není vše správné, ježto chystaný návrh
není ještě do všech podrobností hotov. Téměř
všichni němečtí poslanci z Čech chtějí zacho
vati dosavadní rozdělení venkovských a měst
ských volebních okresů, vspírají se rozhodně
utvoření rovných okresů a požadují, aby vo
lební právo měli jen ti, kdož se mohou vyká.
sati alespoň tříletým nepřetržitým pobytem

v místě. A vláda zatím se pins připravujek nové práci parlamentní; volá k sobě na po
rada předáky všech stran parlamentních. Mlaví
se i o tom, že se vláda pokouší, aby na místa

ministrů-krajanů porolán byl předseda klubačeských poslanců dr.Pacák, předseda poslanců
něm. strany lidové dr. Derschatta a hr. Dzie
duszycki, předseda klubu kola polského. Pro
středkem tímto sotva se získá souhlas 8 vo
lební opravou neodpovídající plně rovnopráv
nosti. — Na společné ministerské konferenci
usneseno, aby obchodní smlouva s Německem
co nejdříve byla již schválena. — Zemský sněm
moravský klidně vyřídil řada různých předloh
a také zemský rozpočet. Řádná potřeba na rok
1906 rozpočtena na 26,743.500 K, řádná úhrada
8,593.866 K, schodek 18,149,634 K.

Uherská krise vleče se dále ; prostředníků
k zavedení klidných poměrů objevilo se již
několik, ale všdy bez výsledku. Nedojde-li k do
hodě v únoru, bade prý říšský sněm uherský
rozpuštěn.

Marocká konference na rozřešení sporu
mezi Francií u Německem byla právě skhájena.

V Aoglii jsou právě v plném proudo
volby do parlamentu.

V Rasku pomala nastává úplný klid;
tim možno pokládati revoluci za skončenou. —
Revolucionáři šíří zase, že carská samovláda



bude obnovena, se strany vlády však vyvracejí
se podobnézvěsti. Dle carského reskriptu mají
býti i v ruské církvi provedeny opravy.

Z činnosti katol. spolků,
Vzděl. a podpůrný apelek kř. s0e.

aní a dívek v Hradci Král. konsl v ne
šli 14. t. m. výroční valnou hromadu Z» zpráv na

schůzí přednesených jest patrno, že spolek utěšeně
rozkvétá a pracuje. V roce uplynulém konáno bylo
8 schůzí výborových a 7 Čienských s přednáškami,
z nichž mnohé byly n jen poučné ale i poutavá a
cenné. Koihorna dosáhla již 180 uruzků. Vedle vzdě
lávání pečoval spolek o chudé členky i hmotně. Rozdal
v uplynalém roce nemocným členkám 76 K, o vánu
olch pak 79 K, tedy celkem 155 K. Pozůstelým po
jedné chndé člence dal spolek 40 K na pohřeb. I na
účely národní a církevní bylo pamatováno. Poskytnat
byl dar Čecbům vídeňským na školu Komenského a
na vydržování čes. bohoslužeb. Členek všech spolek
má 330. Zábavní odbor vypravil 1 divadel. předsta
vení. Z této kratičké zprávy jest patrno, še spolek
není zbytečným, že praonje, še prospívá členstva
mravně i bmotně, třebas by Činnost svoji stále ne
stavěl na obdiv. Doufáme, še v roce novém spolek
bude stejně úspěšně pracovatil

Z BRovmě. Lostošní svátek sv. 8 Králů zů
stane nám všem v milé vzpomínce, neboť vlp. pro
feasor Karel Šedivý z Pardubic poctil naši katolickou
jednotu návštěvou, aby přednášel nám měco z obora
bvězdářetví. Ač předmět ten dosti těžkým a nezasvě
cencům téměř nepřístapným, dovedl p. řečník svými
prostými milými výklady wysl naši tak opoutati, že
všichni na konci přednášky přes hodinu trvající pro
jevili vzácnému hosta bouřlivou pochvala. Zvláště
dojemným bylo, když p. profossor pádnými důkazy
dovodil, Ze věda zabývající me hvězdářstvím nejen
neodporuje bibli, nýbrž naopak, její výklady potvrzuje
— na př. objevení se neobyčejné hvězdy, která vedla
av 3 Krále do Betléma, zatmění slunce při smrti
Krista Pána, a zdánlivý odpor v knize Josoe: Sluace
proti Gabson nebýbej se . . . jsou vědecky dokázány
— a že mnozí očenci, jejichž jméno ve světě vědec
kém zvučným jest, na př. Kepler, věřili v Boha, který
tělesa nebeská, mnohdy důvtipu lidskému nepřístupná
atvořil. Slovotnému p. profesura za milou a ušlech
tilou přednáška projsvujeme srdečný dík.

Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzí městské rady králové

bradecké dne 15. ledna 1906 osneseno: Nařízení

z jatek do krámů řeznických a ohledně vyvěšování
téhož v krámech spolu a instrokcí pro personál na
městských jatkách předloží se měst. zastopiteletvu. —
Vzat byl na vědomí seznam 114 chudých v r. 1906
bezplatně léčených, předložený p. Drem Hálou, očním
lékořem. — Zpráva p. svěrolékaře o prohlídce mlé
kařekých závodů v prosioci 1906 vzata na vědomí.
— Jeden obchodník, který nepředložil salámy jemn
došlé k prohlídce nu jatky, oznámen bude k poku
tování u. k. okres. hejtmanství, — Dá se povolení
k ožívání kovárny p. A. Hájka, kováře, na parc. č.
6 v bloku I. — Zpráva c. k, okres. bejtmanství, že
se dává povolení k užívání benzinového mototu v domě
čp. 288 p. A. Měkotovi, vzato na vědomí. — Žá
dosti p. Stejskala Jos., vlastníka bostince čp. 229, o
povolení ženské obsluhy v hostinci jeho uebylo vy
hověno. — Žádost p. Josefa Macháčka, správce vo
dárny, za odělení koncesse bostinaké pro dům, který
zamýšlí postaviti na parc, č. 13/b v bl. O., postovpí
se živnostenskému odboru. — Vyhověno bylo žádosti
p. Karla Kracíka v Josefově o sadání divadla na děn
27. ledna k aspořádání koncertu na oslavo 150tých
narozenin budebního skladatele Volíg. Amad. Mozarta.
— Panem Drem Kuklou, advokátem, předložená o
Bnova sméuné smlouvy m. noe. pp. Karla a Josvís
Schulze a pí Marie Prokopové a obcí obledné vý
měny pozemkův se echvaloje. — Zpráva c. k. okres.
hejtmanství zde, že udělena je koneesse hostinská pí
Teresii Vackové pro dům čp. 165, vzata na vědomí,
— Dvě stížnosti p. Dra Altr. Radolfa, podané do ne
povolení obývání jeho novostavby, předloží se správou
okres. výboru. — Okres. výborem zde dodané uaří
zení zemsk. výboru, ohledně podnikání staveb při bře
tích řek, dodá se technické kanceláři, by se jím M
dila. — Dá ae povolení k obývání novostavby pí M.
Faltové na parcele č. 4, v bl. U dle návrhu kollsu
dační komisse. — Trby dobytčí a vepřové přeloží
se na nově zřízené kollaudované tržiště,

Pokrokovost redaktora Al. Hajna.
Časopia typografů „Veleslavín“ č. 2. píše o sjezdu
pomocnictva knihtiskařského, konaném v Hradci Krá
lové dne 6. a 7. ledna t, r.: „Velmi pobnotou debatu
vyvolalojednáníkolegůve Společné tiskárně
v Pardobicích, kde přes veškeré napomínánía
sekročování se strany ústředního vodení porušována
je pracovní doba do té míry, *e v minulých právě
třech duech bylo 'am pračováno personálem 170
hodinpřesčas, ano i učeň přídržován byl
až ko 18bodinné denní práci, Při4 příle
šitosti trefoč poukásáno i na jednání redaktora „0
ověty Lidu“, p. Al. Hajna, který tek rád obléká
na se kabát člověka pokrokovéhbo, ale vůči
personálu koihtiskařekému počíná si jako pravý —
ne pokrokář, nýbrá otrokář. Když bylo mu met
tenrem jeho listu sděleno, še rsbledem k předcháze
Jícím svátkům není možno, aby teutokráto vysázelo sv

určených 16 stran, jelikož všecky kasy jsoo prázdné,
tu p. redaktor Hajn zcela lakonicky odpověděl, že
ma do toho olc není, a že nechce pouze 16 stran,
nýbrž 18 stran. A tyto byly mu pak také zhotoveny,
ovšem s největším přepjetím cil personálu, který masel
dlouho do nocí pracovat, Jednání toboto pána u ko
legů v dotyčuém závodě zaměstnaných došlo po zá
sluze odsonzení všech účastníků ejezdu, jichÉ nelibost
sbrnuta pak v následující jednomyalně přijaté
resoluci: Sjozd knihtiskafský v Hradci Krél, kovaný
dne 6 ledna 1906,..... . vyslovuje redaktora „O
světy Lidu“ p. Hujnoví za jeho naprosto ne=
slošné jodnání společenskévůči pomocnictvu
kuibtiskařskémosvé nejhlubší politování“—
Tskble ge chová p krokový redaktor, jenž zvrbl se
na tyráuka! Pan Haju kval.fikoje se čím dál, tím
lépo, ale vlastní trám v oko nic mu nevadí, aby se
nehrabal každodenně + očích bližního, lapaje třísky.

Dvořákůr festivaí. Dámský pěvecký
spolek „Eliška“ v Hradci Králové pořádá v měsíci
dubnu t. r. „Dvořákůr festival“, na jehož programu
jest vzácné dil) mistra Dvořáka „Svatební košile“.

ízení ae ujal p. řiditel L. Kaepr. Výbor „Elišky“ zve
proto veškoré v Hradci a v nejbližším okolí bydlící
pány, kteří zpěv pěstovali neb dosad pěstují, aby ne
akapili se v impusantní sbor pěvecký. čjpolková míst
nost „Elišky“ jest ve starém paedagogiu, II. patro.

Plesový dýchánek jeolnotykatol. tora
ryšů Královéhradeckých koná se dne 28. ledna 1906
ve dvoraně Adalbertina. Počátek o půl 8. hod. večerní
se zábavným programem: Politika a džbánu — Roz
pustilá mládež ve škole. — Spiritisté. Po vyčerpání

rograma o 9. hod. taneční vínek, Hudba Jirontova.
oileta domácí.

VMezartův večer v Hradci Králové.
V sobota dne 27. ledna t. r., v den 150tých narozenin
nejslavnějšího skladatele V. A. Mozarts, uspořádán
bude vKlicperově divadle Mozartův koncert za upolo
účinkování slč. Milky Richtarové, mistra Lva-Lerando
Zelenky, p. Ferd. Knepra a vojenské kapoly č. 86

Josefova. Na programu jest provlulá „Jovišova
symphonie“, pak koncert pro harfa aflétnu eprůvodem
orchestru a jiná výzosmná díla nosmrtelného Mozarta.
Z toho patrno, že bude koncert ten pravou badební
udilostí v této sezoně. Program podrobný přineseme

Hátě.
? Úmrtí. 17. t. m. zemřel v -našem městě
MUDr. A. Háls, vynikající oční operatér, jemuž jako
zvlášť bystrému odborníkovi děkuje mnoho lidí za zá
chranu zraku. Odešel vo věku ještě mladém. Ztráta
tohoto lékaře, který ještě tolik dobrého mobl pro
trpící vykonati, provázena jest obvcnou soustrastí.

Zvláštní zima. Po spěbusni památky,jen
že ei v noci trochu pomrzne. Bébem dne 8e oteplí a
už se drobný déšť přičiňaje o hojnost bléta. V pou
dělí a úterý kolem poledne sa jasného nebe oteplilo
se tolik, že i včelky před only rejdily jako při rojeul,

KI. živnost. společenstvo v Hradci
Králové ovolévá avou výroční valnou hromadu na
den 28. Jedna 1906 o 2. hod. odpol. do zasedací síně
obecního zastupitelství.
© Z minulosti Hradce Králové. Ko

nečně také k připamatování přicbází, še pretense
Matějova mimo ten 1 strych role Kateřině a Marii
odkázané, kdyby se z vojny nenavrátil, patřiti má
mezi všechny děti, lo jest Kateřinu, Marii a Jana.
Také se zusmená, že otec to, co své dceři Kateřině
Prašákové per 60 fi půjčil, pro jejich děti zachováno
býti má a na takové její manžel Pražák žádné právo
míti nemá. (Cose pak zanechaných svršků a jiného
nářadí dotýče, by vše takové pořádně zinventýrované
na tom se dědicové s uvášoním úřadu hospodářského
unesli, še matka jejich posůstalá vdova pro nejmladší
dceru Marii dochovati má plátno tenké 20 loket, 4
spodnice, 2 svrohnice a 1 polštář, item 1 peřina spod
nice a % polštáře, 3 štaky příze režné, 2 štuky bílé.
Ostatní nářadí jakoži dobytek zůstává při chalupě
s tím závazkem, že hospodář bude povinnen drahým
dědicům, t. j. Kateřině, Marii a Matějovi jednoma
každému po 10 fl spláceti. Item přijde ještě do zápisu
gasnamenati activ dlah a Josefa Morávka 18 zl. a u
Josefa Řsbáka v Předměřicích 6 kop, které napodobně
stěmi 40 fl za Václavem Knejpem padají mezi všechny
dědice, jakož pro Matěje syua na vojně poračeny json
ze Šatatva noboštíkova, které on Matěj sám svým
krejcarem zjednal: 2 kabáty, totiš jeden modrý nový,
jeden obstarožní, 1 brustflek nový, 1 brustfiek starý,
2 sekery kladní, 1 pobíječka, kverbák, ohelnice, 1
kramle, 2 cirkle, 1 hůl vinný kořen, mosazné přesky
jedna „karnatara“, které věci, poněvadě dílem molům,
dílem rezu podrobeny jsou, v obci licitando se pro
dají, ku kteréž prodeji na jeden kabát se ohlašuje
syn Jan.“ „Toto vyšetření uloušiti bude k budoucímu
zápisu, aby vedle toho samého zápis na budoncího
hospodáře Jane se vyhotovil a co komu patřit bude,
na jejich díly se vydalo; aš do toho Česa ale matka
jak svrchu psáno za hospodyni se ustanovaje,“ Actum
anno ot die at supra. Fr. Schneider v. r. Wirtechafte
Anwaldt, Frans Joz. Mach v. r. Pls. hospod., Petr
Panenka v. r. rychtář, Jan Česák v. r. (Protooollam,
tl. 13—14.)

Všehochuť = kulturaího kého
života. Osvětový svas pro královatví České00
ustavil 6. ledna b. r., ale lokální velikáni jiš leckde
bojí se o svou dosnd nedisciplinovanou samostatnost
v osvětovélokálnípráci.—O sbytečných epol.
cích, které se mají dle návrhu finaněníka F. Pro
chásky srušiti, bud
V době reklamovraného sebeurčení nedá si jistě šádný
epolek od drahého určovati ortel emrti, ale nesmí
také natiti veřejnost, aby mu sonchotinářský šivot
příspěvky prodludovala. Každýať si na své produkoo
platí a nežádá sojména s obecních přirážek příspěvky,
jestliše = podniku jeho neplyne ašitek pro celou ve
řejnost.— Divadlo v Pordubicfch začnese
jiš letos = jara stavěti, protože architekt Balšánek
projektuje dům na takovém místě na náměstí, še no

třeba čekati na úprava Chrudimky. Divadlo nebude
prý více státi neš 800.000 K se vším vnitřním saží
sením V Litomyšli prý náklad na divadlo překročil
600.000 K ©Kdyby tvrzení toto bylo pravdivo, pak
přepychové zbytečný náklad měl by se rozvrhnouti na
všecky členy obecního zastapitelstva. U nás v Hradci
jeme také prostavěli statisíce na okresní dům. Jestliže
stavba pardubského divadla nepřekročí rospočtřný ná
klad, bude vzorem pro ostatní obecní hospodáře, —
Letos připadá padesátileté výročí úmrtí Tylova a Hsv
lčk-va | Přiměřenéoslavy měi by rehabilitovati pa
mátka těchto mažů. Zejména Havlíčka nutno vysvo
boditi se zajetí realistů, kamž ho savlekl prof. Mas
saryk svým „navazováním“

Na vydávání časopisu „Práce“, or
gánu to Všeodborového sdrušení křest. dělnictva pro
království České se sídlem v Hradci Král., přispěli:
vldp. J. Kaplan, b. vikář v Cuslavi 10 K, vldp. A.
Schreiber, b. vikář ve Žlebích 10 K, dp J. Bozdíček,
farář v Sopotnici © K. — Na zakoupení a rozdání
800 výtisků „Práce“ darovali: vdp. professor Frant.
Vacek v Kostelci n.Orl. 6 K a vldp Al. Dvořák, ka
techeta v Kostelci n. Orl. 8 K, — Zaplat Bůb!

Obllí, přivežemé ma trhy v Hradel
Králové v roce 1005. Půenice17758hl, čite
11784 bi, ječmene 18814, ovsa 13685, prosa 246, vikre
1068, brachu 207, čočky 275, jetelového semene 2787,
Iněného semene 455, olejky 64, máku 341, brambor
7453, jehel 874, krop 426.

Obecná kuchymě již po léta vždy na
vánoce podílí chudinu vánočkami a polévkou.
I letos tak učiněno a rozdáno 280 vánoček.
K tomu dobrotivě přispěli pánové a dámy: pí.
Baťková, choť lék 4 K, p. Branžovský, řed. real.
2 K, p. Czurba Dr., adv. 6 K, pl. Čečilová, choť
vrch. insp. 4 K, fma. Červený V. F. 4 S. 5 K,
mejdůst. p. Doubrava Dr., biskup 20 K, sl. Eiglová
2 K, pí. Frankeová, vd po lékár. 4 K, vsdp. Frýdek
Dr., kap. děk. 5 K, p. Chládek, notář 6 K, pí.
Janečková, maj. d. 3 K, pí. Jeřábková choť m. d.
3 K, p. Labler, ber. v. v. 2 K, pí. Lendeckeová,
choť r. z. s. 2 K, pí. Matovšová, choť stát. návl.
4 K, p. Masil, měst. děk. 4 K, al. měst. r. 10 K,
ct. spr. pivovaru 10 K, pí. Pokorná, choť velkoob.
20 K, p Sláma, sekr. kr. a. 5 K, p. Sluka, maj.
d. 2 K, sl. řed. měst. spořitel. 20 K, pl. Stein
feldová, choť míst. r. 4 K, p. Špalek J. V., veliko
obch. 2 K, p. Teubner K. velkoobch z Vídně
20 K, pí. Uhrová, choť obch. 4 K, pp. úředníci
kraj. soudu 8 p. presid. ryt. Kosohinem 22 K,
al. Úvěrní úst. zálož. 10 K, sl. řed. záložny 20 K
a sl. spr. měst. zastavárny 10 K — obnosem
232 K. — Představenstvo O. k. vzdává tímto
Všem uvedeným pp. dobrodincům jménem svým
i chudiny vřelé díky.

Průplav přes Hradec Králové na
Pardubice vabuzuje stále slou krev v některých mě»
stech na českém východě. Nejnověji roshlášeno po
světě českém, že by vedením průplava přes Hradec
Král. navšdy ochromena byla badooenost Chocně a
měst ne Loučné položených. Ale kdo sodným zrakem
rosblédne ce po mapě, uváší poměry na Loučné a
Orlici, musí pevně pro lásiti, že vedením průplavu po
Loučné daleko více poškozene by byla města na Or
lici Duv, ležící a vůbec celý ten kont vlasti naší masi
Labem a Orlicí, neš v opačném případě místa v po
čí Loučné, Jen ne tolik sobeckosti při sařisování
podniků všeobecně prospěšných|

Z Kostelce m. ©. Spolku sv. VincencePa
vlanského pro dobrovolné ošetřování obudých v krá
lovatví českém konference av. Jiří v Kostelci n, O.
podporovala v minulém aprávním roce 81 ohudých
rodin a jednotlivcův a udělila 885 almužen v pou
káskách ne potraviny nebo na palivove váze 1770
chleba, 1768 kg mouky, 1 kg krupice,5 etr. centů
uhlí; mimo to rozdala. 4t porcí polévky nemocným.
Přispěním a péčí vldp. děkana Ant. Kašky vystrojen
obudým vánoční stromek, v jehoš záři avětla poděleni
byli všichni ošetřovanci vánočkami 8 částmí oděvu.
Při této milé domácí slavnosti rozdáno darovaných
36 párů ponožek, 36 pórů punčoch, 86 párů punčošek,
20 párů nátepniček, 1 čepec, 6 šálů vl., 6 plet. sa
kónek, 12 plet. japiček, 13 dět. divůtků, 12 tkan. dět,
oblečků, 4 snknd, 6 šátků vlň, © šátků barcb., 10
šátků polovin. a 2 páry zimn. botek. Konference sv.
Ji vzdává jmenem chadáků šlechetnýmdobrodincům
uctivé díky a srdečné „Zaplat Pán Bůh“ Moohéma
nedostatka bylo činností naší odpomofeno — avšak.
nouze trvale odstraněna nebyla, eůetala dále údělem.
nusných. Konference chce pracovati v duchu ev. Vin-.
cence na smírnění nonse a proto prosí každého pří
tele chudiny o další příseň a pomoc.
-Z Ohradimě. SterostouměsteChradimě

svolen 11. t. m. statkář p. Holý 20 hlesy z 31.
Z průmyslového musea v Chrudimi.

V době od 15. do 21. října t. r. bude uspořádána
velká výstava modních umělecko-průmyslových výrobků
východočeských, bezplatně přístupná všemu výtvarnému
femesinictva z oblasti c. k.krajských soudů: jičín
skóho, královébradeckého, chrudímského s katnchor
ského. Výstava obsábne posse prodejné výrobky ře
úeslné, účelně, vkusně a dokonale provedené, bodící
se pro denní potřebu, sejméus pro vnitřní úprava s
výsdoba občenských obydlí. Za výrobky v kašdém
ohledu vzorně provedené budo nděleng sk ceny
peněžité od 30 do 150 K,jednak bromsové a stříbrné
medaiile s diplomy mosejaí. Nejvyšší obocs na oeDy
věnovaný činí 2000 K. Místo,dohled, čišté 1 a pří
pedný prodej obstará opráva macejní bezplatně. Při
blášky přijímají se nejpozději do 1. červena ''t. r.

případné dotasy v záležitosti této výstery zodpoví
ředitelství muses.



Z Nov. Bydžova. V 50. čísle „Obnovy“
©. r. je správa, kterak pomníky s konce 18. a s po
čátku 19. století, které byly dříve na kostele Nejav.
Trojice připevněny, povalojí se v rumu. Tu také vy
zývá ae musejní spolek, aby hleděl tyto vzácné pa
mátky zachovati. Tážemese p. posorovatele, aby nám
jmenoval ty cenné památky, o které se nikdo nestará
s které mají býti úchráněny? 1 Předměty uměleckou
cenu mající byly na nový břbitov přeneseny a pa
mětní deska Alex:ova z r. 1669 bade na bývalé místo
připevněna nebo na novém hřbitově umístěna. Kolem
jmenovaného kostela zřízen bude parks to bode sa
jisté lépe, když sdi kostela budou pobrobních pa
mátníků prosty. Z uvedeného patrno, že nebylo nám
třeba čekati um radu p. anonyma z Obnovy. Týá
mohl přímo obrátiti se na předsedu nebo místopřed
sedu upolku a bylo by se mu jiš nálešitého vysvětlení
dostala. Ze výbor masejůlhd spolků v Novém Bydšově:
Bedř. Špatný, předeeda.

Úmrtí. V Želivě zemřel převor tamního klá
štera praemoustrátského, všeobecné vážnosti pošívající
vidp. Met. Heřman Nývlt Narodil ae r, 1843, do
řádu přijet r. 1868, na kněze vysvěcen r. 1869.
v Pána zesuulý byl horlivým diřitolem přesné bodby
a zpěva chrámového jako nadšený cyrillista, R. i. p.
— Ve Vrbici o Kostelce nad Orl. zemřel 12. t. m.

p. J. Šabata, rolník na odp., bývalý poslanec atd.,
v 78. roce věku svého. Pohřeb konal se 16. t. m.
pa břbítově ve Cblenech. Obšírnější zprávu o ušlech
tilém působení jeho přineseme příště.

Výstavu květim a výrobkůs květinářstvím
souvisfcích uspořádá spolek pro okrášlení města Nové
Paky a okolí v polovině července t. r. v Nové Pace.
Výstava má z účel ukázati, na jském stupni nalézá
se pěstování květin v politickém okresu novopackém
a v kterém směru bylo by Ize květinářství a zahrade
nictví povznésti,

Výstava v Chrasti a řemeslníci pol.
okresm ehradimokého. Nebezpečí,že bude
stav řemeslný zproletarisován, de zmizí ve vysoko
dmvucích ee vlnách velkokapitálu, natí řemeslnický
stav k sebeobraně, k svépomoci. V české společnosti
jest stav řemeslnický stavem středním, starem důle
žitým, konajícím nebločnou, ale často požehnanou
práci na nivě národní. Z tohoto důvodu jest příkazem
nutnosti pro všechny vrstvy našsho národa, aby stav
řemeslnický uejen byl zachován, ale aby z nynějších
tradných poměrů vybředl. Řemeslnictvo české. musí si
uvědomiti, že jenom pilná práce, pokrokamilovnosta
odborné, dle možnosti největší vzdělání může mu býti
ochranným štítem proti útokům velkokapitalistické
výroby. A jedním z takových prostředků vzdělavacích,
jenž však jest též prostředkem representačním a ro
klamoím, jsou výstavy. Proto dal Žapní odbor zem.
jednoty šivnost. spol. pro král. České v Chradimi
podnět, aby v měsíci červenci roku 1906 uepořádána
byla výstava řemeslných výrobků v Chrasti. Výstavou
touto má se ukázati voškeréma obecenstva, na jském
stapni je výroba řemeslná ve všech oborech v polit.
okrese chradimském, Má býti téš pobídkou snaživým
femeslníkům k usilovoější práci a ku šlechotnému
epoluzávodění, směřajícímu k «ivkonalování výrobků
řemeslných. K vystavování připuštění jsou femoviníci
politického okresu chradimskóho. Vystavovati se badou
všecky běžné výrobky řemeslné se všech odborů.

Z Kolína mad Labem. Rozbouřenévlay
veřejnosti, které km konci roku počínaly ee utišovati,
vsedmuly se znova vypsáním volby zástapce Da radu
říšskou. Z rozpoutaného boje patrno jest, jakou dů
lešitost zaujímá naša město na dějiáti politickém. Tři
politické utrany srážejí se ta a bude zajímavo, která
z ních zvítězí. Kolín byl vždycky takřka prubírním
kamenem a dnes v předrečer přímého rovného všeo
becného hlasovacího práva bade dvojnásob. Proto tské
staví tu spojené strany pokroková se sociálně demo
kratickou v této volební kurii svého kandidáta Dra.
Housera a proto také pro něho více tajně než veřejně
sgitají, domnívajíce se, že splní se staré přísloví „kdyš
se dva perou, třetí to berou.“ Strana mladočeská po
stavila ta pro radikální státoprávní stranu kandidáta
diplomaticky vybraného — bratra poslance za naše
město na českém sněmu — Dr. Boh. Baxa a tím zne
snadnils boj, neboť vždycky svazky příbuzenské brániti
budou, aby se se vší vehemencí Dr. Karel Baxa mobl
vrbnouti v boj pro svého státoprávního kandidáta Dr.
Ant. Sobotka. Dle všeho asi bude volba hodně roz
tříštěná a tu nejlepší naději by měl Dr. Sobotka,
neboť jisto jest, še pak pokrokáři i sociální demokraté,
komandovaní „Ceskou Stráší“, za níž stojí zoámé ko
línské tercetto evangelíků, raději voliti budou Sobotku
než Bob. Baxa, který své doby vystoupil tak rázně
toti snabám protestantů za dnů Husových olavností.

Bado výsledek volby jistě poučný pro příští dny, až
vláda rozpustí říšskou radu. Nedivíme se proto, še
všecky strany s takovou houfovnatoatí se drší sa vlasy
s že proti jednotlivým kand.dátům snáší se kde jaký
kámen, kterým by mobl býti abit. Pro naše město
má to ještě ten význam, že to bude zároveň obtěž
kávací zkouškou provolby do obecního sastapitelstva,
které se kvapem blíší a po jichž provedení občanetvo
už touží, sby konečně učiněn byl přítrá nepravide)
nostem ve správě měste, které vyvrcholily v nepovo
lení přirášek pro rok 1906., jak je v rozpočtu navrhla
městská rads. Strana národní, staročeská strana, která
má v městě našem ještě slašnou řadu stoupenců, vy
dala heslo nesúčastniti se voleb. Pokud Ise však po
měry postihnouti, pomohou ne-li všichni, toš aspoň
přemnozí kandidátu státoprávnímu už proto, do strana
tato v našem městě bije se pro ně se stranou pokro
kovou a sociálně demokratickou, mezitím, co strana
mladočeská bn mlčí nebo i tajně e těmito stranami
+ buntoje.

Z Kutné Hery. Už je to tady! Ptáte se
00? Okupace našebo kráj. horního města pokrokáři.
Vykonána byla hezky sticha. Přitrbli na nás od Oá
olavě a od Kolína a teď prý musí býti Kutná Hora
jejich. Doufají, do v sakalené vodě našich poměrů
veřejných bude pro ně dobrý lov. Myslíme ale, do
aale občanstvo jest tak vyspělé, še dovede plesknoutí
přes ruce většinou nedospělé pamstvo, ktoré má více

než dosti potřeby, aby reformovalo ové řady a své
stoupence, dříve než bude moci reformovati naše ob
čanstvo. Posvítíme si na jejich Čístou taktiku častěji.

Ze Zbejšova u Čáslavě. Málokdose v
nás co doví, a málokdo se také o náv stará, Nesta
rají se ani ti, jimě to má především oa srdci ložeti,
naši předáci v okr. zastapitelstvu, Životní otázka,
konečné obsazení obvodního lékaře, je odložena a vy
řízení její oddáleno a tak žijeme jen tak na výpomoc,
vlastně stůněme na výpomoc. Bylo by záhodno, aby
jednou to bylo skoncováno a dostalo se nám defini
tivvíbo rozhodnotí, buď že bude zřízeno u nás místo
lékaře, nebo bude definitivně ustanoven lékaf obvodní
z Čáslavě, jak to bývalo dříve. Slyšeli jsme, že je
to tshačka mezi mezi dvěma graduovanými pány a
že samo ukr, zastupitelstvo se tobo bojí jako kyse
lého jablka. Nechce do něbo kousnooti, A nemoblo
by se to arovnati? Zoáme a ctíme přátelské svazky,
ale vždyť je možno 1 jinému poskytnooti kousek chle=
bíčka, Je-li někdo doma už školním lékařem, poklad
ním lékařem, lékařém spolku „Lidamil“ a při tom
velikonásobtLým předsedou, ať se tedy má druhý také
lepší. Tek jsme byli informování a od povolaných
k tomu osob, které tuto tabačku stejně trapně s námi
nesou. Šuad v tom novém Poce 86 i nově tato zále
žitost utváří. —

Ze Zbraslavle. Mezitím,cosnadtyto řádky
budou tištěny, bude rozhodnuto o otázce, která se
stala heslem při nových volbách do okr, zastupitelstva
kutnoborského. Jest to otázka poměrného zsstoapení
našich obcí, jak se jim říká v Kutné Hoře, horáckých.
Organisace, která byla provedena, snad přivede k vý
sledku kladnému, aspoň zdá se tak, když i strana
dosud vládnoncí, „krajáci“, přicházejí k tomuto ná
zoru. Právo toto, dosud nám upírané, došlo rozhod
ného výrazu na schůzi v Červ. Janovicích a byli také
jmenováni kandidáti, ktoří dobře by jistě náš kont
zastupovali. Byl aš do nedávna popelkou na okresu
kutpoborském a zle musilo býti válčeno, než se do
stalo nějaké vymoženosti té neb oné obci. Přáli by
chom našim zástupcům budoucím, aby svorně praco
valí pro naše okolí, tak abychom se dočkali brzkého
uskutečnění svých mnohých snah a prací. — Ka konci
minulého roku rozechvěna byla naše veřejnost návr
bem několika občanů, aby zřízena byla městská spo
titelna; rozechvěna byla proto, že považuváno to bylo
za útok na záložnu. Návrh sám o sobě nebyl zavr
žitelný, neboť pro města mají tyto peněžní ústavy
znamenitý význam. A myslíme, že nebylo třeba, bráti
všecko tak tragicky, všdyt oba ústavy by byly na
lesly i své příznivce i své klienty, Přesvědčení toto
odůvodňujeme zkušenostmi z měst jiných, kde byly
chovány stejné obavy a kde byly obavy tyto bezdů
vodnými. — Drába nová, spojující nás s Kutnou
Horou, proti níž bylo tolik námitek uváděno a která
vytrpěla tolik předčasného posměchu, počíná se zna
menité osvědčovati. Už pomalu amlkají posměváčkové
a askuteční-li se odkteré průmyslové podniky, pro něž
je kraj náš tak způsobilý, pak bude opravdu výhodou
nevyvážitelnou. Čehome jest jenom lekati, že snadné
spojení s Kutnou Horou oddálí nyní na dlouho snaha
po okresním soudě v našem městě. Ale snad i toho
te konečně domůšeme.

Ze Světlé mad Sázavem. Od té doby,
co postavena byla Posázavská dráha, která o ná po
číné, lze pozorovatl i živější ruch veřejný i etoupající
spaby koltorní, Tyto poslední zračí se zvláště ve vo
láuí po dívčí měšťanské škole, která by připojena
býti mohla k stávající měšť, škole chlapecké, Zvláště
horlivě si vede v této snaze náš okr. pan starosta,
který i příkladnou monificencí o zdar školství se při
čiňoje, nešetře nákladů, aby zjednal školáto vše, čeho
potřebojí a to z prostředků vlastních. Mobl by v tom
obledu býti příkladem přemuobým jiným, kteří by
teké mohli, ale nechtějí. Kéž by šlechetné jeho úmysly
byly vědy náležitě plněny, — Drahá důležitá otázka,
která by neměla býti pouštěna se zřetele, jest aplnění
žádosti, aby v našem městě zastavíly rychlíky severo=
sápadní dráhy. Jest to tím důležitější, še nyví odbo
Čaje ta dráha Posázavská, A může-li se těšiti této
vymoženosti Golčův Jeníkov, proč má zůstati naše
město pozadu? Ovšem známé „přátelské“ stanovisko
ředitelství k českým městům se tu stále ukazuje v pravé
podobě, K obětem má přivoliti český člověk, když
jedná se o to, co by již sama drába ve vlastním pre
spěchu měla ačiniti. V německém území by to jistě
učinila. Či enad až přejde vše ve správu atátní? To
mnoho vody ještě Sázavou uteče,

Vadělanostní úroveň německo-brod
ského dopisovatele do Osvěty lidmacha
rakterisuje aspoň nepřímosama redakce „Osvěty lidu.“
Podřekla se tentokrát a to hodně. Slyšte, píše včíslo
ze 18. ledna toto: „Redakce potvrzuje dle pravdy, že
pen Alois Tvrdek, učitel měšť. školy v Něm. Brodě,
jenž vůbec není přiapíratelem „Osvěty Lida“, není
teké autorem kritiky o posledním koncertě zpěvác
kého spolku „Jasoně“, jsk o něm zůmyslně šíří beze
otní utrhačí, aby jej na dobrém jméně i existenci
poškodili.“ Na tedy, teď jeme doma. Redakce sama

pobrrnuje, de psaní německo-brodského pokrokáře mazvelebení dobrého jména neslouší. Píše-Ji ten pán
do „Osvěty lidu“ samou pravda a samé články vzdě
lávací, pak to rozhodně nemůže býti bezectným utr

báním, nýbrá pochvalou, řekne-li kdo: „Tenhlejéty věci do „Osvěty lida“ dodává“ Žsmáme pravda?
— Zajímavé podřekoutí v nestřešeném okamšiku! A
jak pravdivé! Ckán před soudem by sotva dovedl tak
bezectně lbát jako onen zakoklený osvětář lže proti
církvi. Dokázali jeme mu před časem, jak drze pře
krucuje historickou pravdu, jen aby církev co možno
nejvíc potupil. Milý pokrokář zelezl do kontka, ani
slovem se neozval proti našim věcným důvodům. Ale
tyslíte, še tak učinil k vůli pokání? I kdepak! Pře
mýšlel v ústraní, jakou novou leš by měl katoliotva
vmotnontí v tvář, Na — a tak s drzostí nestoudnou

napsal, že církov odausovala všecky vynálezy vědecké

do obně věčného, atd. Dokázali jeme tomuto povede
nému vedělanci, že právě ten vynáles,o kterém mluvil
a kterého nechtěl církvi dopřáti, vynalezl jesnita.
Řekli jsme mn, že právě pastoři v XVI. století byli
fanatickými odpůrci vědy a dodali jeme, že případně
vše doložíme důkazy. Německo-brodaký osvětář však
stichi jako lev v doupěti. Nože, ctný osvěcovateli,
chcete borořiti o té věci dále? — A teď se mu
k tomu všemu stal tak veliký malér! Sama rodakce
„Oavěty lidu“ mlaví o poškozování ne dobrém jméně,
o bezectných ntrbačích — jako by tea dopisovatel
byl sám bezectný. Ale tohle není vysvědčení — ne
odchodnon. „Osvěta lida“ bude otiskovati okaté lži
dopisovatelovy dál, i kdyby sebe lépe věděla, že ta
kové nepravdy jsou úmyslným balamacením Ať žije
pokrok a arědomění!

Ze Sepot. Některéškolní dítky farnosti s0
potské sehrály na jevišti Jednoty katolických jinocbů
a mažů v Sopotech na svátek ov. Štěpána večer a na
svátek ov. Silvestra odpoledne divadelní hry: „Bůh
neopouští“ od Brachtle, „Dráteníček“ aneb „S pocti
vůstí nejdál dojdeš“ od Militkého a „České dítky“ od
Unodřejovského. Hry nacvičil místní duchovní správce.
Část čistého výnosu byla saslána dětem Českých škol
Komenského ve Vídni a zs ostatní opatřeny byly pro
školní dítky Oltáře a katechismy. — Sopotský p. ří
dící učitel sehrál s jinými školními dítkamí na jeviští
sociálních demokratů v Sobinově podvakráte hra
„Svatý Mikaláš“. — Dae 7. I-dna konala Jadnota
katolických jinochů a mažů v Sopotech | veřejnou
schůz', ve které promlavil vdp. Ferd. Vlček, farář
v Nové Vesi,o otázce ženské. V zajímavé přednášce
poučil nás, v čem otázka ta záleží, promluvil o ro
zumné a přemrštěné emancipaci a ukázal, jak amutné
následky blavně pro ženu by nastaly rozlačitelností
manželství. Schůze té, volice Ččetněnavštívené, zúčast
nili ae též pp. učitelové Kolář a Tesař. Že byl p.
přednášející hojným potleskem odměněn, netřeba pří
pomínati. — V neděli dne 14. leina sehrali členové
Jednoty katol. jinochů a mažů v Sopotech divadelní
hra „Jakou našel Jakub metla na zlou Teklu“. Režii
měl p. učitel Kolář. Ač počasí nebylo příjemné, bylo
účastenství nad očekávání veliké. Zdař Bůh!

Ze Dvora Králové m. L. (Přednáška

prof. Tom. Maesryka dne 6. ledna 1906). (Dokonč.)ak se vytvářelu naše epolečnost? Až do roka 1848
společnost česká složena byla ze dvou etavů, ze dvou
tříd, které měly moc. Byla to šlechta ať vysoká, ať
nižší a byla to hierarchie, duchovenstvo. A také tyto
dvě třídy nalézáme zastoupeny na sněmu. Z řad mě
šťanstva připuštěno bylo jen několik purkmistrů, jimž
bylo dovoleno tam někde v koutku poslouchati, jak
pánové rozhodují o osudech poddaných a země. Tento
stavovský sněm zmizel a mezi dva etavy výše jmeno
vané vnikal znenáhla stav třetí, měšťanský, jenž na
bývá nyní většího vlivu. Měšťanstvo poltí se v řeme
sinictvo a dělnictvo. Zcela jinak vypadá město mo
dorní proti atarómu města. P. professor jako idylku
navádí dosnd stávající poměry na Slovácku. Slovák
mimo klobouk, boty a Šperky vše zhotovuje si doma
se ženou. V dobách dřívějších na osadě byl snad ze
řemeslníků jen krejčí, obuvník a kovář, toť byla nej
důležitější řemesla — vše ostatní dávala domácnost.
Avšak dnes čítáme na 12—15000 řemesel, dají-li se
vůbec sečísti. Práce dnes je rozdělena tak, že pracaje
jeden pro druhého, I ten špendlík potřebuje více rakou
k svému zhotovení. — Jaký jest poměr těchto tříd
k sobě? Třída jest proti třídě konkarencí, bojem ho
spodářským. Boj tento ustane jenom tehdy, až budou
pouze dvě třídy a to strana kapitalismu a masa děj
nictva. Dnešní kapitalismus jest nezdravý, neboťne
zakládá se na spravedlivém rozdělení. Řemeslnictvo
vymizí úplně, jako to jest již ekoro v Angli, kde jen
bohatší třída dá si něco zhotoviti u řemeslníka, Budou
samé továrny. Všade zmáhá se koncentrace kapitálu,
tak če bude jen pán-slaha, kapitalista-dělník. Stát
ováem snaží se zachrániti malého femesiníka, vrací
se jaksi k starému cechovníma zřízsní tím, že stanoví
zkouška způsobilosti a mistrů, ale vša to nebude a to
zastaviti boj hospodářský, jenž aměřuje ke soustře
dění kapitálu. I zemědilství v pravém slova smyala
ubývá. Velkostatkář jest vlastně nyní velkoprůmysl
níkem. — K otázce sociální draží se ještě otázka bytu.
Zdá se, že na venkově není taková nouze o byty, alo
jest to klam. Lidstva stále přibývá,a proto jest úko
lem postarati se o dostatečný počet zdravých bytů,
které by podlebaly kontrole. Sbledáváme též, že mnohý
dům v ulici jest výnosný, majitel snadno bohatne;
proto na takový dům uvalena má býti větší daň. —
Otázka státu. Žádáme na státě, aby nerozkazoval,
nýbrž aby spravoval, Ovšem j my častokráte nutímo
stát k rozkazu. Má-li se aěco upraviti, takřka stát
prosíme: „milý státe, rozkaž nám, abychom to a to
spravili. Tím uvádíme se do zbytečných vydání k vůli

otázky chadinské, tu chudému nemáme dávati al
mažny. Každý má se starati o sebe tak, by druhého
nepotřeboval. Neboť jest to nedůstojné člověka, do
žebrávatí se. Pracoj každý, přemýšlej, nestarej se o
druhého, nýbrž starej se každý sám o sebe, abys ni
koho nepotřeboval. Každý má ei vydělati tolik, by
nepocítil, že člověk člověku něco dává. — K otázce
sociální přistupuje u nás otázka národnostní. U nás
jest o tuto otázka více. Boj o malou školu, úřední
jasyk, autonomie národa, to vše otřásá národní prací,
Úkolem moderního Čecha není plané vlastenčení —
spočívající snad v několika verších — ale právě práce
národní. Národ má býti silný a takovým bade tehdy,
kdyš budou ailné děti, C) ničí národy, jest alkoholis
mus, proto třeba déti seznamovati se zhoubnými ú
činky alkoholu. — Otázka ženská Při manifestacích
za všeobecné blasorací práro pozorovali jeme i zástapy
žen. Hlásí se tedy ženy o hlasovací právo a jistě
právem. Muní se pracorati k vymanění a samostat
nění žen. Ženynechť mají rovná práva s muši. Ať
připuštěny jsou ke všem oborům vědy. Říká ae snad,
že by to bylo pro něco obtížno a přece daloko těšší
jest zaměstnání jejich pfi drahách, při poště a jinde.
Když může býti dena odetřovatelkou nemocných, proč
by nemobls být lékařkou? — Starej se každý tak

připojíme věcné poznámky příště.



Sdružení katolických českých ze

ledna v Hošticích Šumerských o 10. bod. dop.; v Lá
žiclob o Husince o 2. bod. odp. a v Bolině u Vla
šimě o 2. bod. odp.; v neděH 28, ledna v Horním

vědy o 2. hod. odp. — Žádáme o hojnou účast 8
agitaci ke schůzím těmto. Členem Sdružení státi se
může kašdý, kdož zaplatí 1 K členského příspěvku
na adresu tajemníka Sdružení: Emanoel Juogr v Praze,
Pětrosova ul. 200—II. Členové Sdražení dostávají
zdarmu měsíčník „Selská Stráš.“ Členové, kteří dosud
členské příspěvky na nový ročník ueobnovili, nechť
v brsků tek účiní a příspěvky no tajemníka Sdružení
zašlou. Kdo přeje vi schůzi selskou, kterouž by Sdru
žení svolalo, nechť obrátí se na svrchu jmenovaného

níka, což též vyřídí a obetará.
Z Čermilova. (Přednáška) V neděli dne

21. ledna bude o 7. hod. večer v místnostech
spolkových přednášeti vel. p. Jos. Mynařík o své

zalémských, Světelné obrazy z ochoty říditi bude
dp. Václav Koza, duch. správce z Libřicích.

| Různé zprávy.
. Naše odpověď „Česhu“ ma mylné

dohady. Jestliže denník „Čech“ byl překvapen ně
kolika náhledy našich dopisovatelů oreformě našeho
tisko, přisnáme se, že jsme byli překvapení velikým
steskem téhož listu na „Obnova“ještě více. |
zosla mylně se domnívá, že jsme před vánocemi vy
týkali inserty nekatolických firem jemu samómn. Naše
výtka platila výhradně jinému katolickému Časopisu;
a napsali jeme ji na nalehání těch křesťanakých s0
ciálů, kteří onen list odbírají. Že denník větší počet
insertů rozhodně potřebuje, o tom není pochyby; leč
onen list, jemaž výbradně výtka jeme učinili, věru
líp by si posloažil, kdyby býval bdělejší jiš před
výtkou naší. — „Čech“ píše dále, jak v posledním
čísle Obnova nepsala o něm, že nevyhovuje, že nemé
světového rozhledu a „Bůh víco ještě“. Myprohlašujeme,
še z článku, na který Čech naráší, těžko by dokázal
takové obviňování. „Nejnebezpečnější a nejátočnější“
věty jsou tám tyhle: „Vrátili jsme se k starému
„Čechu“, abychom mohli býti neodvislejší na všecky
strany, alo staré nesnáze se dostavily zase. Naříká
vydavatel, naříkají čtenéři.“ A jest prosím v těch
slovech zřejmě vytčeno, že čtenáři pronášejístesk nad
„nedostatkem světového rozhledu“ a nad tím,še Čech
nevyhovuje? Vědyť úvodníkář (14) sám pokračuje, če
příčina našich nezdarů leží také mimo nás. C haž
nám musí odpustiti, že jeme slovůra našebo dopiso
vatele rozuměli značně jinak než on sám. Že by ten
úvodník byl konfasní, proti tomu silně protestujeme.
Potřebí jen čísti jej pečlivěji a pak čtenář uzná, de
obsahuje zdravé náhledy a že jeho účelem jest něco
jiného než „pustiti ee do Čeche.“ — A teď to scela
mylné podezření! Prý u nás platí: „Kliďse mi, abych
zasedl na tvé místo.“ Prý Čech stojí Obnově a jisté
straně sa ní voostě. A Čech ještě vplétá slova: „Víme,
odkud vítr vane. Jistá strana ráda by chtěla míti
svůj denní diet.“ Tohle je báseň předobrázkem vojáka,
vršeným na stěnu s „lnterny megiky.“ Čech ví, odkud
vítr vane, ale my nikoliv. Několik článků venkovských
dopisovatelů o Kříši a Marii znamená Čechu konka
renční vý proti němu samému! Jestliže „jistá
strana“ ohce zalošiti trac-denník, dovolujeme vlídně,
aby to zkusile. Mé-li ta strana zbytečn ch čtyřicet
tisíc, At je do podniku dá. Za rok, dvě léta snad vy

střízliví.My věakjejí krmopoáníkPope: nemíníme, protože víme dobře, jek obrovský finanční náklad
takový nápad by vyžadoval. A pravíme té „jisté straně“,
še zakládati nový denník dříve, neš bude naše strana
na jednom základě povněsorganisovánaa rozmnošena,
bylo by víc neš odvážné. A kde by se měltakový
denník vydávati? Sám „Čech“ dle vlastních skuže
ností dobře ví, že by to na venkově aní pak mošno
mebylo. — A ku konci ještě o „Kříži“ a „Marii“,
Uveřejnili jeme trochu břitčí lokálku zaslanou pode

ným knězem. Ale týš kněz Dovyjádřil se tou
formou, jak by někdo dle informace Čecba soudil.

Skoupit te[l) s hodit do starého harabardí.“ I ni
Koliv; odkazujeme čtenáře k Obnově ze dne 12. t. m.
Vskatku máme podezření,že se ty stosky dostaly do
Čecha bez dosora šéfredaktorova. Tolik satím odpo
vídá sama redakce „Obnovy“ na dohady Čecba.

Náš názor ma katolický tisk. Nechali
jeme mloviti naše pp. dopisovatele o reorganisaci na
šeho tisku, Nyní pronášíme širší úsudek vlastní. Právo
lidu, Červánky, Čas a jiné listy roznášejí po celých
Čechách plno křiklavýchlží, plno násilnýchútoků
proti katolictvu. ŠÍřÍ se statisíce výtisků se snemrav
Řujícími karikathremi národních ovětců, kněší, jepti
šek, že při pobledu na ta „aměteckou“ strava vstá
vají vlasy na blavě. A tyhle listy si něnblišují. Cíl proti
katolický edražuje všecky; nejhorší nepravdy přopoaštějí
se na ohluporání lida bez kontroly „pokro ovců“,jen
kdyš se jimi bije do církve. Kdo aspoň trochu jest

klopeu těmi nelidskými pošklebky, kdo aspoň trochu
líp nahlédne do dílny, z níž kKašdodenně vycházejí
články s tendencí „nenáviděti badeš blišního svého(
pak zajisté mimo kritiku katolických poměrů přikroší
téš k prácí kladné, má-li jen trochu soucitu e tapenóu
ofrkví. Ba i mestranný pozorovatel £tábora nekatolic
kého mákulťarní, povinnost ozvati se proti tolik B
lidskému štvaní, proti tak bezgsdnóma uvádění če
akého lidu k sosurovění. Chápají se. příslašné krby
sráho osvětového úkoln? Nikoliv. Katolík, zde štojí
odkázán sám na sóhe. AČu místo odráčení oypických
lí máme si libořati 3rozepřích často měličherných?

pjí-sehnedna vofejnostípřetřáeatíi výtkyDeza
Jonšáné, gpkládajícíse často. na „informacích soela

mylných? Kloběší fhosd a každýmKlépsa do -hovin

nemaje skutečných důkasů věrohodnosti, jak že milaje
církev svoji? Takový člověk pám připadájako Srozil“
který s kolárkem na krka běhal do protikatolických“
spolků proti církvi štváti, ale ani jednou při takových“
nchůzích nezastel se své církve proti úžasným Itím
bezectně rozšiřovaným. Všimněme si způsobu psaní
naší brněnské „Hlídkyl“ Její články nesomse duchem

okrokovým a přece Hlídka neuráží nikoho — ani
atolíka ani našeho nepřítele. Časopis „Čsob“ duznává

kritiky časté. Dobře; kdo néco proti nému máš, napiš
to předhě jeho redakci. A jestliže samým některým
přažským pánům nevyhovuje, jastliše jej kritisují,

pre sami lepší články do něho nenapiší? C> jestněší odborných znalců, kteří sotva fádkem do svého
denníku přispějí! Má snášeti úětipky v první řadě
ten, kdo za doby stagoace aspoň něco :dle sil srých

Tážeme se, který denník český vůbec hned široce se
rozpisuje o vadách vlastní strany? Který český denník
bije statečně do svých pohblavárů? Čtěte Právo lidu,
Čas, Nár. Politika, Nár. listy a poznáte, jak vůscky
tyto listy píšou, jen aby se co možno nejvíc avým
abonentům i inserentům (i šidovským) zalíbily. „Arci
biskupská kaditelnice“ má do hierarchie třískat; má
to dělati už proto, že jiné listy hierarchii tupí nej
horšími emyšlenkami!! Pěkně děkujeme za takovou
zásadu. Kdo chce srovnávati tendenci nejrůznějších
listů, musí oznati, še katolický tisk i při dosavadních
poměrech jest nejnestranoější. — Jak se chovala re
dakce „Obnovy“ ke katolickému tisku jinému? Měla
vědy radost, dařilo-lise jinému bratrskému lista jeho
dobré dílo. Přivítali jeme „Meč“ s odporačením, při
vítali jeme a radostí rozkvět selského sdrnžení kato
lického a napsali jsme na porzbuděnou -několik úvod
níků Co z tobo měla Obnova sama? Zlobili jeme se
na soutěš „Selského listu ?“ Raději snášíme proti
venství, než bychom jiné straně katolické něco do
bréhokasili.Svobodu však si zachováme A—
ukáže-li se, že jiný by dovedl prospírati lépe,že jeme
zkrátka zbytečnými, ustonpíme bez protestů, bez 080
čování zdatnější síly, poněvadě to redakční „teplo“
naše, na které Čech naráží, jest rozhodně osobně
zrovna tak málo svůdné jako v redakci Čecha. Jen
af kritikové začnou pracovati vytrvale sami! Pak
poznají, jsk veliké to blaho! Opakujeme, 00 jsme
proslovili nejednou: Srazme ae v hastý šik, vymě
ujme bratraky své názory, ale drab draba půda ne
podkopávejme. Katolickému tisku zdar!

K organisaci umiversitního stu
demtatva. Ku konci svých úvah přicbázímk otázce,
která netýká se pouze studentstva, nýbrž nás katolíků
všech: Kterak vyzbrojiti se do boje proti odpůrcům
své víry? Stát nebo země, má li v některém obora
nedostatek úřednictva, upozorňuje na taková odvětví
stipendiemi a podporami úřednický dorost, aby tím
řady ové doplnil. A církev katolická potřebuje téš,
aby řady jejích apoštolů se rozmnožily; katolíci obá
pou se zbraně na její obrana, nikoliv ovšem ze etrachu
o její božské poslání, nýbrž ve prospěchu vlastním,

Že vyjde církov kato
lické z nynějších bojů jednou vítěsně, věříme všichni;
ale nemůše nám být lhostejno, stene-li se tak sa 30,
50 nebo za 100 let i později. Proto se katolíci orga
nisují a sbírajíce své síly chovají nejvrononější přání,
aby i stadentetvo universitní, budoucí dušsvní vůd
cové národa, rozmnožili jednou plataě řady jejich.
Z toho důvodu jest tedy povinností všech katolíků,
poskytnouti každéma akademika -obré vůle, aby se
i po této stránce ozbrojen do života mobl vypraviti.
Nesmíme čekati, že student z touhy po pravdě vy
hledávati bude pracně naše zásady a učení; k tomn
nemá kdy, chati ani peněs. „Přijde čas, že lidé adra
vého učení nesnesou“, můžeme říci o dnešní době.
Proto musíme nejen býti pohotově, kdyš nás někdo
hledá, nýbrž samí nabízetí služby ové každému, Kde
vidímejen trochu dóbrévůle. Pro'naše studentstvo
mascíme míti knihovnu, která by mu o všech otáskéch
společenských podávala fádného vysvětlení, hlavně
katolická věda musí tam býti zastoupena pokud
možno úplač. Zdá se to jednak myšlenkou těžko asku
tečnitelnou, jednak sbytečnou, ale není tomn tak!
Knihovna, která by obsahovala všecka důlešitá dila
vědecká, pokud jich ku svým apologickým stadiim
potřebujeme, měls by význam nejen pro studentstvo,
nýbrž i pro nás všecky; nebyla by to tedy knihovna
pouze stadentská, nýbrš celé české katolické strany,
s níš vypůjčovali by si sa určitých podmínek všichni
katolíci nejen z Čech, nýbrž i s Moravy a Slezska,
po případě i Čechové s cisiny. Vzorem je mipo této
stránce do jisté míry knibovna lidového spolka pro
katolické Německo v M. Gladbachu. Ponávadě snad
mnohým pracovníkům ve spolcích křesťaneko-sociálních
jest tato knihovna neznámá, zmíním se o ní poněkud
obšírněji. Pídě se před lety po růsných dflech o kato
lickém socialismu, byl jsem upozorněn na tato kni
hovnu. Dopesl jsem si tam a došel mi gratis „Kata
log der socislwiesenachaftlichen Bibliotek an der Con
třaletelle des Volkovereineš fůr das katholiche Deatsoh
land in M. Gladbach.“ Spolu dva dodatky. Jakkoli
v podmínkách ee praví, fe půjčuje se sdarma jen
členům spolku, dopsal jsem si tam a hle, jiš přes
čtyři léta vypůjčaji si zGladbacha knihy, které bych
v Praze nebo ve Vídni marně hledal, nebo na které
chtěli by zálohu a pod., — bes zálohy, centrála pošle
mi je v pevném obalu franko, já je vracím v témá
obalu ťakó franko. Domnívám se, še by každý du
chovní za týchž podmínek mohl si odtud vypůjčit
věci, které sde jsou těžko k „mání“ Takovoa kni
hovnu, která by vyhovovala potřebám katolíků vze
mích českých, mohla by uvésti vživot naše organi
ace, která, dá Bůh, odstraníc všecky kameny úrasa,
vejde letos v život. Byla by to instituce ovšem velmi
nákladná, ale.překášky by ae překonaly snadno, byla-li

by jen důle dobráa trochu pochopení. Bo Stat até
p by — aspoň z počátka — přispěvekněkolikoorun a dostávali byknihy frahko. Těchto příspěvků

ušilo by se Částečně i na zakápování knih, resp:pósdější doplňování.Všichni katoličtí nakladatelé dbdali
by 1—8 výtisky povinné, tak jako se věsobecně děje
do knihoven univeraitních. S jinými někladůteli by

se vyjednala aspoň částečná slova při ARO BOŠTÍ odběra knih. Majitelé knihoven sajisté'by příbýší K je

jímu rosmoožení, kteří pro pokročilost věku jí jiš
Žs: by dobrovoltými -příspěvky a odkazy

na knihovna to pamatorali mnozí macenášové, jeem.
přesvědčen Tato knihovna obsahovala by díla z oborů:
minale nasnačených.a stále by se doplňovala. Jostlije.
sa starších dob byly střed.skem této tištěné účenosti

uvést ve skutek celý národ. Občas miorívá s9 o. Ti
kariátních knihovnách; myslím, že -by joteressenti.
připojili se k.táto oentrále a zvýšili arůj příspěvak,
takže by i odborné věci. theologické (často potřebná
nebo nákladné). v několike exemplářích se zakoupily..

vM, Giadbacha výměny do žémíry, žeby.si navzájem
obě knihovny k potřebá svých členů knih půjčovaly.,
Podal jsbm zde jen stračný. nástin avého návrhy,
většinou dle vzoru gladbašského. Jsem. přesvědčen,že
předsedové katolických jednot uvítali by korhovnn.
takovou a radostí. Jest ta ovšem knihovoa neřvergitní,.
ale jak s vlastní zkušenosti vím, jsoa tem z,katolické
literatary věci jen takové, která docházejí jako po
vinný volný výtisk; co je tem z literatury vydané
mimo české hranice, jsou nepatrné drobty. Akdyby!
Kdo nemůže vypůjčovati al ex offo prostřednictvím
úřadu, musí dát zálohu a ještě potom, když přes
8—14 dní čeká, že je půjčeno nebo vůbec není v kni
hovně, Pro stadentstvo pak měla by tóž význam nemalý..
Jsouc umístěna v Praze, náležitě zařízena a spravo
vána, nabízele by stále stadentetvu všestranného po
učení: nikdo by se nemohl vymlourati, že.v jiném
studentském opolku takoré věci nejsou, v universitní
že je má některý pan professor přes tři léta vypůjčeny
s reklamovat se nesmí, jinde sas že donů depůjčují
atd. Myšlenku, aříditi takovou knibovnů vědeckou a

apologetickou, doporačují zrajé úváze všechkatolíků,zvláště organisačnímuvýboru pro loučení všech
katolických stran u nás. -" —abd.

(90) Historický kontek. Poktéčujeme
nyní v otiskování poučných obrásků z neklerikélní
ZapovyČeskomoravské kroniky. — Bokové z r. 1680.
p- « . nejméně obětavými byli vůdcové a předáci sami
a tak země trpěly, lid byl týrán a sažován a krů
lovství České a jiné země jen proto byly spastošeny,
že v čele hnatí byli lidé nescbopní, neobětaví a hra
bíví. A se takových poměrů království České, které
za dob basitských samo odráfelo a přemáhalo vojska
celé Evropy, nebylo ovšem s to, aby odolelo hmotným
a mravným prostředkům colého světa katolického.:
maselo podlehnouti i se spojenci svými.“ Zdali tuto
skutečnost, tento historický fakt slyšíme na přednáš
kách = úst řečníků protikatolických? Naopak; těm
sásí se na hlava vavřín, o nichž nestranné oslkem
kronika píšejako o muších -„nejméně obětavých, ne
schopných, hrabivých.“ Tak-li se „užívá historie je
košto učítelky národa ? !-— Ojednání velebených náčel
níků stavovské vzpoury r. 1618—1620 píše nekleri
kální Kronika Zapova teké takto: „Ólenářinaši tášon
se zajisté, jak so mohlo státi, kdy Čechové postavili
do pole(r. 1620) tak snačné síly branné, že se novy
dilo Dio podetatného proti nepříteli? Hlavní toho

vina nesly kromě neeohopnosší vůdců a správců zemských znomravnělost a nekázeň vojska, dále vsmáhající
se rozmrzelost a nespokojenost lidu a konečně nedo
statek peněz. A okolnosti tyto dohromady musely míti
se následek brský pád a přemoženípovstaloů.“ (Kro
nika IV. 1524) Br došlo v nokászní i tak daleko, de
„moravský pluk Žerotínův dne 27, července 1820
všeckysvédůstojníky a shromášdivee příštího dnaz ros
Jišných svých stanie ve Štokeravě, zvolil si pedstáho ma
Škotýra, katolíka, za plukovníka a prohlásil, še -proti
vojsku císařskéma nebude více bojovati... .*:([V.1686.)
Ba že i stavovský vojevůdce Mansfelda naspokojenými
protoše neplacenými žoldneři sváděl v Prámepravé bitky“
(IV. 1526.) A přece těmto Jakotafm,. subělým na
noze stavům deská veřejnost vóněl hlavy —+vavžínem.
—Rekoré s r. 1620. universitní rekové
5:r. 1906, „.. . v červenci 1619 skutečně všiokní
jenerálové (odboje stavovekého) meškeli v Prase místo
v táboře. Po příkladu velitelů i nižší důstojníci za
všelikými i malichérnými záminkami tábor opouštěli,
aby-si v Prase nebo jinde pohověli. A to ea dělo
v-době, kdy Bagnoy nenstálose -sesiloval a k novým
podaikům se chystal.“ (Sr. IV. str. 1869). A jinde.
Mladí lidé. od stavu, četně tehdáž (břesen 1610) po

Praze se potalující, na místě co by měli do pole po
opíšiti, strojili se velice laciným spůsobem dokázat
svého vlastenectví a vrhnontí se na některé nelíbé a
podesřelé osoby, ohtíce je osstou historicky osvědčenou
s oken vyháseti. Stálo to kousek práce, aby taková
bojechtivost opět se ochladila.“ (Sv. IV. str. 1276.)—
Tedy mladí pánové protestantětí (moderně řečeno po
krokoví) místo co měli víra svou evangelickoa a vlast
hájiti na bojišti, potulovali se po Praze a hovělí si a
udatenství chtěli dokazovat vyhazováním katolíků
okoy! Tu si člověk mimoděk vzpomene na stadentské
hrdiny ne s r. 1648, kdy čelili vdešti kalí švédských
nepříteli, (to byli katoličtí spátečníci|?) ale na stu
dentské reky universitní, kteří sprostě se chovali ka
starým sasloušilým univereitním professorům, dámám,
svým kollegům, při instalaci rektora kněze. Vlast
naše snad v horším je nebezpečí než r. 1620, práce
spousty leží před mladým i starcem, práce osvětové,

politické, sociální, charitativní čí bumanní, přívalycizáckého kapitálu valí se na vlast . . . a Český stu
dent? surově e sprostě chová se ku kočsi, jehoš Církev
universita založila, ku kollegům, kteří mají tolik ená
šelivosti, še neineultojí knčse a dámy... Národe,
nečeká tě nový rok 16:0 a horší!

' Pondrav ze slunného Mexika posle!
redakci naší na pohledce dne 34. prosince horlivý 60
stovatel dp. Al. Svojeík. Těšíme se, že po návratu

s dálných gest tento milý náš újee uspořádátase
řadu poučnýchpřednášek;je doj a takové obliby,jské se těšily přednášky dřívější. Jome ovšem také
připravení ne to, še pokrokářaký tisk přivítá kněze
otetovatele borlivým pokřikem,eby nikdo tóbo „pátera“
tečhodil poslouchat. Hajnova „Osrěta lidů“ dž v tom

směra se tušilo, aby: dokásala „ovoji anášelivošta —tonbu po pokroka. Na-tiskové výpady jsme ovšem
vyklí. Jestliže by salodil lío, sadalo

0 mu obmesehýchtmýřů. v! všakpro poBřokopravdu přacůje,Nážáji40 měk dy pod nvlěj,

'kněs ruce v



byť by se při poučné, přednášce o náboženství ani

nesoinil Pballím eastámP oaěebo přítele přejeme
mnoho sdára.

Bary vrch. stavebního rady Hlávky
na prospěch vlasti naší množí ee dále. Nedávno na
sřízení národohospodářakého ústavu při české akademii
věnoval 250.000 K a bned na to 2 miliony korun
k účelům vědeckým a humanitním. Jen hoošť takových
mecenášů!

Trpný odpor přichází do mody.
Dělníci stávkují, páni i když totéž činí, provosnií
v rukavičkách passivní resistencí (trpný odpor). 01
dělníků naučili se stávkovati železniční zřízenci, od
těch úředníci poštovní spořitelny ve Vídni a teď se
chystají stávkovati i obvodní lékaři na Moravě. Tito
na schůzi v Brně prohlásili, že, nepřistonpí-li příští
sněm v prvním zasedání na oprava zdravotního zá
kona podle přání lékařské komory moravské, nastoupí
ihned cesta zákonitou, kterou třeba utrpí zájmy ve
řejného zdravotnictví — tedy cesta paasivní rosis
tence. Zičíná se tedy stávkovati dle zákona.
„ — Pověrělví Němel. Němciprohlašujíse za
nejvzdělanější márod, ale přes to si v pověrách dosud
hoví- Na př. v Bavorska jest mnoho pověrčivých lidí,
kteří nechtějí míti a telefonu číslo 13. Telefonu pou
šívají přece pouze lidé, kteří mají jistě širší rozhled
ovělový.

Podkop pod mostem. Dio „Podřipana“
ještě nepřikročeno ani k přípravným pracem stavebním
moštu roudnického přes. Labe a jiš zahájena činnost
k jeho zničení. Ne zničení podniku samotného ka ra
dosti některých našich škarohlídů, ale ku skutečnému
aboření, aneb alespoň poškození, tak aby doprava pře
rušena býti mobla. Ministorstvo války uznalo totiž za
notné, aby pod mostem zřízen byl podkop, který by
se vztahoval na jeden pilíř a na nosnou konetrakci
polí po obou stranách k němu přilébajících, za kterýmž
účelem vyžádány byly od obce roudnické potřebné po
můcky. Jest zřejmo, že jedná se tu o vojenské účely
pro případ války.

Zemětřesení rosvinilo se 10, ledna po půl
moci na moravském i ahorském Slovácku, v Brně i ve
Vídni. Škoda sesntím několika domů:spůsobena pouze
v uher. slovácké Jablonici. — 16. t.m. se opakovalo.

Přibližné. odhadování stromů ma
stojatě. Abychom přiblišněodbadli, kolik m? strom
obsabaje, čili kolik činí krychlový obsah stromu v pov
ných, čili krychlových metrech, změříme průměr stromu
ve výšce praou vyrostlého člověka, zdvojmocnéme (vez
mmětmeve čtverci) a součin dělme 10'0 — i dostaneme
šádaný obsab. Ne př. dob v naznačené výši máprů
měr 60 cm; tedy 60VX 60 Z 38600 : 1000 — 98m"
jest krychlový obsah stromu.

Továrny ma med zařizojíse nyní bojně
+ Německu. Vkrátkém časo zaplavena bude i vlasť
naše těmito bezcennými výrobky, které potáhnou mi
liony z kapes lahkovérných, tělu však zcela neprospějí,
be. uškodí. Laciajý ured povětšině není nikdy pravý,
obyčejně padělaný. Zdraví prospívá pouzo pravý včelí
med vceně 1:60—2 K za 1 kg, jejš možno dostati nej
jistěji u včelařů. Český věslí med jest joden s nej
lepších.

Duha v ledmu. Vo středo 16. t. m. před

kabuněnou -oblohon, rozklenula se nad východem Bradce
překrásná dohe, již podrabé to v lednu.

J. Plimáček, majitol chralně známétorárny
na avíčky a c, a k, dvorní dodavatel v Hradci Král.,
roseslal těš svým zákazníkům vkusné kalendáře 8 0
brezem Srató rodiny ne rok 1906.

| "Oržní zprávy.
+ ads Králové, dne 13. ledna 1900.1ji plezicě

be K 10-60=-0"00, prosaK 13-60—0'00,vikve K 1360
14:00, hrschu K 18:00—31:00, ovsa K 6:60—7'00

JŘ6000—00:00,lshel. K28 00-0000, krap K
fio-00—38-00, bramborů K 3-80—0'00, jetelového se

červeného K 128-00—000'00, jetelorého semene
. K 10600—10809, růšáku K0000 —00%0, máku

86-00—0900, : e seírano K 17-80—0900, 100

titnýchetrabK 1340—0008,100B otrub12:00—00:00, 1 kg másla čerstvého K 2:08—0 00,

bs sádla vepřovéhoK 1:68—0:00, 1 kg trarehu K
"$4—00:00, 1 vejce K 0:06—0'07, 1kopa zelí K0'00

1—0000,1 p oerele K 000—0'00, 1 kopakapustyK 120—30b, 1 hl olbnle K 7-00—0:00, 1 kope drob.

kopa petržele K 0-00-—9"00, 1 hl jablek K 00:00—
*00, 1 hl brašek K 000—0'00. — Natýdenní obilní

jh v Hradai Králové dne 18. ledno 1906 odbývaný

příresno bylo: 1) obilí: pšenice hokšol.79, ječme 126, ovsa 293, prosa 1, vikve 36,
jehu 15, Šočky0, jehel 00, krap 00, jetel. semínka

60'/,, Iněn, semene 521, máku 4'/,. —-3.) Žaleniny!

shl, hraček 00 Al. — 4) robného dobytka: vepř
9 kusů, podavipčat 297 kmoů, kůslat 0 kusy.

T o 2 a 3 pro
. : "JE otřan. -velkých

pokojích s ku
—7 chyní, zařízen.K lázníamoder

ním příslušenstvím pod jedBím ušktřením jsou
ihned k pro Í. — Též jednotlivé pokoje
pro svobodné pány s komfort.zařízením.

K. V. Skuherský,
valkatávod £ |

—- u Pražského mostů.
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Kathrelnerova av

Knelppova sladová káva

dle způsobu Kathreinerova připravená,
jemně chutná, podporuje zdraví a

levná, poskytuje tedy neocení
né výhody pro každou domácnost!

Klaďme tedy při nákupu důraz
na jméno Kathreiner a žádejme
jen původní balíčky s ochran
nou známkou faráře Knelppa.
+

Václav Poláček,
stavitel varhana harmoniív Rychnově

- nad Kněžnou —

odporučuje se P. T. duchovenstvu,patronátním
úřadům a soukromníků:

veškeré opravyjakož 1přestavby4 ladění
pro STarhan aharmonií.

gap- Ručímza nejsolidnějšípráce. Wi

Naršťirenky všech druhů
nabízí

Biskupská knihtiskárna
v Hradoi Králové.

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

doporučuje se veledůstojnému duchovenstva a si. patro
nátním úm ku provedení všech prací do oboru toho

spadajících.

Dále dovoluje si uposorniti na svůj sklad
plan a planin.

Rozpočty zdarma a franko. Nejvyšší vyznam.na výstavách.

/ X

OLTÁŘ
poučná a modlitební kniha 1
zpěvník pro diejjési králové

hradeckou.
Drahé vydání — 868 stran 8*,

V plochých arších při odebírce nméně 50 kusů franko sa 30 K,.100
: kusů za 40 K. :

Cena knihkupecká:. 4
. 660

ubo

brožovaný .
vázaný v poloplátně |. .
vázaný v celoplátně —.. .

náko celoplátněse slaceztým
duní ča vém
tan celýv bdí sc eným

em n ořískou . . . K10

. Užívání „Odtáře“ J. M
£ -nyněj jdůstojB že Motpem

m- č i “ : : P , a / .soli wálerio *
a mařízem.o.ONO

- 4Vls Ordin. ljetčíu 1.r. 1904,

Biskupská knihtiskárna.
N /

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid

celé spousty prolbaných brožur na potupunaši.
Proto upozorňujeme Vásvšecky na obranné bro
žury katolické, které důklednými, promyšlenými
úvabami maří otravné účioky vám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉ„S
EX ÚVAHY.

Na celý rok se předplácí pouze 1 K.
Jednotlivá čísla (nejméně 32 str.) po 8 h.

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.

Přihromadných objednávkách poskytujeme50 procent slevy.
Za nepatrný obnos tudíž může si každý

koupiti hojnost vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,
až nepřátelé protikatolickými letáky zbožnou osadu
zaplaví! Jest potřebí vědy již předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
ozbrojení. Pracuje-li ae nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí
vytrvale 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.

VyšLá ČÍSLAČasovýcH fvau:
Ročník I.

1. Náš program.“2. Radikalismus a klerikalismus.“

8. Enorklika va XIII. O otázce dělnické.* 4. O ultramontanismu. — Atheista. — Bílá Hora.“ 5. K příštím
volbém.* 6. Do boje volebního. 7. O svatém Vojtěchu.“
8. Mají rodiče právo na školu dítek svých?* 9. Sv. Jan
Nepomacký ve světle dějin.“ 10. Poměr církve ku škole.*
11. Slavnostní dny.“ 12. Povinnost státu ku škole.“

Ročník W.
1. Z řečí sjezdových. 2. Co jmme sí o klerikalismu

ona j ovídali.* 8. Zakládejme katolické jednoty.*
4. Poměr liberálů asocialistů k Čírkvi.* 6. Kříž, kotva a
srdce.“ 6. Nový soudní řád.* 7. Dobrodinečkové,“ 8. Otázka
rolnická.“ 9. Našestátní právo.© 10. Škola a mravnost.*
11. a 12. Zpráva o kat. sjezdu v Hradci Králové.*

Ročník Hi.
1. Jan Valerian Jirsík.* £. Jan Hus (3 vydánív

15000 výtiscích.)“ 3. Církev a církve.* 4. Pastýřský list.“
Náboženství věcí soukromou?* 6. Kněz a politika.* 6. O
zpovědi (2 vydání v 8000 výtiscích.)* 7. Ovoce hnsitismu.
8. Spiritismns čili medianství.“ 9. Základ otázky sociální
a národnostní.* 10. Raiffeisenovyzáložny. 11.812. Učte se
s dějin.

Ročník IV.
1. Ženská otázka. 2. O ma katolických spolků.

8. Náboženství a lidstvo.* 4. Světovávelmoc (o tako )“
5. Husitatví aprotestantství. 6. Štěstíkatolíka.“ 7. Zánik
světa dle bible a astronomie.“ 8.Církev pronásleduje vědu.
9. Primát a neomylnost Říma. 10. Oslava Husova“
11. Loardy.* 18. Zrůší-li církev celíbát.

Rečník V.
1. Hradecká kolej Tov. Ježíšova r. 1686. 3. Žaloba

vyděděnce XIX. věku. 5. O treata smrti. 4. Zrušení řáda
jesuitského. -6. Husitství a svoboda. 6. Vláda židovstva.
7. Pryč od % 8. Blíže k Římu. 9. a 10. Zrušíme

uta mravnostif 11. Žena křesťanské a pohanská 13.
oderní choroba a její protilék.

Ročník Wi.
1. Vyznání starého hříšníka. x. Sociální demokracie

re avětle pravdy.8. Ozv. zpovědi 4. Svépomoc d a5. Víra jakovíra. 6. Pryč a dogmaty.7. Farakatoli

protestantská. 8. a 9.2 „úpadku roli pároáteoje probestanty. 10., 11., 12. Zpráva 0 ajo ovanský
katolíků v Hradci Králové.

Ročník Vii.
1. Veliký biskup. 2. a 3. Důležitost pravého nábo

oolky! 4. Eokora unápoženevví 6. 6 p odhorovéspolky!6., 7. a 8. jindy a n . jk alov
o papežství. 10. Katakomby. 1. a 1Ě. České náboženství.

Ročník VIH.
1. Klíš ků bohatství. 3. O ústavním životě v Ra

kousku. 3. PiusVII. a Napoleon. 4, Sebevraždy studentů.
6, 6.417. konfese. 8. a 9. Účelnost v přírodě. 10.
Pohřbívati čí spalovati mrtvoly? 11. Moderní náboženství
Masarykovo. 1%.Jubileum mariáucké a Lurdy.

Ročník IX.
1. a 2. Otroctví zrušeno křesťanstvím. 9. Spojenci

apiritistů. 4. a 5. Z domácnosti sociálních demoktatů. 6. O
manšelství. 7. Braňme se tiskem. 8. a 9. O sázrácích Kri
stových. 10. Jest úcta Panny Marie oprávněna? 11. Ná
vštěrou u Slovanů. 12. Volné kapitoly 0 spořivosti.

") Rozebráno.

Obrázky ze smíšené osady. Řsda II. Napsal
Fr. Mimra, farář v Krouné. Již prvý díl těchto po
učných povídek přijat kritikou katolického tisku
velice sympaticky. Díl II., objemnější, který právě

Spisovatel jest již dlouboadobu duchovním správcem

v nábožensky smíšené osadě, Ped pozoruje vzájemnév, tak že přítomná
kniha jest plodem dlouholetých zkušeností, vrhajíc
ronikávé avětlo na poméry panující v osadách smí
sných. Spisovatel poutavým, eatyrickým způsobem

líčí, jak chabá jest obrana katolíků proti tuhé,
eorganinóvané výbojnosti protestantův. Kašdý čtenář
bez rozdílu stsvn nalezne v knize hojnost poutavého
popčení. .

paf“ Čona fřankopouze2 X 20 k. -W
Odjednávky vyřídí

Biak. knihtiskárná v Hradol Král.



Květinářství.
Dámský spolek odboru Národní jednoty

ve Velkém Meziříčí na Moravě, jenž založil a
udržuje školy a pensionát „Světlá“, otevře 15.
února t. r. nové dvě ženské školy —zemědělské:
Směsíční hospodyňskou školu selskou a Simě
síční škola zabradnickou. Hospodyňských škol
mámo ve vlastech našich několik, zahradnické

"ženské však jsme dosud neměli ani jediné.
Tím učiněn jaksi náběh, aby i ženy všímaly si
zahradnictví, především květinářství, jež by
věra moché z nich poskytnouti mohlo dosta
tečné výživy.

Nyní zavládl i v dívčím světě chorobný
shon po kancelářském ovzduší. Ženských sil
všude nadbytek, následkem čehož odměňování
za práci leokdes prabídné a k tomu všema
ještě to ovzduší kancelářské na zdraví dívkám
našim jistě nepřidá. Co tu stoličných, plsařek,
telefonistek a jiných více předčasně hyne tě
lesně, beronc i zkáza na duši! Ve volné pří
rodě již se mnobým zanechotilo pracovati, třeba
že to vychvalované pohodlí kancelářské ni
kterak neposkytuje tolik výhod, co práce na
čerstvém vzducho.

Ovšem namítne se, že zahradnická práce
jest i pro muže těžká, natož pro slabou dívku.
Zde však jedná se především o květinářství,
kde toho obtížnébo rytí není stále tolik po
třeba. A pak jak se právě něžné květinky
snoubí s útlou myslí dívčí! Mimo to na př.
zelenina prochází v kuchyni pouze rakama žen,
proč právě tedy ony neměly by ae věnovati
pěstování zeleniny?

V Drážďanech vypěstují ročně 16 mil.
azalek, v Erfartu trží se ročně jenom za faly
žlaté 7—9 mil., za karafiáty v hracích 100.000.
Ve Kvedlinburko jeden zahradnický závod vy
váží 300.000 hrnců letních fial a 80.000 hrnců
čínských prvosenek kadeřavých. Na 18 hekta
rech pěstuje resada, na 7 ha macešku. Co růz
ných květin, zvlášť hyacintů vypěstuje se
v Holandsko, za něž se z celého světa sypají
miliony|

U nás jest pramálo příbytků, v nichž by
neměli za oknem květinek. Kdyby byli v ka
ždém městě a městečku pěstitelé opravdu
skvostných a laciných květin, jistě by si všade
aspoň jedna květinku za rok koupili. Co by
to baléřů poplynulo do mnohé dívčí ruky,
která touží samostatně se obživitil S pěsto
váním květin okrasných lehce dají se spojiti
práce vazačské, obchod s květinovými hrnky,
vásami, květinovými stolky, stojánky, badkami
pro ptáky, v takových obchodech mohly by
býti vyloženy chaloupky pro krmení ptactva,
klece, okrasné tašky a kachle na obroba zá
honků, zahrádky okenní, besídky, stříkačky,
rozprašovadla, okrasné tyče, skalky, agoaria
atd. atd.

Zájem pro pěstování květin rozšiřují ně
kteří učitelé na obec. a měšť. školách, v tom
směru v posledním čase větší hybnost se jeví
i u okrašlovacích spolků. Třeba co nejvíce roz
šířiti mezi námi lásko ke květině a to v do
movině naší vypěstované a pak věra dostane
se i mnobým dívkám lepšího zaopatření, než
jaké jim podává práce kancelářaká.

Literatura.
Z nakladatelství V. Kotrby v Praze. Český

Jinoch. Časopis pro dospělejší mládež. Řídí V. Můillor.
Roč. XI, čís. 4. Deset čísel roč. po 10 h. — Rajská
Zahrádka. Časopis pro mládež, Řídí V. Špaček, Roč.
XV., čís. 2. Předpl. na rok 1:60 K. — Ludmila, sbírka
zábavné četby pro lid. Roč. VIII., ov. 2. Barb. Molla
nová: Růsné obrázky se života. Na Ladmilu (6 knih
ročně) předplácí ae 220 K. — Kalendář čes. dorostu
na r. 1906. Roč. III. Sestavil E Táborský. Za 80 h.
Valmi poučná příručka.

Nákladem J. Otty v Praze. Malý Ottův slov
ník naučný, dvoudílný. VedeF. A Šubert. Seš. 71. a
78. obsahují slova Syntegma—Terek. Sešit za 60 b.
České knihovny zábavy a poučení č. XX.: Příhody
Václ. Vratislava z Mitrovic. Seš. 1. a 2. po 34 hal.
— Ottora Laciná knihovne národní. Serie 28., seš.
34.—26. Jan Havlasa: Lidé ns horách. Tatránské po
vídky. Sešit za 20 h. — Slavische Boman-Bibliothek.
Seš. 69.—71. N S. Lčekov: Novellen. Z ruského pře
ložil dr. 8. Mierzinski. Sešit za 82 h.

Z nakladatelství Unie v Praze. Spisy Jalis
Zeyra XXVI Vyšehrad. Soš. 4. a 5. po 40 h. — Válke
rusko japonská slovem i obrasem. Řídí J. Klecanda.
Seš. 46. za 30 h, — Obrazový zpravodaj. Koč. II Be

daktor J. Hejret. Č. 88. Vychází dvakrát týduč. Číslose 10 bh.

Nákladem dražstva Vlasť v Prase. Vlast,
časopis pro poučení a zábavu. Red. Tom. Skrdie.Roč.

NI, čís. 4. Roční předpl.10 K. — Vychovatel,
časopis věnovaný zájmům křest, školství. Red. dr. R.
Horský. Ročník XXI., čís. 2. Vychází dvakrát měsíčně

s učitelskou a katechotskou přílohou za roční přední7 K. — Vadělavací četba katol. mládeže. Ročník IV.,

8. ka“ Vychásí šestkrát do roka sa roční předpi.00

ník. Roč. KV. Red. J. Vévoda. Čís. 1. Roč. předpl. 4
K přijímá administrace v Olomouci.

Obzor. Zábavně poučný měsíčník. Řídí VI.Šťastný.
Boč. 29., čís. 1. V novém rouše a se zvláštní přílohou
„zastavení kříž. cesty na sv. Hostýně.“ Předplácí se
ročně 4 K. Nákladem benediktin. knihtiskárny v Brně.

Vychovatelské listy. Časopis pro výchovu a
vyučování. Vychází 1. dne každého měsíce. Roč. VI.,
čís. 1. jest v lepší úpravě s obálkou tuhou. Řídí A.
Adamec. Administrace v Brně na Petrově přijímá roč.
předpl. 6 K. ©

Professor Jos. Škoda. Ke stým jeho naroze
ninám napsal J. Schiebel. S podobisnou oslavence.
Nákladem měste Plzně. ,

Splsy R. J. Kronbauera. Z pamětí duellanto
vých. Seš. 1. za 32 h. Nákladem družstva Máje v Praze.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělocký závod

malbu okenkostolních
PRAHA-I,

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

pod loubím) doporačuje se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
sice6 se čelesnýmirámy, st

těmi vsasením.

3 JIM Veškeré rozpočty, akizzy i odborná
T K radab jatně, bezevš závaznosti
a) ku definitivníobjednávce.

Neačetná veřejná i písemná pochvalná uznání.“jij
Založeno roku 1836.
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Továrnaer
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

P dříve sávod namubitkováníovoce, salošenýA|
GAr. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách |

j — nabísí —

koňak, olivovici, borovičku, jeřablnku

rumy punše, likéry, sladké ovocnévíno, bíléi červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká avíno Šumivé (šampaňské).
Upoxorňujeme avlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný ko a u
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

1891 na jub. výstavěvš ERD „pářížrnoumedoišístátní a děplomems ne a mnohýmé ji
nými diplomyo právemrašení slaté madodle.

Vzerky zdarma a Iranke,

Jan Horák
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

zemských.
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. 3
Volejemnélátky na taláry.

Též na oplátky bez zvýšení cen!

(Veledůstojnému

duchovensóvu!

Jan Dlaněk,p lé
olalnémo koslálnlnáčteí“ dovolšto

i doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco=
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciborla,

py, svícny, kaditelnice, kropen

ky, půtenky, nádobky a td., všev přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jen © ohni slatí a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

veškeré výrobky a slacené ručím. Největší výroba 4
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádné vý

rodky bescenné. Vše posílám jiš posvěcené.

: = jest doporučitelným
Hezký obličej zjevemvšemsrdci,
který matka příroda svým miláčkům na cestu dává;
avšak, bohužel, málo kdo se těší této předností.
Růžovou kůži a jemnou pleť může si však — díky
pokroku v kosmetice — dnešní dobou každá dáma
sama opatřiti, když jenom pravých prostředků apo
třebí. Kudosažení cíle slouží

| Groliohoronýdo "a
V z lučních bylin G

(se známkou Grolich) zpracované = tresti cenných
květin, kůži osvěžující a oživující.

stane se bojným, hoz a plným po
Vlas použitíGrolichovamýdlas lučníchbylln.

čistěné denně Grolichovým mýdlem
Zuby x lučníchbylin zústanousilnýmia bí
lými jako alonová kost. — Mýdlo toto lze dostati
v lékárnách a drogueriích za cenu 30 kr.

V Hradci itrálové A. Frynta, obchod
mydl., K. Dix, drog., F. Viktorin, material.; v Po=
Uci m. Met. A. Pohlová, droguerie; w Bovém

Vi Městě n. Met. Jaros. Kracíková,droguerie,Boh.
Imlanfová, vdova; v Dobrušce Al. Kňourek,
droguista; w Geolčově Jeníkově J. Thoň, lé
kárník; v Červeném Kostelci H. Klatovský,
drognista;v Josefově Lud.Jarolímek,drogrista;

v ýnišu n. Orl. J. Plný,droguista;v OpočněJosef Středa, obchodník.

Jindřicha T abouťky

ku provádění veškerých staveb
soukromých i průmyslových, ku

v obor len spadajících,

+Technická kancelář nalézá se v Ji
říkově třídě v čísle 394. dům p.

Skuherského pod pivovarem.

Půjčují za nejmírnější poplatky

divadelní Ohlokyvšech druhů.
Upozorňuji svláště na svůjbohatě ásobený

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král, Pětidomy, č. 288.



Dětem škodí,
kdo kupuje jím pouse hračky a nikoli též knihu. Zvláště
psk doporučuje se kupovatí knihy přírodopisné, které
mysl dětskou sušlechtují a činí vnímavou

pro vše krásné.
MalýBrohm.Hits 3x;0 we

Seavol. (514 str.) S 280 obr. Cena z zl. Vázané s ba
rev. obrazy 2 sl. 40 kr.

Ptáci. (529 otr.) Se 279 obr. Cona 2 zl. Vázané s ba
rev. obrazy 2 zl. 90 kr.

Plazi, obojživelníci, ryby atd. (880stran.)S 342obr. Cena 2 zl. 40 kr. Váz s barev. obr. 8 zl. 30 kr.

Restiinopie. (374 stran.) S 279 obrasy. Cena 2 zl.40 kr. Vázanés barev. obrasy 3 zl. 80 kr.
© nerostech, horninách atd. S 214 vyobr. Cena

vás. 4 K 80 h.

tm 90 tabulí veskrostném provedení.
Atlas rostlin. V. skromnédno.Vázanét4

Ů Napsal K. Exler. 216 str. s 12 rytinami
Mot lové. a 29 tabulemi, na ktorýchzobrazeno285

motýlů a honsenek. Cena kart. zl. 220, váz. zl. 2-50.
48 skvostných tabulí barvotis

Atlas ptactva. kovýchs ate prof.J. Jandy.
Čena 10 sl., váz. 12 al.
m našeho domova. Líčí prof.

Užitečné ptactvo JiříJanda.145stranr 25
skvostnými tabulemi. Cena sl. 220 kart., váz. zl. 250,

s Napsal prof.Fr. Dlouhý. Se 8 rytinami a 20
Brouci. ikřrnými tabulemi« 600 vyobr Cena2 al,

kart. xl. 2-20, vázané zl. 250.
“ Nové nádherné dílo.

Procházky přírodou. čá prot.3. Janda
8 26 barvotisk. tabulkami a 9082obrazy v textu. Cena
8 zl. 20 kr., váz. 4 zl.

je Ji se > Napsal Jan John.Přírodopis ŽivoČIŠStVá. (ti mr)Be16
obrásky v textu a 23 barvotiskovými tabulkami 8 340
obr. Cena váz. 1 zl. 40 kr.

Knihkupectví I L. KOBERv Praze,

Josef
, Krejčík

V PRAZE,
: umělecký závod 80

ohařský a řezbářský.

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

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,

Mlovéčasy, jeste Boší hroby, rány ony ,elny, , pul

atd. dle hu orlů, fefsanýrámcena obrazy,premie, fotografie a di . nábytek a
m předměty hodící se sa dárky.

Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a
franko.

Renovacestarých oltářů a kostelníchsařísené.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
rádla, praporů, příkrovů, koberců a
ovevého máčímí ve výrobnách nejstaršího

závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. 86.,

(Allálka v OLOMOUCI, Eliščina třída, 6.).
Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —

Obráskové cenníky, rospočty, vzory a hotovézboží
k výběru franko.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

dodavatele na biskupský kostel v Litomé
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odpořučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky ;.

cena levné, jakost výborná,

Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medailii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník a pasíř

v Hradoi Králové, čís. 83
Palackého třída

svůj hojně zásobený

esiklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, bronsu a ji
ných kovů

vše sliněv ohnizlacené
a otříbřené, zač se račí.
Vlastní výroba ©umožňuje

veškeré objednávky co ne) .levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
znovuzlacení a stříbření star

ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se jiš svěcené se styr
sením Jeho biskupské Mi.
losti. Starý závod můj může

te vykázat četnými pochvalnými přípisy P. T. zníků
a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů,

e monstrancí, cíborií, relikvi
— ářá, nádobek na sv. oleje,

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

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských
látek jest u Tkalcov. výrobmího spole.
čenstva „Vzájemnost“ v Hronově. Tóžlze
obdržeti partie zboží 30 mt., obsahujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy, bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K 12-—, vyplaceně od korun 20-— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

První český katolický závod ve Vldní
o

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, křížeatd.
Vídeň,
VO. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše framco.

Chrámové svíce
voskové “ij svíčky a obět.před

dle liturgických před- měty pro místapout
pisů vyráběné, nická, prvnější pří

polovoskové < padnými obrázky ozdobené,

(ceresinové) svíce pro chrámové
vi Iustry,

velikonoční svíce svíce kontelní ste

(paškaly) s krůpě- arinové
jemi krve a ranami,
též krášlené s be- zápalkový drát,
ránkemvelikonočním,© svíce obětní -Ba

třínožky hladk ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a
polovoskové,

svíčkykekřtu, jk ivokaéoLze p
av. přijímání a 8v. o „ýroDky 40

biřmování se stuhami Aoehovnímnejvětší spec
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL'
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Tovární sklad: PRAHA, Václavské náměstí, 40.

Telefon 914.

Výrobky všestr. uznané, Vzorky a cenníky zdarma a franko.

x
x Různé x

: zpěvnéptactvo :
x , , R

ž NarckéKanáry*
x prodávám za mírmoncenu. M$

: Josef Rang v Hradci Kril, ŠKomenského třída, č. 243. x

KRXXKKNKRNKRNNNKNH

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn.

C a
Vaá ZLAT š

1
8 ER
2 E,
m: K
3 .
á 5

net jo JM

nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní ho
dinky všech druhů a soustav. Pendlové hodiny

NÝ ořetanýmh skříních. Zlaté a stříbrnéskvosty, jako: řetízky, prsteny, náramky, jehl
8 j. v nejmodernějším provedení s úplnouPA

Dávěry hodným oúsilky na výběrtéš i masplátky
bez svýšení cen. — Z r. 1843.

T

,
pražená vljem. K 14—, 15:—

Přírodní B kg. franko dobírkou všude

a 16 —.
Pochvalné dopisy = celé říše.

zelená, vlchut. E 11:50,13-60,

První východočes. odb. záv.kávou

Fr. Jelínek, Slatiňany.

K době velikonoční:
Boží hroby a vdá chformáchslohu; nákresy

k výběru.
v každé velikosti, ze dřeva

Těla Páně pěkněřezanáa jemněpoly
chromovaná. (Z pevné sádry ve velikosti 90, 100, 115,
130, 140 cm. velmí levná.)

ze dřeva pěkně řeKlečící andělé zanéajemněpoly
chrom. v každé velikosti. (Z pevné sédry 40, 55, 65
cm., velmi levné.)

Sošky Vzkříšení3,55
jakož i veškeré kostelní práce

doporučují uctivě

Petra Duška synové v Oyohrově
umělecký závod sochařský a řezbář

i pro prácekostelní, “
Založ.1853.Provedenopřes500novýcholtářů,

104=p0f4bnýnýnkevedi APVEhM npnýndní

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná frma) :

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) [i
(bratr P, J. Hoškudly, faráře ve Výprachtielck)| i

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

výrobní závod
všech: kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
MCenníky, vzorky i roucha hotová na ukásku
i se na požádání franko zašlou.

ITI



Předplalne na čtvri roku 3 A 50 A
> sa půl roku S A— hh

Girkev a sociální reformy.

(3) Socialisté často nám předhazojí, že
církev posod majetkové a společenské nesrov
nalosti neačinila přítrž, ačkoliv na to měla
času téměř dva tisíce let. To jest prý bezpeč
ným znamením, že již od ní nelze ničeho če
kati a — proto nechť každý hledá odpomoc
v náručí sociální demokracie, teprve socialistům
prý osud orčil, aby provedli pronikavé soci
ální reformy. — Na tyto fráze jest potřebí
jednou důkladněji posvítit.

Napřed několik přirovnání. Slyšte, sou
druzi! Zda-li pak můžete prováděti reformy

většina? Může-li socialista prováděti svůj
program v praxi tam, kde většina chce uplat
ňovati program jiný? A jak budete reformo
vati sami v celém světě, až ještě více zmo
batníte? Nyof mezi vámi samými nastává roz
třštěnost názorů. Až by aspoň někde Marzovci
chtěli provésti pronikavé sociální změny přesně
dle progrumu vlastního, postaví se proti nim
Bernsteinovci a lidé, kteří se sociální demo
kracií vůbec nesouhlasí. A pak si reformujte
— pak nofte občany jiného smýšlení, aby 80
podřídili poslošně a s radostí vašemu komanda
a aby v nové společnosti ochotně a nadšeně
program váš prováděli! A až vám budou jiní
lidé překážeti, bude pak spravedlivo viniti
vás samé z liknavosti a nenpřímnosti?

Jest ovšem pravdou, že církvi nepodařilo
Be ani za celou řadu století vybladiti dokonale
sociální zbědovanost a velikou majetkovou
peerovnalost. Leč pozorujme nestraoně její 80
ciální práci a veliké překážky, jež se jí při
tom v cestu stavěly. První křesťané v Jerusa
lémě žili skutečně jako rodní bratří a rodné
sestry. Dobrovolně, beze všech úředních roz
kazů bobatší z nich věnovali svůj majetek ve
prospěch celka; bylo jim všecko jejich jmění
společné. Církev se šířila. Kde ujalo se kře
afanství, tam vznikly nové názory o ženě, tam
žena přestávala býti nevolnou služkou svého
muže a stávala se rovnocennou družkou. Kře
sťanství učinilo konec krvavým, znemracňují

FEUILLETON
Tři dni v městě Alexandra Velikého.

Píše Dr. Jan Hejčl.
N.

Několika ulicemi došli jsme k veliké budově,
burse, která sice nemůže se svou nádherou rovnati
budově musea král. Českého, ale přece podobné
místo zaujímá na náměstí »Mehmed Ali« zvaném,
jako ona na náměstí Svatováclavském. Uprostřed
náměstí, na podstavci z toskánského mramoru
6'50 m. vysokém, stojí jízdecká bronzová pěti
metrová socha zakladatele nynější dynastie khedivů
egyptských, dle něhož celé náměstí jest pojme
nováno. Narodiv se roku 1769 v Rumelii, záhy
osiřel. Guverner jeho rodného měšta ujal se ubo
bého hochs, pečoval o jeho výchovu, později ho
jmenoval bejtmanem a dal mu svou dceru za
manželku. R. 1800 byl třicetiletý Muhamed poslén
do Egypta v čele vojska, sebraného v jeho rodišti,
aby bojoval proti Francouzům. Dovednost jeho
i chytrost, podporovaná štěstěnou, postavila ho zde
za nedloubo jako generála v čelo albánského sboru,
který měl se zúčastniti bojů vedených po vypu
zení Francouzů mezi Turky a Mameluky. Svou
diplomacií a jmenovitě krvavým zničením Mame»
luků dne 1. března 1811, kdy jich dal jen v Ka»
hýře popraviti svými Albánci 480 a kdy i z pro
vincil egyptských na sta hlav jejich druhů bylo
posláno do Kahýry, dosáhl moci nad celým Egy
ptem, ovšem ještě pod svrchovaností tureckou.
Dloubému úsilí jeho, vymaniti se z tohoto poru
čenství, se sice dlouho nedařilo, přece však dosáhl
aspoň toho, že jeho rod r. 1841 byl prohlášen za
dědičnou penovnickou rodinu v Egyptě pod vrchní
vládau tureckého sultána. Když se díváte na sochu
tohoto jezdce a vzpomínáte na cestu, která ho

cím zápasům gladiatorů. Odetraňovalo otro: tvf
nikoliv krvavou vojnov, ale pečlivoa, soustav
nou výchovou věřících, tak že otroctví zvolna
sice, ale na dobu trvalou bylo odstraněno.
Těžký úkol nastával církvi v době stěhování
nevzdělaných, útočných národů, Nebýti církve,
která všecky ušlechtilé plody předkřesťanské
kultory ochovávalé a dále ve vzdělanosti po
kračovala, byla by 8e stala Evropa na dlouhá
staletí rejdištěm divokých tlap, vraždění, lon
pení a znásilňování osobní svobody. Jakmile
však národ barbarský přijal křesťanství, již
byl oschopněn k aklidněnému spolažití se sou
sedy svými; již dle nauky Kristovy spatřoval
i v člověku jiného národa bratra v Kristu.

Křesťanství to bylo, které kmeny bar
barské zušlechtilo, k vyšší kultaře pozvedlo a
k snášelivosti přivedlo. Snad za staletých pro
cessů a nejvážnějších převratů mohla hned
církev s každého učiniti hotového beránkař

Velikým štěstím pro celou Evropu bylo,
že po době největšího převratného kvasu po
čali národové bleděti k papežské stolici jako
k svému morálnímu středu. Svojí mravní po
výšeností získali si papežové tak velikou auto
ritu, že národové svěťovali i rozhodnatí svých
politických zápletek výhradně jim. A tak co
by bývala sotva četná vojska největším Urve
prolitím dokázala, papežové srovnali mírnon
cestou. A následek tobo? Že v tom „surovém“
středověku ve dvanáctém a třináctém století
státy křesťanské nevydržovaly ani desátý díl
toho počtu vojska, jaký ze strachu před 80u
sedy udržojí státy moderní; tenkrát byl sotva
stín militarisace nynější, ačkoli stará bojovná
krev i tehdy ještě kolovala v žilách lidí po
křestěných. Kdyby nebyla udržovala papežská
stolice mezi křesťanskými národy poměrnou
evornost, byli by zaplavili Turci větší část
Evropy a byli by zničili svobodu i utěšeně
rozkvétající kulturu národů těch. A proč v té
době tak málo se mlavilo o sociálních nesrov
palostech? Proč bylo tak málo nářku lidí prc
stých na sociální útisk bobatců? Poněvadž
vlivem církve sociální poměry byly urovnány
líp než oyní.

Dokud papežové pobývali v Římě, vládl

vedla ke trůnu, tu se vám zdá, že onen mramo
rový podstavec jest. vlastně hromada lidských
mrtvol, v jejichž krvi se brodí jeho kůň. Náměstí
jest okrášleno četnými stromy, v jejichž stínu sedí
veliké množství obecenstva, jmenovitě arabského,
při kávé a jiných nápojích. Sklepníci obíhají a
obsluhují hosty. Možno nazvati orientální specia
litou, že se zde ve veřejných kavárnách a resteu:
racích za peníze půjčují též dýmky enargile.« Na
požádání přinese sklepník tuto lahvovitou nádobu,
naplnénou vodou, kterou prochází kouř, na tabák
položí veliký řeřavý uhel, špičku, upevnénou na
konci dlouhé hadice, vám strčí až třeba k ústům,
jakoby chtěl říci: +Prosím, račte tahat.« Arab
sevře v masité rty špičku a ssaje kouř a myslí
rozkoší, že jest u samého Mohameda,

Chtějíce pozorovati proud života na náměstí,
sedli jsme též pod korunu stromu. Nemýlímeli
se, byl to platan. Můj soudruh poručil »Granita«.
Přinesli nám v kávové sklenici jakousi Jimonádu,
ve které plavala veliká homole ledu, takže pro
tekutinu nezbylo sni mnoho místa. Tém, kdo ce
stovali po Italii, jest asi známo, jak se tento mok
pije. Do sklenice jest ponořeno stéblo silné slámy,
skoro asi takové, jaké naši kuřáci vytahují z »Vir
žinek« a tímto stéblem se limonáda srká. Pro
zdejší horké krajiny jest to prostředek skutečně
chladící a tím mile občerstvující,

Rozhlíželi jsme se mezi hovorem po ná
městí a pozorovali budovy, jmenovitě budovu
soudní a pak kostel a dům anglické zdejší kolonie.

Nemálo nás zajímala elektrická tramway,
řízená Araby v žlutavém režném evropském stej=
nokroji. Pobybovali se na voze tak nenuceně a
dovedně, jako jejich soudruhové »mukři«, již boní
koně. Ten den jsme skončili procházkou do ba
záru, kde byly na prodej různé potraviny, také
zdejší uzenina a maso, všecko v takové čistoté, že
jsem při večeři nemohl žádného pokrmu ani vi
děti. Tak dodává orientální tržnice chuti,

dmsevty se počítají levmd. | ,
Uómovavychásí v pálek v poledne. | Ročník XII.

v jejich státu blahobyt, byla zde bratrská
svornost. Jakmile přesídlila papežská stolice
do Arvignona, začal vládnooti „lid“, vlastně
pěstní právo. Řím i Toskánsko ocitly se v anar
chii přímo úžasné; bobatší a smělejší Vlachové
sbromažďovali kolem sebe veliké tlapy lou
pežných žoldnéřů, přepadajíce každého, kdosi
chtěl zachovati trochu svobody. Sociální mi
zerie byla tak hrozná, že italští vlastenci stále
volali papeže zpět do zpustlého Říma. Když
oěmečtí stavové přestali dbáti politických pc
kynů papežských, ocitli ae v hrozné nesvor
nosti. Celá řada státův, státečků a měst ně
meckých válčila mezi sebou a — následky
těchto bojů odnášel zabožený rolník. Cirkev
měla napravovati sociální zlořády, když ne
chtěli odpůrci papežovi poslouchati! Lečzrovna
v té době zkvetl v Čechách zlatý věk pod

vadpa Karla IV., který si papežské stolicevážil.

Přišla v Čechách doba husitská a v ní
stal se sedlák dříve svobodný a zámožný nbc
hým otrokem šlechty. A zotročování sedláka
pokračovalo ještě více v následujícím století
protestantském. Tu církev měla napravovati
ty, kteří se odříkali jejího společenství! Vstc
letí XIX. zlomena zcela papežova volitická
moc v Italii, Pak má papež reformovati soci
ální mizerii státu toho, který chce jíti úplně
vlastní cestoo! V století XVI. odpadla od
církve Anglie. Jdi, papeži, a rozkazuj, aby
milionáři angličtí byli k lidu milosrdní! V pc
židovětělé Francii okradl žid Ferdinaod Lesseps
se svými soodrahy francouzský lid o statisíce
millionů. Spad to zavinil papež? Protikatolický
liberalismos nadělal ze slušně žijících řeme=
slníků ubohé slahy židovského kapitála. Jak
tomu měla církev zabrániti? Židovský Rot
schildův rod iná jmění tolik, jako dvě třetiny
obyvatelstva v Rakousku. Papeži, rozkazuj, aby
své jmění tito židé i jiní židovští millionáři
rozdali chudým! Co pořídiš? Až se přestanou
házeti církvi klacky pod nohy, až jí bude do
přán zcela svobodný vývoj, pak teprve kriti
sujte! Křesťanští misstnaři vulkalí mezi di
vochy, učí je práci a snášelivosti, po velikém
přičinění rozronoží jejich blahobyt a pak —

Za večerního s-umraku vyšli jsme na teras
klášterní, abychom odtud poněkud se rozhlédli po
okolí. Dole hučela blízká elektrická trumway, a tu
a tam ozýval se hlas kočujícího prodavače, který
nabízel ke koupi své zboží. Mezi domy a domky
s plochou střechou, na které namnoze byly vy
stavěny zvláštní malé světničky, o nichž se dočí
táme i v bibli, vypínaly se do výše štíhlé palmy
datlové, s kterých splývaly veliké koše dozráva
jících plodů. Palma, jsk majestátní to stroml
V.děl jsem sice tyto štíhlé dcery východu již
jinde, na př. v Schě brunnu, ale bylo všude vi
děti, že jsou to cizinky, žijící ve vyhnanství, Zde
však zcela jinak hledí na vás, poněvadž jsou spo
kojenější, cítíce se doma, ve své vlasti.

Teplota začala poněkud klesati, jemný větřík
jal si pobrávati listy květin a v té chvíli, kdy se
lehčeji dýchá, duch zalétá rád do minulosti, pře
hlédá celé město a vzpomíná, co se všecko na
těchto místech odebrávalo ...

Vidím nejprvé vynořovati se řadu starých
Egypfanů, jak jsem je viděl na různých obrazích
a reléfech v egyptologickém museu v Berlíně.
Obývali zde město, zvané Rhakotis, které však
r. 332 před Kristem musilo učiniti místo plánu
velikého Alexandra, který uložil svému architektu
Deinokratovi, aby zde vystavěl veliké město pří
stavní, které by bylo jakýmsi pojítkem mezi
Egyptem a Řeckem. Neučinil tak snad někde na
východní části Delty, poněvadž přístavy tam zbu
dované trpí velice pískem a bahnem Nilu, který
přinášejí proudy mořské, vycházející od západu.
A skutečně Alexandrie nejen že se stale pojítkem,
nýbrž i střediskem kultury východní i západní.
Zde žil slovutný řečník Demetrius Phalereus, který
položil základ k obrovské bibliotéce musejní, hterá
měla již za česu Ptolomea II Philadelfa (286—
247) na 400.000. závitů a rostla tak, že za časů
Cesarových, kdy bohužel vyhořela, čítala již na
900.000 knihových závitů. Zde pracoval malíř



přijde za nimi židovský kšeftař, aby z těchto
civilisovaných lidí ždímal peníze. Církvi kato
lická, zakaž toto kšeftařství, můžeš-li! Nynější
papež proslol již v Benátkách jako obětavý
zastance chudých dělníků. Pracuje v tom směru
dále. Leč co zmůže i při nejlepší vůli proti
nelítostným židovským kapitalistům, kteří po
roučejí 8 úspěchem stokrát větším?

A proto pozor, sondrazil Dřív než zač
nete odsuzovati, přehlédněte si trochu ne
stranně dějiny, promyslete dobře, jak veliké
překážky staví se církvi od jejich nepřátel,
a pak teprve odsuzujtel Příště ještě některé
důležitější dodatky.

Dopis z Prahy.
(Osobnostpříštího starosty král. hlav. města Prahy.
— Lichva v Prase. — Panama v šidovské spo

lečnosti pražské.)

Osobnost příštího starosty král. hlav.
města Praby neustává zaměstnávati jak ve
řejné mínění pražské, tak zejména obě poli
tické strany, národní a mladočeskou na radnici
etaroměstské. Strana národní by ráda viděla,
aby nynější starosta dr. Vladimír Srb ina
dále čestný tento úřad zastával, a má pro
příští volbu také zajištěnou většinu. Strana
mladočeská kandiduje na křoslo primatorské
nynějšího prvého náměstka dra Karla Gruše,
pro něhož hledí získati potřebný počet hlasů
mezi „divokými“ obecními starštmi. Kruhy
technické, jichž ústředím jest „Spolek archi
tektů a inženýrů v král. Českém“, snaží 8e
získati veřejné mínění pražské i mínění členů

stovi advokáta má následovati starosta technik.
Náhled tento odůvodňojí hlavně tím, že Praba
má před sebou obrovské úkoly technické, jako
stavbu mostů, prokopání letenské pláně, stavby
universitní, otázku opatření pitné vody, do
končení assanace, přestavbu radnice staro
městské a j., následkem čehož prý se dopo
račuje, aby advokát ve starostenství byl vy
střídán technikem. Technik tento jest již také
vyblédnut v osobě cís. rady a továrníka Ri
charda Jahna, nynějšího předsedy městských
elektrických podniků pražských, jehož přátelé
vytrvale se snaží, aby křeslo primatorské mu
zajistili. Pokud týče se úřadojícího starosty
dra Srba, jest pevně odhodlán, a také již po

podmínkou starostenství nepřijme vzhledem
k otřesenému svému zdraví a nervosnosli,
kteroa jest zachvácen. Opakujeť se v poslední
době příliš často, že bývá nacen odejíti ze
echůze následkem nervového rozrušení, které
stačí vyvolati sebe menší popad. Nynější prvý
náměstek dr. Groš po úřadě starostenském
touží v zájmu mladočeského sdružení, jehož
jest předsedou, aby starostenství zachováno
bylo straně mladočeské, která, ačkoliv jest
v národě strapou vedoucí, přece jen trvaléa=————————"—————
Apelles, zde léčili Erasistratus, Heropbilus, Apol
lodorus, zde básnil Zenodot, Theokrit, Timon,
zde pracovala celá řada umělců a učenců růz
ných odboců. Kam jste se poděly, vy Časy, ve
kterých Alexandrie kvetle?

Dnes jest zde sice obchod vyvinutý, ale
umění a docela vědy dávno a dávno se již vy
stěhovaly a sotva kdy zase se vrátí. Aspoň kdo
vidí na ulicí celá hejna zabalčivých Arabů, tu
sotva kdy může doufati v nějaký lepší obrat.
I dnes sem Západ dodává své knihy, ale jakého
obsabul Chtěl jsem si koupiti dnes odpoledne
v knibkupectví nějakého průvodce. Našel jsem
bned nedaleko střediska města na náměstí Mehmed
Ali-ho dvě knihkupectví, ale jaká! V prvním jsem
žádného průvodce nedostal, poněvadž pro samou
pornografickou literataru nemají místa v krámě
pro knihu jinou. Ve drubém jsem sice nalezl
»průvodce« místa, ale též uprostřed knih téhož
kalibru. Jakou to ušlechtilou skulturu« vyváží sem
Západ! Patrně jdou zde věci takovéto na odbyt
a vrhají světlo na mravní stupeň mnohých tříd
obyvatelstva přístavního města. Jsou zde i tiskárny,
ze kterých vycházejí lepší věci, ale když vzpo
meneme na kulturní výši, na které stála Alexan
drie za Ptolomeovců, psk jest nám bolno u srdce,
Bolest naše stoupá, když vzpomínáme prvních
století křesťanských, Vidíme evangelistu sv. Marka
zekládati zde církev, kierá se utěšeně rozvíjí a
roste, zvlažována jsouc krví zdejších mučedníků.
Krásným jejím květem byla katechetické škola
alexandrinská, která vlastné zrodila theologickou
vědu. Veliké postavy, jako Pantenus, Or:genes,
Klement, Diviš, Athenáš, Cyrill kmitají se vám
před očima... A dnes? Nevyhynula tu. ještě
zcela křesťanské láska. jak svědčí nemocnice a školy
různých řeholí; ještě tu k nebesům ukazuje nejeden
kříž na mnohých vížkéch a věžích, přece ale ne
můžeme říci, že jest Alexandrie křesťanskou. Dříve
ještě, než Benátčané odstěhovali odtud (r. 828)
Ostatky sv. zakladatele zdejší církve, odstěhovalo
se, vlastně musilo se odtud odstěhovati křesťanství
podnátlakem krvežíznivých pluků mohamedánských.

většiny na radnici staroměstské dojíti nemůže.
Mimo inž. R. Jahna vyskytují se jména ještě
jiných kandidátů, jež však vážně bráti nelze.

Lichva v Praze, Po dlouhá léta v Praze
bající a v poslední době úžasně se rozmohší
lichva v Praze počíná zajímati příslošné kruhy
následkem několika procesů, při nichž vyšly
na jevo věci nejúžasnější. Lidé, o nichž by se
toho nejméně kdo nadál, že půjčují na lichvář
ské úroky, vydělávají lichvou obrovské peníze,
majíce k ruce spousty agentů, kteří stejně jako
jich mecenáši z lichvy žijí a tyjí. Oběti jich
lze bledati v krazích malých úředníků, učitelů,
professorů i živnostníků, kteřížto poslední ná
sledkem velmi bídných poměrů národohospo
dářských jsou nuceni se zadlužovati. Vychází
na jevo, že pražští lichváři, ti různí Bauerové,
Žižkovské, Jančíkové, Kadlecové, Čápové, Roz
hoňové, Jiráskové, Šulcové, Holečkové, Kirach
berkové atd. atd., mají mezi sebou tajné spolky,
beze stanov sice a protokolů, leč přece zá
važně se spravojící určitými pravidly. Vyšlo
to na jevo při vyšetřování e věřiteli uprchlého
do Ameriky JUDra Jaroslava Salaby, advo
kátního, posledně pak u obchodní a živno
stenské komory v Praze zaměstnaného konci
pisty, který nadělal přes200 000 koran dluhů
a dal pak Praze i svým věřitelům v ní vale.
Božena Žižkovská, „soukromnice“ na Vino
hradech, půjčovala, jak bylo zjištěno, dru Sa
labovi na 80 procent! Řezník Josef Kadlec
z Karlína půjčoval na 90 procent, „velkostat
kář“ Josef Čáp na Vinohradech na 50 procent
atd. Tito věřitelé rádi pak slevili své poža
davky a rádi slíbili, „že se tedy spokojí jen
s tím, co půjčili“ — ač dostanou-li vůbec něco.
Působilot takové rozhodné slovo, jakým vrchní
policejní rada Olič ve své pověstné pracovně
na ně zvolal: „zatýkám vás tedy pro lichvn'!“
— jako ledová sprcha, že padali na kolena a
pro Boha prosili, aby jen je pustil. Vyšetřo
vání nevede se však pouzea lichváři, půjču
jícími peníze, nýbrž i s několika „továrníky“
zlatébo a stříbrného zboží, které dávali na
vplátky prostřednictvím svých agentů a to tak,
že ubožák, jenž jim do raky padl, byl nacen
podepsati směnku nejen na obnos, kolik věc stála
— obyčejně ani polovinu skatečné hodnoty,
která za ni byla požadována, nemající — nýbrž
i na úrok a provisi, tuk že vystavil směnku
na veliký obnos, se kterou přišel později ke
značné škodě. Podobná lichva rozmobla 8e i
prodejem na splátky psacích strojů, fonografů
a p. Vše dosvěděnje nezdravotu a rozklad ho
spodářských poměrů pražekých v jistých kru
zích obyvatelstva.

Paoama v židovské společnosti pražské.
Židovské kruby pražské s velikým rozhořčením
sledují odhalování, které žornalista Šimon
Pollak, člen redakce „Politik“, po delší doba
uveřejňoje ve své „Prager Local-Correspon
denz“, a jimiž viní předsednictvo pro zřízení
n n

Za těchto truchlivých myšlenek opouštěl jsem
teras. Kráčím opatrně po špičkách, abych snad
silnějším dupnutím nevyrušil celý dům — do
svého pokoje, abych se spánkem osvěžil pro zí
třejší den, neděli (9. listopadu). Těšila mě my
šlenka, že jsem vlastně již ve sv. zemi, ke které
se Egypt počítá proto, poněvadž v něm žila sv.
rodine, bojící se úkladů Herodových.

První naše návštěva v ranních hodinách ná
sledujícího dne platila katbedrále sv. Kateřiny.
Právě ji opravovali a malovali itelští umělci;
všude bylo viděti jen samé lešení, obrazy byly
zastřeny, tak že ji nemohu laskavému čtenáři lí
čiti, poněvadž jsem za tohoto stavu sám málo viděl,
Přece ale něco mohu zachytiti, co bude poutati.
U vchodu do kostela stojí ve svátečním pestrém,
skoro bohalém kroji kavas. Ač jest v kostele,
přece mu ani nenapadne, aby sňal s blavy fez,
kolem kterého pobíbá dlouhý černý střapec. Jest
též nálešitě vyzbrojen. Zaboutá ošablenka« se kývá
po jeho boku. Mezi službami Božími udržuje
pořádek. To vlastně úkol, pro který tu dnes je.
Příchozím ze Západu zdá se býti takovéto udr
žování pořádku ozbrojenou rukou v domě Božím
přece jen poněkud podivné, brzy však se přesvědčí,
že praktická potřeba velí zde tak Činiti.

Bohoslužba konána přesně dle řádu vyvěše
ného na dveřích. Frentiškéni, kteří vedou celou
duchovní správu zde, káží každou neděli v pěti
jazycích: italsky, francouzsky, arabsky, maltezsky
(= dialekt arabský, smíšený s mnohými slovy
románskými) a tét — slovinsky! Vidíme zde
v kathedrále sv. Kateřiny, kterak Církev prakticky
provádí veliký úkol, svěřenýjí jejím Zakladatelem:
Učte všecky národyl . . Jak divně se tu vyjímají
naše poměry, kde stačí mnobdy pomodliti se někde
jen česky otčenáš a již se začne bouřitil Byl by
to věru radikální prostředek, naložiti nacionální
štváče podobného druhu na loď a exportovati je
sem, kde se tolik národností stýká. Snad by zde
jejich strannictví poněkud vychladlo. © (Dokončení.)

synagogy v Jerasalémské ulici v Praze se
skutků nejen zištných, nýbrž přímo zločinných.
V posledním čísle své „correepondence“ opa
kuje zmíněný Pollak tvrzení, které uveřejnil
10. ledna, že advokát, jenž eg k němo dostavil,
aby mu podal o těchto věcech zprávu, jest
známý čelný židovský advokát pražský, který
mu tvrzení o nepoctivých rejdech fankcionářů
synagogy přísahou potvrdil, že stavba synagogy

byli neprávem zvoleni na základě nezákonných
stanov. Tito fankcionáři dotřeli se — tvrdí tento
jejich souvěrec — do předsednictva v zišíném
úmyslu, aby z peněz na stavba synagogy
sebraných se obohbacovali. Po dobu celých de
seti let nepřekládali valné hromadě žádaých
účtů a nevykazovali ani veliké nadačaí obnosy,
jichž úroky prý záhadným způsobem mizely
do jich kapes. Pokud pak týče se knih poklada
ních, jeví tyto tak četné nesprávnosti, že
vsnikají prý největší obavy stran jmění, jež
si nezákonným způvobem funkcionáři vzali do
správy. Věc pak nalezla povášlivébo pozadí
také tím, že vdovy, které byly po léta pod
porovány z úroků jistých nadání, již po tři
roky nedostaly ani haléře,a dovolávají se nyní,
aby zadržené úroky jita byly vyplaceny. Zar
oalista Šimon Pollak hrozí, že učiní odhalení
daleko sensačnějšího rázu, pakli funkcionáři

nové židovské ByaB08Y pražské míst svýchse novzdají(?). . Jak tato obvinění jsou praž
skéma židovskému obyvatelstvu nepříjemua,
k tomu dokladem jest, že vrchnírabinát pražské
obce židovské jednomyslbým usnesením vy
loučil redaktora Š. Pollaka z církve židovské.

Obrana.
Vědadarwinistická spočívá mavíře.

V předešlé své úvaze o darwinismu jsme po
dotkli, že ne tak náboženství jako spíše přísná
věda je značným odpůrcem vybájené soustavy
darwinistické. Právě proto, še soustava tato
nespočívá na samozřejmých důkazech, vyžaduje
od svých stoupenců víry, ne ovšem náboženské,
nýbrž víry v pravdivost filosofického názoru,
jenž z přebarvení ocasních brků papouška
aneb holuba soadí na možnost transformismo
čili na přeměna draha v drah. Dle transfor
misma všecky živoucí draby, jak rostlinné tak
živočišné, se vyvinuly jedny z drahých. Drahy
svrchovaně jednoduché pomocí přirozeného
výběru se změnily a vyvodily pořadem druhy
dokonalejší a dokonalejší, při čemě druhy do
konalejší bojem o život vítězily nad méně do
konalými. 4 rostlin se vyvinuli živočichov).
Tak prý to šlo stupňovitě výš a výše až
k člověku.

Pan dr. Babák sám přiznal, že Darwin
vybudoval svou theorii na základě domněnek
a proto novodarwinismus mistra svého ve
mnohém opostil; jen páni ze staré školy dosud
drží na Darwioa celého i 8 jeho bajkami. A
právě tito lehkověrní jsou nejhorší fanatiko vé
darwinistické soustavy.

Celá řada přesných věd domněnky o trans
formismu odsuzuje.

a) Historie, jež sahá hluboko do u
plynolých dob. A co ona? Konstatoje, pokud
8e rostlinstva a čivočišstva týče, stálost jejich
typů. Egypt ve svých nekropolích (hřbitovech)
zachoval nám i e dáty množetví živočichů ve
staru momil: opice, kočky, psy, krokodily,
dravé ptáky atd.; a ty jsou úplně podobné
dnešním.

Rovněž i rostliny ee nezměnily. Je nám
anáma květena starého Egypta s gairland a
květinných věnců, nalezených ve brobkách
kolem mumií. Tyto květiny jsou dosti dobře
zachovalé, podobajíce se květinám z uašich
starých herbářů; pomocí vody berou na sebe
své původní tvary sno isvé barvy. A co nám
praví ty? „Nejsvědomitější srovnání (těchto
květin) s exempláři dnešními“, praví naturali
sta M. Kunts, „není s to postřehnouti nějského
rosdíla.“ — A tak od 40—50 věků novzaly
tyto druhy žádné směny. 
. b) Geologie a paleontologie.
Kdyby se rostlinstvo a šivočišatvo bylo vyvi
novalo dle theorie trapaformistické s jednoho
draho do drahého, mosely by nutně nalešeny
býti tvary mnobé, ba většinou jenom takové,
které by nenáležely ani k jednomu ani k dra
héma druhou, oa př. stromy, o nichž by nebylo

zvířata, o nichž by nebylo lze říci, zda

a zkamenělinách bylo by třeba nalésti v hojné
míře zbytky vyhynulých zvířat, která by se
nalézala právě v přechodu od jednobo drahu
ke drohéma. A jak by tato přechodní zvířata
masila vypadati? Museli by valezení býti ši
vočichové, jichžto ploutve by byli s polovice
přeměněny v oohy, jichžto šupiny by jiš s pola
byly svinaty v brky, živočichové, ktoří by právě
měli vytvořenou polovici nového šíjového ob
ratle, tedy ponenábléstálé přechody. Než ta



kováto poloviční přechodní zvířata dosud na
Jezena nebyla. Edmond Perier, ač příznívec
darwinismu, ve své Fysiologii z r. 1882 (str. 8.)
Bapsal: „není žádného spolehlivého důkazu, že
by se tato transformace (jedněch drahů v nové)
byla adála.“.

c) Biologie. Jestit traneformismuas
v nejednom případě v rozporu ge stěžejní Dar
winovou zásadou boje o život. Tak na př. ryba
ve stavu, v němě by měnila šapiny ve křídla,
by nebyla schopna ani plavání ani leta a bylo
by jit tak natno v boji o život zabynonti.

"Podobně i ješteři (ještěrky, chameleoni, kro
"kodilové) by neměli žádného prospěcbu z o
noho stavu přechodního, jímž by jim bylo pro
jíti, než by přední končetiny jejich nasadily
peří, aby se staly okřídlenými.

A tak již blas těchto tří uvedených věd
(s oo jiných důkazů bycbom mobli uvésti !) do
kazaje, že transformismas není nikterak pravdou
odůvodněnou. Přátelé jeho, pokud se jím vážně
zabývají, nejsou sami s to zbaviti se o něm na
sta pochybností, kdežto přemnozí vážení učenci
jej dnes zavrhují, dávajíce za pravdu Kantovi,
jenž tato tbeorii nazval „odvážlivým dobro
družatvím rozuma“.

Tak ty krásné sny o dobách dávnověkých,
kdy „předkové“ naši v podobě opů proháněli
se boaštím pralesů aneb v podobě netvorných
plžů poslintávali lesní podrost, nedají se ničím
podstatným dokázati a zůstávají pro mnohý

oratoř krásným sice, ale neuskutečnitelným— ideálem.
Lidé zavrhli zprávy biblické o etvoření

člověka Bohem a vymyslili si o původu jeho
pošetilé bajky a těm máme věřiti!

(3) 6500 jeptišek, jimž francodzská
vláda vzala všecko jmění a které z vlastních
jejich domácnosti vyhnala, hledá nyní které
koli jiné poctivé zaměstnání ve své vlasti. Že
jeptišky posluhovaly v nemocnicích a chudo
bincích, že vzdělávaly francouzskou mládež a
od zlého ji vystříhaly, za to odměnila se jim

francoozští židé vládě půjčojí na vysoké úroky
a že křesťanský lid stále více vyssávají, za to
jim „dobrácká“ vláda rozprodává skonfisko
vané kláštery za pakatel. Při tom si vzpomí
náme, co by asi židé a socialisté tropili, kdyby
jim někdo sáhl na nastřádaný majetek, lítaly
by bomby, až by Paříž lehla v satiny. Můžeme
to předpokládati « událostí ruských. Ačkoli
vláda roská židům a socialistům jejich ma
jetek neodnímala, pobíjeli bez milosrdenství
kašdého představitele vlády — nevinného
e vinným. A socialisté francouzští toto násil
nietví blačně schvalovali, Co by ee tedy dálo
ve Francii, až by této „milosrdné“ společnosti
někdo něco bral? Ale přes to všecko stále se
bade psáti o socialistických, mučěných „be
ráncích“ a o katolických „násiloících.“

(3) Prapodivná statečnost pokroko
vého rytíře. Pokrokovýprofessor Jada,který
wimet]do očí lidí věřících zcela prolhanou po

. tepu, začíná se nejednou vykrucovati. A jak!
Vymlouvá se v „Posora“, še prýmluvil jen o
náboženství lidském a nemyslil prý nábožen
ství katolické. No —. toble je pěkné vysvě

tlení! Každý soudní člověk řekne: „Proč tenprofessor tohle vysvětlení neprojevil dřív, hned
po protestu faráře Dostála-Lutinova? Proč na
místo toho rýpal dále? A še nemyslil nábo
čenství katolické ? Tak! Vědyť přece v tom
jeho „pokrokovém“ a krajně prolbaném vy
Jádření zřejmě je řeč o Kristu a Vatikánu.

„Teprve tedy teď přišel po dlouhém přemýšlení
pan Jada ne „šťastnou myšjenku“, jak by mobl
svojí gamově pražnou filosofií vlošiti jiný
stmysl do své lži, čili — jak by se mohl vy
krootiti. Inu, důsledný hrdina, A aby avé hr
dinství korunoval, teď teprva najednou pro
hlašuje, še se mu připisovalyčlánky uveřej
pěné proti Dostálovi-Lutinova v „Hlasu lidu“,
kterých prý on nepsal; on prý byl pouhým
„svědkem a divákem“ těch věcí, jež se v Pro
stějově děly. Tohle „sdělení“ jest ještě poda
řenější. Vědyť 14. ledna uveřejnil jeho přítel
Machar v „Čase“ feuilleton, v němž nešikovně
prozradil, že útoky na faráře Dostála psal do
„Hlasu lidu“ professor Juda; prý se mu zato
farář pomstil na konec oním protestem. A tak
sám neobratný přítel usvědčil Jadu s nerytíř
ského vykraocování. Pane Jado, vždyť přece
víte, koho považovalo naše okolí za pisatele
těch odporných zpráv o biskupech, o farářia
o svátostech. Proč jste se neohradil dříve?
Proč jste dříve neřekl, že Machar se mýlí?
Ina — myslil jste ci, še to všecko stejně bladce
projde a že Macharovo vyzrazení vlastně bude
novým květem do našeho pokrokového vavřínu.
Ale když teče voda do bot, najednou teprv
teď počínáte popírati. A proč to činíte? Napsal
jste, že každé lidské náboženství bylo toliko
obchodem a řemeslem. Proč vy najednou teď
strácíte rytířskéhoducha? Jen pro idealismas?
Nu, kdyš jste pootil do světa lež tolik okatou
© všscb náboženstvích, proč i si nepřilhal
nové věci na svoji obranu, šel?

(3)Filesefie u theolegii naprosto se |
křišují. Tak hlásá „Osvětalida“, majíc radost
nad odpadem kněze od církve. Inu — kus
pravdy „Osvěta lidu“ pověděla. Aspoň s tou
pokrokovou filosofií českou bohoslovecká věda
naprosto se nesnáší. Nedovede totiž bohosloví
dělati z černého bílé. Na př. Masaryk filoso
foval docela i tiskem nad sporem Herbena
s rozvaděnými jeho drahy tolik moderně, až
na konec sám jeho ctitel p. Hajn sám prohlá
sil, že převrací pravda na raby. Dr. Chalopný
filosofoval o povaze Herbenově tolik realisticky,
že mu zase Herbeu dokázal očividné nespráv
nosti. A ta všestrannost moderních filosofů!
Masaryk vážně spekuloval a ido tisku dal své
„vědomosti“ o zabití Anežky Hrůzové, kterou
ani nevidél; zatím však když v jeho přítom
nosti došlo k nejkritičtějšíma rozhodnutí nad

jeho Pohem Herbenem, tu prý se díval dojakési knihy; oa — a tak prý podrobnosti
jeho pozornosti ašly. Herben si zafilosofoval,
že jest zvyklý (I) na překrocování vlastních
slov Oboovou, ale když jsme žádali aspoň
jeden důkaz, najednoa niť filosofie té přestřihl.
V jistých okamžicích totiž odporoučí moderní
filosofie nedopověděti, nechati záhadu plavat,
V Hajnově „Osvětě lidu“ po třikrát bylo tvr
zeno, co prý Obnova psala o státu papežském;
ale ani po dvojí naší výzvě se neodhodlala
k pokusu citovati příslošná slova, poněvadž

Obnova psala právě opačně. Tedy takové filosofické rozběhy ovšem naprosto se křižají
á theologií, která vyžadoje vždy pravdomluv
nost. Theologie hlásá lásko k bližnímu, ale
pokrokoví filosofové spustili veliký rámus,
kdyš si chtěly katolické jeptišky zříditi savo
bodně dívčí vzdělavací ústav a volali pospo
lečenském boykotování katolických professorů.
Moderní filosofové zkrátka pohodili do bláta
všecku svobodomyslnost a snášelivost. Tako
vých ukázek bychommohli avésti tlustou kniho.

A co tomu odpadu říkati? Ty jsou všade,
a daleko četnější než u kněží. Odpadl Machar
od strany pokrokové, odpadl Svozil od dra.
Bajna a teď se chystá odpadnouti od strany
pokrokové. Odpadl Masaryk od Mladočechů,
několik redaktorů odpadlo od Časua ti slouží
stranám jiným, odpadl Horký odSamostatnosti,
chystala se na výskok ze strany pokrokové
frakce Hajoova a jen 2 „realistické důsledno
sti“ a filosofie si to ještě rozmyslila. Vůbec
jest v Čechách odpadů každý týden na tucty.
My hajíce své přesvědčení, žádnému odpadlímu
jsme neubližovali. Nevystupujeme oa stoly a
židle s ostře kazatelskými, soudcovskými slovy
jako jistá strana jiná, vědouce, že křesťanské
a věcné posuzování každého získá nám u lidí
dobré vůle sympatií víc než veliký pokřik,
jaký panoje v táboře socialistickém, pokro
kovém a klerikálně-ovangelickém.

Politický přehled.
Zasedání říšské rady jest přede dveřmi,

proto vláda všemožně pracoje na tom, aby
sl. sněmovna měla rozum, a konečně už

jednou klidně a věcně pracovala. K tomu mají
přispěti noví tři ministřiskrajané: český, ně
mecký a polský. Ale nedaří se; Němci nechtějí
si vázati rucé a dr. Pacák za úřad ministra
krajana věru právem nehodlá s lidem českým
skákati, jak by ci vláda a Němci přáli. Vo
lební oprava jest pro vládu tvrdým oříškem,
jen aby Němcům i nadále zůstalo sladké jádro.
Jaká ta oprava bude, vysvítá ze zpráv, dle
nichž byly ve Vídni v ministerstvu vojenství
zase porady, aby v království Českém bylo
pohotově větší množství vojska než dosud;
nespokojení s chystanou opravou prý sebou
nž vrtí. Depotaci polské císař odpověděl, že
při volebníopravěbudese dbátipráva zájmů
všech národních kmenů. — Proti chystané o
pravě panské sněmovny budí se mezi jejími
členy odpor. — Vyjednávání o obchodní
emlouvě Rakouska-Uherska se Srbskem pře
rašeno. Srbsko uzavřelo totiž s Balbarskem
tajnou celní unii, ze kteréž naší říši mohla by
vzejíti škoda, s přitom jednalo o obch. smlouvě
s Rakouskem. Vládauherská již také uzavřela
uherské hranice proti Srbsku ohledně dovozu
dobytka a masa. — Zasedání moravského sněmu
skončeno. Při té příležitosti vydali čes. mo
ravětí poslanci provolání k lidu, aby v nastá
vajících volbách volil maže nejlepší. — Kuní
žetem-arcibiskupem gorickým jmenován dr. Fr.
Sedej, kanovník v Gorici.

Minuloo neděli po celém Německa konány
socialistické schůze na oslavu ruské revolace
a pro zavedení všeobecného volebního práva;

Francie má nového presidenta republiky;
svolen jím dosavadní president senátu Fallieres,
kandidát radikálních stran. Zvolení to znamená
pokračování v politice proticírkovní. Proti
kandidst jeho Dvumer, předseda sněmovny,
jenž jest odpůrcem proticirkevní politiky Com
besovy, dostal 371 hlasů,Fallieres 449.

Z činnosti katol. spolků,
Valsá schůze jedmoty katel. tova

ryšů v Hradel Králové konala so dne 16.
ledna b. r. za přítomnosti většiny členstva. Schůzi
zahájil předseda p. dr. Reyl a vzpomenul ztráty,
kterou utrpěl epolek letos. odcestováním několika
osvědčených pracovníků, které nováčkové nemobou tak
snadno nahbraditi. Přes tuto ztrátu spolek ve veřejné
činnosti Čile si vede a bratrakým spolkům v nejednom
ohledu v práci rád vypomáhá. Není nás e.ce mooho,
ale dovedeme své posice uhájiti. Jednatelská zpráva
podává doklady o náboženském avědomění a čilé práci
členstva. Nemocenských podpor vyplaceno 24 K, ce
atovní podpora 8 členům. Knihovny bylo stále po
užíváno a četné časopisy katolické odebírány. Tambu
rašský odbor koncertoval v Doudlebách, Holohlavech,
Týništi a v Kyšperka vedle domácích produkcí. Příjem
činí 676 K, vydání 628 K, zbývá přebytek 150 K. Do
výbora byli zvoleni: pp. Jenšovský, Polák st, Polák
ml., Beránek, Buben, Soadil, Svaták, Lexa, Čvančara,
Katnar, Pech a Černý. Revisory pp. Dvořáčeka Polák
ml. Vzdělávací činnost spolku tovaryšského zaslouší
účinné podpory zejména v kruzích řemeslnických,
protože jen vzdělaná a mravně vilná gonerace řeme
alnická může ae domáhati s prospěchem zlepšení vý
robních poměrů. Dnes bývá podrost femoslnický pře
barvován demagogy na politické utranníky a odváděn
od své odborové organisace. Máme mnoho politiků,
ale málo odborově uvědomělých pracovníků v řemesl
nickém stavu. Nářky nic nepomohou, nýbrž rozumnou
výchovou podrosta nutno připravovati lepší badouc
nost. Tovaryšská jednota po celých 17 let svého
trvání přese všecko tupení shromažďovala ve svém
středu vždy výkvět spořádaného a spolehlivého děl
nictva, proto by měla činnost její docházeti větší po
zornosti. Zdař Bůh!

Z Čermilova. (Řádná vainá schůze —
přednášky.) V neděli dne 28. ledna t. r.0 2 hod.
odpolední konati bude „Katolická Národní Jednota“
Černilovaká svoji devátou řádnou valnou schůzi
obou odborů. Pořad jest tento: 1. Zahájení schůze
předsedou. 2. Řeč vadp. prof. Fr. Šulce: „Neprávem
mnozí se hlásí k husitetví“. 3. Zprávy fankcionářů.
4. Volné návrhy. 5. Volby. — Minulon neděli

opět sa velikého účastenství přednášel dp. Jos.ynařík o své pouti do Sv. země. Byla to stkvělá
kulturně-historická přednáška o Jerusalému, hoře
Moria (chrámu Šalamounově, mešitě Omarově,
Aksa), zahradě gethsemanské, Sionu, vnitřním
městě, cestě křížové, chrámu Božího brobu. Dík
budiž vzdán vel. pánu sa tříhodinnou poutavou,
povznášející a působivou přednášku, jejíž dojem
ještě zvyšovaly velezdařilé obrazy světelné. Poslední
přednáška o Sv. zemi konána bude na Hromdice
o 7. hod. večer. Zdař Bůh!

Katolické jednota v Pardubicích
us á dne 2. února t. r. v měšťanské Besedě
zábavní večírek s bobatým programem. Při zábavě
budoa ochotně spoluúčinkovati hradečtí tamburaši
a někteří členové jednoty.

Z, Čáslavě. Dne 31. ledna odbýval valuou
hromadu spolek av. Ludmily. Vldp. děkan přednesl

robnou správu o činnosti spolkové, z níž vyjímáme:
ořísene krásná církevní roucha pro II. tř. pohřební;

upraven ornát a plavisl pro III. tř.; sakoupona krásně
vaná buies; přispěním spolku opravena kaplička

. M. Pomocné a slušný k ní chodník pořízen nákla
dem sl. městského patronátu. Obrazy kříšové osaty
Páně nákladem spolku očištěny a opraveny. — Obě
tevá pí Nebošátkorá svým nákladem pořídila lampu
do kapličky P. M. Pomocné a upraviti dala „Betlém“

v hlavním chrámu Páně. Horlivá pí Beyerovápodezpráva pokladní. Spolek měl příjmů 1683-71 K,vy
dání 82694 K, zbývá čistého jmění 8657-77K, které
jsou uloženy v záložně. Sbírky na kapli pod věží do
stoupily výše 1893.68 K. Ka konci echůze oznámila
pí Nebožátková vldp. děkanovi, de věnuje 200 K ns
na pořízení plynového světla k P. M. Lurdské, oož
pan děkan radostně všem velectěným dámám oznámil
a s přáním všeho dobra od Pána Boha aochůsizakončil.
Máme mnoho epolků v našem městě, ale o tomble se
můše říci upřímně: Málo řečí, mnoho skutků ! —
Křesťansko-sociální spolok sdejší odbýval v neděli
7. ledna valnou hromadu. Dle správy jednatelské bylo
12 schůzí výborových řádných, 2 miraořádné. Před
něšky byly 4: 1. „O šivoté na dně mořském“ (pan
c. k. prof. Ant. Nosek) se světelnými obrazy, ješ ob
staral obětavý p.c. k. prof. V. Šarboch. 2. „O výrobě
a sažitkování skla“ (p. c. k. prof. Ant. Nosek). 3. „O

Boleslava Jablonském“ (vip. Sameršd): 4. Jak pořizujene testament (závěť) (vip. Semerád).Divadelní večery
byly 4, k nimš zvoleny byly děje z venkovského di
vota: „Výminkáři“, „Jakou našel Jakub metla ns
slon Tekla“, „Poklad“ a „Na Dušičky.“ Knihovna ob
sshuje 105 knih vázaných a 20 brožovaných. Časo
pisy odebírány tyto: Obnova, Časové úvahy, Český
východ, Eva, Meč, av. Vojtěch a Rolnické listy. Bpol
kové jmění 216-29 K. Na počátku roku bylo členů 68;
během roku vystoupil 1, přistoupilo 23, takže epolek
nyní čítá 90 členů. Zdař Běh! .

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. U vyřízeníkanonické

Gen. visitace v roce 1906 ráčil Jeho Biskapská Milost
nejdůstojnější arcipastýř následující vyznamenání udě
liti, Ve vikariáta Rycbnovském: Zvláštním aznáním
Jeho Biskapské Milosti vyznamenán byl penVinc.
Kleprlík, b. konsist. rada, vikář a děkan v gyohnově
a. Kn. — Jmenování byli: p. Jan Šrámek, vik. sekro
téř, farář v Neb. Rybné, b. notářem; pan JosefČíšek,
vik. sekretář, b. notář, farář v Dobrém, os. děkanem;
pen Pavel Rozínek, b. notář, fandatista ne Skalce, a



nově, čestnými konsistorními rady; p. Fraat. Král,
farář + Bílém Újezdě, p.Ferd. Blecha, děkan v Sol
nici, p. P. Prokop Žák, Ó. Sch P., prof. gymo. v Rych
nové, b. notáři; pan Frant. Tomíček, b. notář, farář
ve Velkém Uříně, osobním děkanem. — Expositorium
canonicale obdrželi: p. Jos. Pohl, farář v Lukavici,

„Frant. J Košťál, farář ve Skuhrově, p. Karel Fink,
ferát v Kunštátě, p. Ford. Aadrlický, farář v Černiko
viofch, p. Véci. Hvězda, farář vo Vamberka. — Farní
eynodalie: p. Ant. Rubík, katecheta škol měšť. v Rych
nově np. Kn., p. Ludvík Jelínek, kaplan v Skabrově.
Pochralným uzoáním nejd. b. Ordinariátu byli vyzna
menáni: «) Dokretem Jeho B. Milosti: jp. Frant. Ku
bánek, farář v Javornici, pan Frant. Wolf, farář ve
Velké Zdobnicí, p. Jvs. Pohl, farát v Liberku; b) De
kretero b. Konsistoře: p. Josef Novák, farář v Bělém,
p. Jen Snížek, kaplan v Solnici, p. Jos. Scheitz, farář
v Kačerově, p.Jan R-zníček,katecheta ve Vamberku,
p. Frant. Kračmar, kooporator v Kuaštátě, p. Josef
Roseler, koop. ve Velkém Uříně; c) Dokretem b. rika
riátního úřada: pan Jan Šandera, gymn. katecheta
v Bychnově n. Kn., p. Frant. Hovorka, administrátor
v Říčce, p. Jan Novobradeký, kaplan v Rychnově n.
Kn. V Pánu zesnali: pan Vojtěch Houba, b. notář,
děkan v Soaticícb, 1 dne 17. ledna (naroz. 1838, vyav.
1858), p. P. Frant. X Šlégr (V Vuln., O. Praem.
kanonie Želivské, dachovní správce ve Vojislavicích,
1 19. ledna 1905 (naros. 1860, prof. 1885, vysv. 1886).

Ve schůzi městské rady Králové
bradeeké dno 22 lelna ueneseno: Žádost komi
tétu pro české oddělení rekoaské výstavy v Loadýně
o příspěvek postoupí se městskému zastapiteletva —
Policii se uloží, aby vykonala v městě problídku,
sda-li, a kdo ve městě chová vepře. — Nadaci Sku
herského v Praze a spolku výtvarných umělců „Manes“
udělen byl členský příspěvek. — Všem kancelářím se
uloží, aby provedly inventaru knihoven, pomůcek kan
celáfských a nábytku. — Pann Frant. Černému, mistra
zednickému, uděleno bylo povolení k zavedení vodo
vodu užitkového do novostevby pp. Kotíka a Ježka
v bi. C. — Schválen byl návrh techuické kanceláře
na obložení obruby basioo v parku ně Žižkově nám.
šamotovými dlaždicemi a objednání těchže u Rakov
nické továrny. — Žádost správy jatek za pořízení 3
nových cilindrů k přístroji na porážení dobytka po
stonpí se technické kanceláři k objednání. — Vzato
bylo na vědomí evolení o. k. okres. hejtmanství k po
utavení benzinového motora v továrně ne piana pana
Jindř. Jelínka. — Vzato bylo na vědomí, že c. k. mí
utodržitelstvím v Praze schválen byl jateční řád s ně
kterými doplňky a řád o prohlídce mase a masných
výrobků. — Vyhověno bylo různým přáním okrašlo
vacího upolka v Hradci Králové. — K žádosti p. ře
ditele gymnasia za zřízení nových klosetových záchodů
v budově gymnasialní se sdělí, že obec jest ochotna
provósti zařízení ta v rešijní ceně. — Žádost pí Alšb.
Šandové o srolení k prodeji čaje ne novém tržišti za

poplatek z místa postoupí se živnostenskéma odboru
k vyjádření. — C. k. vojenskému staničnímu veli
telství zde propůjčí se do odvolání místo v bast. IV.
ka cvičení mužstva ve střelbě z pokojové račnice. —
Panu Josefu Macháčkoví uděleno bylo povolení ku
stavbě nového dvoaprtrového domu na parcele č. 18
v bloku C. —

Vzdělavací a podpůrný spolek kře
ofnnsko-sociálních žem v HradelKrál.,
chápaje význam s prospěch středoškolských extensí,
pořádá 2. února o 2. hod. odpol. achůsi, na níž pro
mluví p. prof Drápalík o sociálním postavení šeny ve
starověku. Doufame, že účasť bude tentokráte zvlášť
bojná,

C. k. skušebná kommisse pro školy
obecné a měšťanské v Hradel Králové
přijímá opovědi ke zkouškám způsobilosti učitelské
ro období květnové r. 1906, opatřené nálešitými do

Řady, do doe 10, dubna t. r. Žádosti za dispens po
dány buďtež nejdéle do konce února.

Žádosti privatistů ke zkoušce do
spělosti učitelské přijímá ředitelství o. k.
ústava učitelského v Hradci Králové du 15. března a
žádosti ke zkonškám ze ženských račních prací do
1. května t. r.

Pojišťování čeledi proti memoci.
V četných městech zřízeny jsou nemocenské po
kladny pro Čeleď, pokud nepodlébá povinnému
pojišťování úrazovému. V rodině mají služku, která
onemocní. Dle $ 20. čeledního řádu z r. 1866
jest přednosta domácnosti povinen, péči míti o její
ošetřování a léčení; výlohy za to může ai strhnouti
jen tehdy, když se dokáže, že sloužící svoa vlastní
vinou onemocněl. Dle $ 22. hospodář má toho
vůli, nemocného buď ve svém domě ošetřovati,
anebo jej do některé veřejné nemocnice nebo někam
jinam k ošetřování odevzdati, ač může-li se to u
činiti beze škody nemocného. Obé je pro slažbo
dároe nevýhodné. Ke svým službám potřebuje
silu jinou, mímo to nemocného musí doma oše
třovati nebo v nemocnici na něho po čtyři neděle
platiti. Poněvadě onemocnění, která by po tuto
dobu trvala, byla by dosti značným břemenem
pro rodinu, ale s druhé strany jsou to případy
řídké, spojojí-li se všichni elužbodárcové ke vzá
jemné pomoci. Ročním příspěvkem 2—3 K za
každou v domácnost: zaméstnanou služební osobu
pojistí si právo, aby jeho služebná osoba, one
mocní-fi, v nemocnici byla ošetřována a výloby
tím vzešlé z příslušné pokladny byly zapraveny.
Správa této pokladny obstarává městský úřad nebo
příslušná sociální komisse městská; město má za
jisté po té stránce též povinnosti (mnoho nemocí
vzniká z nedostitku bygienických opatření) a proto
řídí správu nemocenské pokladny svým úřed
nictvem, čímž režie značné ge zmenší. Iostituce
taková v Hradci Králové prý neexistuje; alespoň
nikdo o ní nevěděl, kohokoliv jsem se ptal, dopo
ručajeme tudíž otázku tuto městské radě k úvaze.
Dle počtu zaměstnaných dal by se zjistiti přibližně

příjem, ve zdejší nemocnicí poskytliby statistické
data a pravděpodobná vydání. Ovšem nesměla by
se věc dlouho protahovat. Pozn. Existuje-li taková
instituce, všecko uctivě odvolávám a prosím pouse,
aby koncem nebo počátkem roku se osnámilo,
kde se podobné přihlášky přijímají. abd.

Udělení komcese. Panu Janu Kotrčori,
inženýra nesisteatovi v Hradci Králové, udělena c. k.
mlatodržiteletvím konceste ke koupi a prodeji realit.
Jest věru již dárno na časo, aby se nenochávaly ta
kové a podobné závody jen a jen vždy v ruku po
koutních šidovských obchodníků, kteří při tom vydě
lali jiš v Čechách milliony a pracovali při sprostřed
kovéní koupě a prodeje výhradně do rakou svých
souvěrců.

Přiznání k osobní daní s příjmu
a k daní důchodové. Lhůta k podánípřiznání
k osobní dani z příjmu na rok 1906 stanoví se do
31. ledna 1906. Podati přiznání povinen jest každý
poplatník, jebož poplatný roční příjem 2000 K pře
vyšuje, aneb kdo k podání téhož byl zvláště vyzván,
Přiznání boďtož podána baď písemně neb ústně a vs
měřovacích berních úřadů (berních apráv, okresních
bejteanství). Přiznání písemná buďtož podána na ú
ředních formalářích, které poplatníkům zároveň se
zvláštním vyzváním od úřadů berních dodány bodou;
poplatníi, jimž formalář dodán nebode,obdrží jej na
požádání u svrchu soíněných vyměřovacích berních
úřadů aneb u obecních starostů bezplatně, — Při
znání o všech důchodech dani důsbodové podrobených
©imo ty, 2 nichž daň důcbodová dlužaíkem se aráší,
buďtež na rok 1906 podána ve lbůtě, ku podání
přiznání k osobní dani z příjmu svrchu stanovené, a
onoba berního úřado vyměřovacího, který jest pří
slašen přijímati přiznání k osobní dani z příjmo. Při
znání k dani důchodové buďtež podána baď písemné
ns úředních formolářích, nebo ústně poplatníkem
samým neb jeho zákonným zástopcem, todíž i každým
dani podléhajícím příslošníkem domácnosti. Připomíná
se, že při dani z příjmů a důcbodové povinnost po
dati přiznání i následky opomenutí této povinnosti
Da doručení zvláštního vyzvání závisly nejsou,

Z mímulost! Hradce Králevé. (B
dinné, hospodářské i epoleč. poměry koncem 18. stol.)
Dne 16. listopada 1788 apraven byl „výměnek“ pro
Kateřinu, ovdovělou Morávkovoa. „Dle zápisu Josefa
Nováka byl výměnek na č. ? v Lochenicích pro Jana
Morávka a jeho manželka pojištěn takto: 1. Byt eho

spodářem pokolný a zadní komore, též 1 kráva nahospodářově obroku, 2. na satém obilí, totiž: pšenice
1/s str., šita 8 str., ječmene 2 str., hrachu 2 věr“.,
jshel 1 věrt.; 1 sábon řepy, 1 záhon zelí, 2 záhony,

ro rytina a 1 křenovka vedle strahy, několik čvest
ových stromů vedle Babnovy chalupy. Z toho vý

měnku dle zápisa patřípo smrti manžela mangelce
vdově Morávkové jedna polovice.“ Jan Morávek zemřel
o „Zvěstování Penny Marie“ r. 1788 a dle této doby
vyměřen výměnek pro oba na '/, roka a pro vdova
za */, roku 1788, respektive sa dobu do 20. srpna t.
r., kteréhož doe Kateřina Morávková zemřela. (Proto
collum, fol. 15.—17.) — Dne 19. listopadu 1788 při
pořádnosti mesi dědici Annou Zitovou a jejím bratrem
Matějem Kobosem z Malšovy Lhoty žádala Anna
Zítová, aby Matěj Kobos stvrdil přísahou, že jí díl
louky neprodal, nýbrš peníze (50 sl.), které od ní
přijal, sobě ponge vypůjčil. Poněvadě Matěj Kobos
přísaha přijal, „bylo ma dáno 14 dní na rozmyšlenou,
zda-li přísahu s dobrým svědomím vykonati můše a
jemu naříseno, aby se od příští neděle za týden při ú
řadu hospodářském přihlásil spolu s rychtářem, od
kteróhožto úřadu Matěj Kobos bade odeslán k jemnost
panu děkanovi v duchovní vycvičení, co přísaha sebou
obnáší.“ (Protocollum. fol. 17. a 18.) — Po zemřelém
r. (788 Václava Morávkoví z Předměřic zůstal syn
Jan a čtyři dcery, všickni neplnoletí, Do zletilosti
syns Jana (po případě do své libosti) měla hospoda
řiti na šivnosti pozůstalá vdoru; dcerám Marii a Ka
teřině byly podíly pojištěny na živnosti, dcerám Do
rotě a Lidmile na jistinách, které dohromady obná
šely 1309 sl. Úroky ponechány matce na vychování
dětí do té doby, až by Jan živnost nastoupil. Matka
byla povinna odevzdati živnost v tom stavu, v jakém
ji přijala. Obilí a nářadí ponecháno matce na výživu
dětí. |Protocollam, fol. 28. a 24.)

Úmrtí. Ve Vojislavicích u Humpolce semřel
19. t. m. P. Frt A. Šlšgr. duchovní správce, kněs
řádu praemonstratského ze Želiva. Narodil se r. 1860
v Rynholci, do řádu přijat r '885, na kněse vysvě.
cen r. 1886, R i. p. — V Jičíně zemřel 19.t. m. Dr.
Bedřich Presl, c. « k. vrchní okresní lékař, v 63. roce
věku svého. Pohřeb konal se 2%. ledna na hřbitově
Jičínském. :

Relník, jakých mále. (Pobrobnívspo
mínka.) Velký rozruch způsobila ve farnosti Chlenské
i v okoií pověst, že „starý pan Šabata“ je nemocen
a nesmírný sármatek jímal všecky, když v sobota 18.
ledna t. r šířila se správa, že dědeček Šabatů uč
umřel. Lidé v kostele a na potkání plakali. A proč?
Iou, zemřel rolník, jakých málo. Jan Šabata narodil
se 9. ledna 1934 ze starého počestného rodu ve Yrbici.
Už v mládí byl miláčkem celé rodiny. Toašil po stu
dich, avšak musil je přerušiti, aby se ujal doma ho
spodářetví. Nemoha ve školách, vzdělával se pilně
doma. Večery věnoval knihám a časopisům. Tak vy
spěl v dokonalého, pokročilého rolníka, jenš dobře
vedl statek svůj a radou i ekutkem pomáhal, aby
v celém okolí hospodářatví zkvétala. Neunavný, nej
výš obětavý byl, kdykoli, ať ve dne či v noci, volén
byl k onemocnělému dobytku. Všude byl rád vídán a
pokynů jeho šetřeno. Nadivno, če získal vi důvěry a
volen byl ve své obci starostou, členem školního vý
bora, psk starostou okresu Kosteleckého nad Orlicí“
členem c. k. okr. šk. rady i zemským poslancem. Ó,
jak nadšeně mlavíval o tatíčku Riegrovi, v němě ctil
největšího vlastence! V bojích Mlado- a Staročechů

ry i Šabata. Nebyl více volen jse upřímným Starohem a rozhodným katolíkem. Pak se věnoval více

svéma okolí. Byl přes 30 roků rozdafným předsedou
Katolicko-bospodátsko politického -epolka „Lípa“ ve
Chlenech, jehož veliká činnost zasahovala drabdy i
do okresů sousedních a v němě sám tak často byl
výmlavoým řečníkem. Byl spoluzakladatelem Raifei
senky a spolku sv. Vincence P. ve Chlenech, takřka
otcem velikého melioračního podniku a regulace po

toke Brodce, zakladatelem drušatva pro pojišťovánískotu, původcem „Šabatova fonda“ kopodporování
vzorné čeledi. Byl takřka osou, kolem níž se všechen
život ve farnosti otáčel. A při tom všem nebylo skrom
nějšího, zbožnějšího osadníka. Byl horlivým členem
nÍ. řáda ov. Františka, členem všech farních spolků
náboženských, edružení katol. agrárníků, přátel kato
lického školství atd. „Modli se a pracaj“ bylo ma
heslem životním, ješ nejvěrněji do posledního vsdecha
plnil. Den neměl pro něj radosti, nebyl-li na mši sv.
Z Vrbice do Cblen je nejobtížnější cesta po příkrém
kopci, avšsk ani za velikého náledí, deště a větra ne
scházel pan Šabata v kostele, kde zvačným, libým
hlasem zpíval P. Bobu chvály. Po měj ov. u kostela
čĎekávali naň lidé, žádajíce o rada neb návštěva ne
mocného dobytka s pod. I kdyby měl doma sebe více
práce, nikomu neodřekl, ale ochotně šel a pomáhal.
V pravdě zlatá daše, otěné ode všech, kdož hozaali,
od lidu nejprostšího, jemuž byl dobrodincem, ag do
krubů šlechtických. — U příležitosti 25letého jnbilea
salošení apolka „Lípa“ jmenován byl čestným členem
téhož. Současně sr. Otcem vyzoamenán čestným kří
žem „pro Ecclesia et Pontifice“, jehož si tolik vážil.
Jako kdysi David, maje býti na královetví pomazán,
zaměstnán byl pastýfetvím, tak i p. Šabata, kdyš ma
zpráva o jeho vyzoamenání donesena byla, hlídal své
výměnkářské kravičky, maje knihu v race. Důkaz to,
Ze žádné zaměstnání nebylo mu nízkým a za šádnou
práci se nikdy nestyděl, Krásný byl jeho divot, krásná
i emrt. Zemřel v 78. roce svého věka, tak jak ma to
před 30 roky ve ana zjeveno bylo, jak nám vypravo
vával. Kdyš se těžce zánětem plic rosnemohl, zaova“:
to připomenul, še je to vůle Boží, aby v započatém
78. roce zemřel. Zbožně přijal Toho, Jejš skoro kaš
dých 14 dní s podivabodným nadšením přijímal a
pak jiš tiše zaměstnával se jen Bohem svým, Jejž tak
vroacně miloval, častěji deptaje: „sluší nám plniti ©
podrobiti se vůli Boší!“ Zvláštním řízením Božím
stalo se, že srovna 3. ledna, v týš den, kdy ulehl,
av. Otec adělil eu na šádoat bývalého chovance římské
koleje dp. P. Stocka apoštolské pošebnání e plnomoo
nými odpustky pro hodinu smrti, kteréžto milosti tak
brzy potřeboval. Slavný byl jeho pohřeb, jakého
farnost Chlenská dosad noviděla a sotva kdy uvidí.
Súčastnili se ho nepřebledné zástupy lidstva, pan c.
k. okr. hejtman A. Wonacb, zástupcové všech úřadů,
spolkové, vsácní hosté © celébo širóbo okolí a kromě
místního faráře 8 duchovních. Kondakt s Vrbice do
Chlen vedi vidp. vikář J. Kaplan z Cuclavi, v kostele
dojemnou promlava měl bývalý zdejší farář, nsní
děkan v Kostelci n. O. vldp. A. Kaška. Kromě těch
súčastnili se dpp. faráři J. Hnátek ze Skorenic a A.
Šindelář z Potětýna; dpp. katechetové: J. Řezníček
s Vamberka a G. Stock z Turnova, vipp. kaplani:
J. Novotný z Kostelce n. O. a TbC. A. Mikan s Bran
dýsa n. Orl. Tato neobyčejná a ochotná oslava laika
v pravdě v kašdém obledo velikého nechť hlasitě volá
všem, že vadělání, práce a pokrokovost s jedné a vo
liká zbožnost s drahé atrany nijak se nevylučují a že
i nynější svět rád vzdává held a poctu zásadám, ješ
tak neohroženě hájil a projevoval náš nesapomenu
telný pan Šabata,rolník, jakých málo.

Pošár v Týništi m. Orl., v továrněna
nábytek firmy Ad. Novotný, vzniknavší v úterý 28. t.
m. nad atrojovnou, v rychlosti se rosšířil. Ale při
chvátevším 8 sborům hasičským a dělnictva s míst
ních továren podařilo se oheň omesiti; devět desetin
sávoda zůstalo nedotčeno. Škody spůsobeno na 50000 K.

Aspoň melšete! Pan učitel Navrátil měl
odedávna to veliké -vědomí u eobe, že se musí
státi slavným. Abytomuto sebevědomí dal průchod,
založil v Moraganech list s chlabným titulem „Vzdě
lání lidu.“ Rozumí se, že žádné opravdové „vzdě
lání lidu“ nedá se dnes dle pokrokářských zásad
mysleti bez nadávání a lhaní vůči katolickému
náboženství. Tím se také p. redaktor řídí a kde
může, udeří ve svém listě církev katolickou brubě
v tvář. Referentem záležitostí „klerikálních“ ve
zmíněném „Vzdělání“ je zvláště v tomto ohledu
pověstný pan učitel Ot. Pospíšil z Holic, který na
př. referoje z „klerikálního denníka Čecha“, aniž
by tento list viděl, neřku-li četl. Jemu za podklad
referáta ve Vzdělání stačí ledaktarý pokrokářský
list. A panredaktor ai pak libuje, jak ostře slebá
jeho referent nenáviděné katolíky. Nevíme, kolik
asi židů jsou odběrateli moravaoského Vsdělání,
ale jisto jest, že se pávi v redakci chtějí mermo
mocí židům zalíbiti. Také evangelíci jsou u nich
v milosti, ale jen-ti katolíci a katolická církev
překáží jim pořád ve vzdělání a kazí jim humor.
Proto pan učitel z Holic toužebně volá: Kéž by
u nás byla Francie! Já sám bych těch „černých“
několik dal ze samó humanity a pokroku upálit
a na co bych nestačil s p. dr. Zemánkem, to bych
poslal do Moravan a tam by již dílo vzdělání
slavně dokončili. Pánové, nežádáme od vás žád
ných milostivých ohledů, ale chcele-li mlaviti a
psáti o vzdělání, mluvte aspoň pravdu i o těch
nenáviděných klerikálech. .

Protestají proti p. faráři Dostalu
Lutinoví. Pokrokáři shromážděnína své schůzi
v hotelu „Střebský“v Pardubicích dne 21. ledna
ohlásili slavnostní protest a nejhlubší rozbořčení

Jadoví. Tedy lidé bez náboženství, atheisté a židé,
a těch bylo při schůzi snačné procento — ros
hořčají se nad tím, když kněz hájí dle své svaté
povinnosti náboženství. Zato mu pokrokáři lají a
vyhrožují. Není to hotový Babylon!



Vikariátní skupina Z. J. v Pardu
bicích kovsla svojí občasnou schůzi dne 24. £
m. 0 2. hodině odpolední. Program: vé otázky
vsbledem na postavení kněze,

Viny obyvatelstva v Pardubicích.
V roce 1905 bylo v Pardabicích 632 katol. křtů.
O 2 méně než roku loňského. Také v tomto městě
mooží se případy zabíjení plodů nenarozených u
svobodných | vdaných. Ojtad lze si asi vysvětlití
úbytek křtů.Úmrtí bylo tu letos 619 a svateb 146.
Věeho obyvatelstva čítají Pardubice přes 23.000.
Meri těmi je 530 židů, 308 evang. reform., 50
evangelíků augsb., 3 aoglikání a 18 bez vyznání.
V Pardubicích vychází 7 listů politických a to
Neodvislé listy (mladočeské), Samostatné směry
(antisemitské ?), Rozvoj (židovaké), Osvěta lidu
(pokrokářské), Východočeský obsor (sociálně de
mokratické), Proletát (národně sociální), Hlasy ze
Siona (evangelické), jeden list odborný.

Svůj k svému. Proč obrací se mnohý
z našínců na závody zahraničné? Odpověď. Zby
tečná nedůvěra k českým závodům, a lhostejnost
při nákupu. V posledním čase jeon naše kraje

"takřka zaplsvovány obzvláště kávovými nabídkami
v cenách na nejniáší stupeň stlačených. Avšak
jaké sklamání, když dojde zboží špatné a bez
cenné! Před šmejdy takovými varujeme s upo
„zorňujeme, že dostaneme doma dobré zboží. Co
nejlépe odpornčujeme firmu Fr. Jelínek, Slatiňany
(vis insert).

Z Libětáte. ZdejšíKatolickéjednota
v neděli dne 28. ledna 1906 spolkový ples.
stince p. J. Kováře. Začátek v 7 hodin.

Z Hlinska. V posledním čísle „Lidových
Prondů“ otírá se dopisovatel o našeho důstojného p.
faráře a ve svém velikášství milostivě mu vymozuje,
o čem má kázati s o Čem ne. Jeme radou p. dopi
sovateli, aby si hleděl savé kovadliny, a aby 86 ne
pleti do věcí, kterým nerozumí. O tom, co má dů
stojný pan farář kázeti, do kovároy, nebo k „Zrů
stovům“ na rada choditi nebude. — Bylo nám od
věrobodných lidí s tábora národních řečeno, že ty
výpady, proti panu faráři v „L. P.“ ačiněné, jsou
mstcu za to, še odepřel jisté osobě před rokem ze
mřelé a p. dopiSovateli velice blízké slavný pohřeb.
Proč, nechtějíce se do osobaích věcí pooštěti, zatím
aváděti nebudeme. Rozumí se samo sebou, že se to
bez důvodů nestalo. Nebo proč nec těli vlastní jeho
soodrazi mrtvolu nésti? Jen v sájmu p. dopisovatele
by bylo, kdyby toto staré prádlo neroatahoval avěct,
které nevoní, nerozmaroval. Chce-li ale, abychom
8 ním zřetelněji promlavili — promlovíme. — Ko
konci vytýká p. dopisovatel pana faráři šetrnost. To
by. ovšem nebylo ještě nic slébo, neboť šetrnost jest
Jedna s ctností. A věra, že by tato ctnost byla vhod
ným předmětem ku přednášce I v „Havlíčko“, besedě
národních dělníků v Hlinako, neboť jek jest tomo
dávno, co uš 3 předsedové „Havlíčka“ se „položili“,
tak že po delší dobu spolek „Havlíček“ ani předseda
neměl. Saad kdyby byl p. dopisovatel nějakou před=
nášku o šetrnosti v „Havlíčka“ udělal, mobli jeme
tofti v Hlinsku o několik bankrotů méně. — Co kde
fobráého důst, pan farář ndělá, s tím na buben ne
chodí. A my víme, 4e kdyby. chtěl jen dluhy sa p-le
vydobývati, še by p. dopisovatel nad štědrostí pana
faráře žasl! Ostatně nic ai z toho, důstojný pane fa
ráři, nedělejte a nechte jen štěkati pojska na měsíček.
Myi celé město Vás známe, a nikdo Vás nám ne
přemaluje. Jednoma s Vašich předchůdců se tíž lidé
posmívali, že dělá dluhy, u Vás je zase mrzí, že
v dlazích nevěsíte. — Iau, dosud ta stará pravda
platí, že všem se nelze sachovati. — Více osadníků
hlineckých.

Klerikalismus maších márodních
dělníků. .Z Hlinsko.) V posledním (3.) čísle „Lido
vých Proadů“ obrací se naši národní s roshořčením
proti starým, (prý) klerikálním zvykům, jako jest ko
loda, tři králové atd., če prý jest to žebrote, znemrav
ňojící lid. Souhlasíme, zvláště co se tkne večerních
tonlek dětí a návětěv hostinců od tří králů, a navr
hujeme snadnou odpomoc. Ať přestanou naši páni
národní i demokraté dětí na tato šebrotu posílati, a
pomine ten klerikální obyčej ihned, neboť dětí stu
dených jest mesi těmi koledníky tuze málo. Ostatně
kdybychom se tak ohlédli jen rok nebo 2 roky epět,
našli bychom mesi těmi „pastušky“ i leckterého ny
nějšího předáka národních. Ale když už něco, páni
národní, děláte, tak jen bezky důsledně, Voláte po sa
mezení klerikálních zvyků, ale sami, abyste pomohli
svým financím na nohy, aby pokladna vaše nedostala
souchotě, každoročně pořádáte Mikalášskou zábava
spojenou a nadílkou! Či to už není klerikélní svyk,
že vám to vynese nějskou koranku? A tohoto kleri
kálního svyku držíte se suby nehty, ačkoliv máte
pravideloě při něm smůlu. Jedoou se vém při tom
poděkoval předseda, podrabé váš bratr ze samé lásky
k blišníma zlomil jednomu občanu nohu, a letos málem
byste byli zase přišli o předsedu. Tak vida, ani jsme
nevěděli, jakými jsou tí naší národní — klerikály|

Ze Selniee. Pontník, ubíraje se od Rych
nova n. K. k našemu města, již z dálky sří bělavé
obrysy kostelíčka, jehož věž vysoko k oblakům čnící
Jakoby vítala cizince do středu našeho přicházejícího,
Útalná tato svatyně e'ojící na pokraji měste byla zbu
dována před. 2 lety na zdejším hřbitově; přistoupí
me-li pak blížo, shledáváme, že jest to novostavba,
jíš sobásí ještě vnitřní zařízení, V posledních však
dnech dostalo se kostelíčku umělecké okrasy. Nad
portálem s venčí umístěn krásný mosaikový obras
Božského Srdce Páně, jenš živostí barev s daleka
oko pozorovatele upoutá, a zvláště v sáři sluneční

tádá
l ho

působí dojmem úchvatným, Mosaikorý tento obraz
sbotoren byl akad. malířem p. V. Foerstrem £ Prahy,
nákladem 650 K a jest to dílo amělecké, jakéhož ns
našem venkově jest pořídku. V neděli 21. ledna měli
jsme zde krásnou slavnost, posvěcení toboto obrazu.
Z faratho chrámu Páně odpol. veden byl průvod ne
hřbitov, kdež před portálem kostela za veliké účastí
obyvatelstva solnického promlavil místní duchovní
správce o výsnamu B. Srdce Páné a jiných symbolů
na obraze se nalózajících vzhledem ke hřbitovu, načež
byl obras církevním řádem posvěcen. Na to uvnitř
svatyně v důvěrné promluvě ku svým osadníkům na
stíoil ještě dp. avětitel bistorii sbudování tohoto ko
stelíka. Stavba poduiknota byla blavně z té zbožné
snaby, aby i mezí mrtvými našeho města nalózal se
důstojný etáuek Boží a vřelé přání to neminalo se za
přispění přečetných dobrodinců výsledkem, Hlavní zá
sluba o postavení této avatyně mají přední její do
brodincové, nyní již v Pánu zesnolý p. Eduard Su
chánek, učitel v Praze, rodák zdejší, jenž odkazem
ve uvé. sávěti 6376 ul. zvláště omožnil utavbu a pak
Jistý nejmenovaný rodák sdejší. Ovšem že nescházelo
i jiných četných zdejších dobrodinců, kteří většími
obnosy přispěli, tak že celkový náklad na stavbu a
výzdobu 30.000 K jest jimi obrazou. Valtřoí zaří
sení, oltář, kazatelna, varhany u nářadí v sakristii
též apějí již k svému dohotovení, tek že již, dá-li
Bůb, letošním rokem těší se zbožný lid na vysvěcení
této svatyně, Podotkaouti však dlužno, že aeoceni
telnoo záslabu o dílo to má místní dachoval oprávce
vldp. děkan a bisk. notář P, Ferd. Blecha, jenž
s neámornou pílí a avédomitostí pracuje ua důstojuém
zbadování tohoto atánku Božího, a jemuž dílo šťastně
dokončené a věky přetrvající a láske věrných osad
níků bude odměnou a útěchou za podvratnou snahu
jeho nehodných synů, kteří pro velezasloužilého svého
duchovního otce nic jiného nemají, uež sarové štvaní
a posměch v listech, které pyšným názvem pokro
kové se jmenojí, jimž však pokrokem Jest tapitl kněze
o blaho ových svěřených věkem a prací sešejivělého.

Z Jičína. Právě se dovídáme, že zdejšího
nově vytvořeného realistického „vadělávacího kluba“
hlavním sloupem má býti pan okres. školní inapektor
František Hladký, či lépe řečeno atrakcí, reklamou,
na kterou by se dalo chytiti venkovské učitelatvo.
Komu jen to ačitelatvo musí pomáhati, koho musí
uplatňovati! Nedávno aspoň měl pan školní inspektor
přednášku vo „vzdělávacím klabn“ za přítomnosti
uměle sehnaných pánů venkovských učitelů o vývoji
školství, při níž, jak nám bylo řečeno, rosdával jem
ným způsobem štulce církevnímu vlivu na školství.
Panu okr. škol. inspektorovi jsme jenom povděčni, že
konečně sejmul aspoň poněkud dávno jiš průhlednou
masku, za níž se skrýval tajný, ale tím nebezpečnější
odpůrce katolictva,

Ze Dvora Králové. Na pozváníklubu
českých turistů přednášel u nás 24. t. m. králové.
hradecký advokát pan Dr. A. Radolf „O Bolbarsaka“,
s četné, vybraná společnost sledovala zajímavé vy
pravování o staró sašló slávě bulbarských carů, o
těžkých dobách tureckého jařma, pak o dnešních po
měrech v knížsctví s opravdovým zájmem přes 4 hod.
Setrvala potom delší čas při nenucené zábavě, problí
šejíc celou spousta obrázků z bulharských krajin a
předměty domácího tamějšího průmysla, které pan

přednášející sebou děivenl Bozumí se, že nescházelopoznámek a dokladů, jež hosté přičiňovali o vlast.
ních zkušenostech z dalekých cest. Hojně zakupovány
básně Šakovy „Pod Vitoší" a poslán pozdrav em. mi
pistru a příteli Čechů Konst Velíčkovido Sofie. Jak
se dovídáme, chystá p. Dr. Radolf pro další večery
čtení „O Cařihradě.“

Osmdesátímy věku svého v pravdě přebo
batóho na zásluby mnobé a význačné slavil v tyto
dny vynikající církevní hodnostář, vadp. Ant. Skokan,
děkan v Zásmakách. Jess knězem od r. 1851, tedy
jiš 66 let, působil řada let záslužně i v diecósi krá
lovébradecké jako farář i jako vikář trakto kostelec
kého. K oslavě tak vzácného kmetství sešli se do
Zásmůk ctitelé vsdp. jubilanta z blízka i zdáli e u
přímnými a oddanými projevy přání i úcty. K těm
všem přípojojeme i my své Deo propitio adbac ad
moltos saoos! —

Z Kolína mad Labem. Minulenačetli
jeme politickoo volební sitaaci a dnes něco o životě
našem, specielně kolínském, Listopadové dny minu
lého roku, o nichž jeme poznamenali, že budou míti
svou dobru u nás a ge v této dohře budou prim hráti
argamenty ulice, už se přihlašují tímto výsledkem.
Běda, kdo se opováší pronésti kritika tehdy se zje
vivších snah nebo kdo má odrshu odsouditi různé
přebmety v těch dnech a nás se sběbnavší. Arga
menty ulice jsou nedotknutelny. Jedna osoba po drahé
jest vláčena blátem a přidávány jsou k tomu i řízné
nadávky, ba neschází i na výbrůškách. Jeden závod
zdejší odstonává to stávkou dělnictva. Davy jedev
kráte poštrané a stále ještě štvané půjdou asi cestou,
která jednou jim může býti osudnou. O tom však
původcové nepřemýšli. Omi zmocnili ae lacino pro
ten čas velmi vhodných nástrojů k ukojení osobních
choutek a obrátí li se karte, pak doredou ae jistě
v čas se všeho vytáhnouti. — Od konce ledna jest tu
veřejně otevřena, dosud sice nekoncessovaná, ba ani
v rejstříku nezapsané, ale přece s barnamskou re
klamou působící firma: „obchod a katolickými da
šem'.“ Komissionář firmy: Jos. Hájek, redaktor
„České Stráže.“ Majitelé a tajní epolečníci neznámí
známí. Dosad provozovány byly obchody tajné, veble
dem však k tomu, še se podařilo získati zaručeně
čerstvé zboží z kollekce Jadovy na Moravě, odhodlala
te firma k veřejnému vystoupení a doufá, že podaří
te ji sohnati akciovou společnost pode jménem „Ko
línských Volných Myslitelů “ Než derty atranoa. Di
víme se, jsk může přináležeti ka společnosti této se
nior p. Dušek; buď a ní nesouhlasí a pak jest povin

ností jeho jménem evangelia protestovati tak, jak to
učinil evangolík poslanec Bubels, anebo soahlasí. A
pak považuje jon každé nábošenotví za
řemeslo s obchod (jak to napeal Juda) a
tedy logicky i nábošenství ové. Výmlava,do
myšleno bylo jen náboženství katolické, ta neplatí,
neboť Jada nespecifikoval, on generalisoval. A olyšeli
jeme z úst samých ovangelíků a to borlivých, když
věc přečetli, že se pohoršovali nad touto — nechceme
to nazvatí jménem, kterým to charakterisovali. Po
divabodno, že když jedná se o pokrokáře, pokrokové
Časopisy, nacházejí rozdíl mezi člověkem a úřadem,
když jedná se o kněze, rozdílu tobo neznají. „Česká
Stráž“ mlaví o denunciantství, ale uť vzpomene, kolik
o0s jit kněží pranýřovala a tak i je denuncovala u
jejich představených a to nena základě fakt, ale pou
hého hospodského neb babského klepa, ba i holých,
v redakci vymyšlených sarovostí, A volá-lí do zbrané
proti katolicismu, ukazoje katolíkům cestu k jednání.
Citovaná slova Neaumanova proti mrše a sani, zapa
matujeme si i s taktikou proti mrše a sani pokrokářské|

Z Kutnohorska. Volbydo okresníhoza
stapitelstva, které počaly ve znamení horečné agitace
jednotlivých atran, dík rozvážoým šivlům skoučí se
bez násilných výstupů. Osoby, u nichž osobní zájmy
ostapují zájmům věcným, avolaly schůzi všech atran
a z porady této vzešla kandidátní většina, která ne
dojde asi značných změn. Čilý zájem, který venkov
ta projevil, jest potěšitelný a měl by tento obeň pu
volanými Činiteli býti adržován a převeden ku smé
rům praktickým. Ro!nictvo naše, sméle můžeme říci,
stojí v celka na výši doby, horlivě všímajíc si vtázek
blízce mu příbuzných. Nádherné a velkolepé skladiště
dražstva hospodářského na novém nádraží stojící hned
padne do oka každému cizinci, který již tím dovede
si utvořiti soad o pokročilosti hospodářské, Než or
Ganisace tato měla by se rozvinovati dále. Co jest
ta obcí, které by mohly souetřediti své členy v ho
spodářekých besídkách a těch je tak málo. Kolik je
obcí, které by snesly založení Raiffoisenek a to ku
svómo prospěchu a obce ty ještě dřímají. Široké pole
zůstává tu otevřeno a jeoa to nejen obce „horácké“
ale i krajské. Ovšem třeba ta postuporati se vší váž.
ností, bez ukvapenosti, aby se nestalo totéž, co v obci
jedné, kde sotva vzklíčila myšlénka dražstva jistého,
již počato s protokolováním firmy a tak zbytečně vy
hozeny peníze, protože dražetvo se vůbec neadrželo.
Zoáme celou řadu osobností, které by mohly v tom
směru působiti a vybadovati tak aspoň kns toho kdys
slibovaného „paláce blahobyta.“ Obracíme se K nim,
aby svoa zkušeností a uznanoa moadrostí hospo
dářskou přispěli k povsnesení života tam, kde jestě
jest živoření. Že snad bned vše s0 nepotká se zdarem,
to je zarášeti nesmí. Duchovenstvo naše půjde 8 nimi
jistě ruku v race. Na té cestě se setkáme všichni,
dož máme lásku k té avé rodné půdě a ka svéma

lida.

Z Čáslavě. (Spolkový život.) %«města našeho
málokdy objeví se kratičká zpráva v tomto listě.
Chceme tedy aspoň tentokráte v několika epištolách
předvésti bilanci oašeho veřejného života. Počínáme
šivotem spolkovým. Máme těch apolků a společků
pěknon řadu. Mnoho nebade scházeti pomalu do sta
a skoro každým rokem přibývá jeden dva. A přece
při tomto úžasném troření nových středisk společen
ského života jsou poměry naše společenské čím dál
rozháranější a čivot společenský čím dále abnilejší.
Není diva. Téměř ve všech epolcích jsou zůčastněny
jedny a tytéž osoby a protože nelze ae pro všecky
stejně angažovati, zeplatí každý svůj povinný pří
spěvek a aby si to nepobryndal ani v tom ani v onom,
nejde nikam, nestará ae o žádný. Při akládání jed
nacích zpráv za minalý rok stěžovali si na to fank
cionáti všichni všech adrnžení, ale atesky ty zaniknou
v bluché ozvěně a půjde to starým ter pem dále.
Slova p. řed. Procházky z Prahy: „Rozpustme zby
tečné epolky“, mohla by i u nás najítí vděčné půdy,
vlastně až také nalezla v jistém obleda. Rozešel se
odbor turistů. Dále to. však sotva půjde. Jest tulik
různých aoab, různých politických bledisk, místních
zájmů, osobních chutí, še větší poutivný výsledek se
očekávati nedá. Snad všecky spolky mají napsáno
heslo „vzdělávati členstvo“. Ale bylo toho pořídku.
Některé se zachovaly při snaze výboru až teskno
mluvit. Na př. Řemeslnická beseda. Jiné málo co
předložily (Čtenářská beseda.) Ještě poměrně nej
čileji si vedl Spolek paní adívek, Ochotnická Jednota
a Klub státních úředníků. Sokol obracel svou snahu
na finanční atránku, sbáněje koncerty a jinými pro
dukcemi peníse na stavbu Sokolovny.Zpěvácký spolek
hyne, prý od hlav, ač jeho odbor ženský jest velmi
čilý a plný chuti k práci. Zdatně si vedly jenom 80
ciální apolky, všecky tří zápasily o prvenství stejně
usilovně. Konaly nejvíce achůzí, přednášek i zábav a
spojujíce vážné se zábavným docilovaly také plného
zdaru. Co zvláště třeba zaznamenati jako potěšitelnou
věc, jest, že spolek křesťansko sociální, ač musil letos
vytrpěti kus křížové cesty, když nesvědumitostí jed
uoho člena konelatovány nepořádky kasovní, vydržel
statečně na nastoupené cestě a přes vše osočování,
posměch a hanobení předstitl svou činností au to
ušlechtilou činností í oba sympatiím předáků zdejších
se těšící apolky demokratický a národní. Nechť jen
vytrvá na té cestě vzdálen od toho zbahnění poměrů,
v němž uotápějí se tek moohé šlechetné snahy jiných
korporací. Bylo by záhodno, kdyby důvěrníci osvěto=
vého svazu soustředili vzdělávací činnost našich epolků
a utvořili z ní opravdu výchovnou školu ubecenstva.
Teď na začátku roka by k toma byla příležitost.
Jedná se o program. — V těchto dnech došly městský
patronát od pana architekta Hilberta náryey děkan
ského chrámu Páně sv. Petra a Pavla. Die nich bade
chrám ten nejen svou historií, ale i uměleckým pro
vedením řaditi se k prvním chrámům českým. Slavná
městeká rada © panem parkmistrem Drem Zimmrem
v čele staví si tím pomník nebynoucí v dějinách Čá
slavě.

Z Poděbrad. Sabáme k peru sice ve věci
jenom osobní, ale i tato věc jest v jistém obledu zá
eadní. V posledním čísle „České Stráže“ napaden byl
sdejší odb. učitel p. Čečetka způsobem pokrokového
panstva bodným Jak známo, udělila sl. městská rada



Pražeká cenu jeho dramatické práci „Adamita“, což
pobouřilo literární kraby pražské i venkovskou šar
palistiku. Není divu, je to opravdu věc strašná ! Ne
dati cena pí. Kunětické „Copa“ a dáti ji autorovi,
kterého- literární obec nezná, který nemá mezi prač
skými kritiky žádného strýce, který ale již řadu let
intensivně pracuje na venkově, třeba tiše, bez ameri
kánského baombaga. Na to se ovšem chytl i orgán
pokrokový, který sice má plná ústa pro uznalost
tiché práci, který kaceřaje všecko protekcionářetví,
který bojuje pro učitelskou práci katexochen, ale který
ta pórem závistivce snad i „kollegy“ dovede udeřiti
do hlavy českého očitele pracovníka, a to jen proto,
že nemá cejch pokrokový. V tom je ten háček! Pan
učitel Čečetka za svých kaltarně historických studií
uveřejnil také cosi v katolických časopisech a proto
je podezřelý z klerikalismu, nože, oběste hol A to
nás vede k tomu, toto zásadní stanovisko ubiti ka
ždého pracovníka, který práce své neužívá k snížení
katolicismu, abychom teké pozvedli blasa svého k pro
testa proti této maratovštině pokrokářské. Pražské
klice stačilo k hanobení, že je neznám a k protestu
proti udělení ceny, podezření, še je zetěm městského
rady nebo staršíbo, našim venkovským sansoulotům,
že peal cosi do kat. listů. Cena sice vypsána je k pod
porování mladých enaživých autorů, ne starých osvéd
čených, ale tu neplatí práce sama, ta platí okolnosti
a proto ať žije avoboda tvorby. P. Čečetka by si tuze
redakci naklonil, kdyby ee případně stavil v admini
straci „ČeskéStráže“ Možná, že potom bude mrkoutím
oka ctí a chloubou Poděbrad. Přejeme mu bojně zdaru
a klidné mysli, aby bez obledau na pravo i na levo,
pracoval tak svědomitě a kriticky i dále jako dřívo

»„OBNOVU« V PRAZE
dostati lse vknihkupectví p. Františka Hovorky
oŽitnéulicía vprodejinovinp. MVlčkana

. Příkopech. .

Různé zprávy.
(14) Kdo je komfmsní € Na volnékonfe

renci v J. sešlo se asi deset kněží, z nichž jeden
předčítal svou práci, směřující k založení laciného
katol. denního listu na akcie, Jsem přítel každého
pokrokového hnutí a váším si kašdého pro dobrou věc
nadšení; proto vzdal jsem řečníku zaslouženou po
chvalu, avšak ihned jsem vyslovil, že s věcí ve všem
souhlasiti nemohu, najmě, že nevidím příčiny sivoření
katolického tisku pouze v nás samých, nýbrž v po
měrech. Dnes, pravil jsem, nedaří se konservativnímu
tisku vůbec, tím méně pak onomu, který dle své po
vinnosti má představovati lidu nejen jeho práva, ale
i jeho povinnosti a to povinnosti nejen k bližnímu,
ale především k bytosti nejvyšší, k divotu nadpřiro
zenéma, v nějš při materialistických dnešních směrech
víry víc a více ubývá, idey pak radikální, reformní,
dokonce i revoluční převahy nabývají Za příklad
uvedl jeem staročeské listy a „Čecha“, jenž je jedi
ným naším denníkem. „S ním jsme to“, řekl jsem, „všo
lijak zkoušeli, všelijak přetvofovali, staré nesnáze se
však objevily vědy.“ Všech deset kněží odneslo si

jem, že jsem katolický tisk vzal v ochranu 80
„Čechu“ pronesl úsudek tak indiferentní a pravdivý,
že by s ním měl býti nejvýš spokojen především on
sám. Kdyš jsem přišel domů, napsal jsem do „Obnovy“
úvodník: „Proč nemůžeme ku předu“, jehoš jsem
právě potřeboval a složil v něm myšlenky, na konfe
renci pronesené. Na úvodník tento stěšoje si „Čech“,
nasývaje jej konfaením s je mou povinností, abych
„Čecha“ ukázal, še se mu staltentokrát sase malheur
a še můj úvodník, jak se podrášděným lidem přihází,
pořádně sni nečetl. To vycítila i „Obnova“, 2 níš
jtem se teprv o věci dověděl, an „Čecha“ neodbíráta;
tato nepsala: „Čech“ musí odpustiti, že jeme slovům
našeho úvodníkáře rozaměli zcela jinak, než on; m

prohlašojeme, že s článku, v němž je toliksdrevýomyšlenek, těžko by dokazoval slova: „Čech nevyho
vuje, nemá světového rozhledu.“ To si myslím i já a
poněvadě „Čech“ několikráte nabídl nepřátelům víry
obnos peněžitý jako odměnu, když to, co tvrdili, také
dokážou, dovolí, užijeme-li téhož prostředku a na
bídneme-li mu 200 K ve prospěch ketolického tisku,
dokáše-li z celého úvodníku, že bych byl jen s daleka
napeal: „Čech nevyhovuje, nemá světového rozhledu.“
Proto pozor! Polemisujeme-lí, pak nám to mosf stát
aspoň za to, abychom si celou věc pořádně přečetli.
Že se čtenáři nyní budou ptáti: „kdo je vlastně kon
fasn' ?“, zda „Obnova“, či „Čeoh“, to savinil „Čech“
sám. Před čtvrt stoletím a více začal jsem psáti do
„Čecha“ a uveřejnil pod značkou —al vedle velesa
sloužilého novináře Kopala na sta, pravím, na sta
článků a sice vesměs sadarmo; tenkrát jsem nebyl
konfuení. A co je to vlastaě konfaení? — Ostřejší
výras pro nelogický; nelogičnost pak může se joviti
buď v zásadách a jednání, neb v úsudku. Až budu
kteroukoli z obou potřebovati, nepůjdu pro ni do
Pátrosovy ulice.

(12) Zůstaňme při včel. V „Obnově“
průběhem posledních týdnův objevilo se několik kri
tických posnámek o katolickém tisku a účinnosti jeho
ne poměry sociální. Že musilo se promlaviti teké o
„Kříši“ a „Marii“, jest přirozeno, neboť časopis ten
jeat naším nejrozšířenějším týdenníkem, a nemůže
dádnému vidoncímu kněsí býti lhostejna jeho dva
náctiletá bilance. Pirata! polemického článku v„Čecha“
ebrnul všechny ony kritické pozuámky v jednoa rasil
je v zásadní nepřátelství proti „Čechu.“ Jest prý to
apikoatí, které mé sa účel, zalošiti nový katolický
denník lidový. Mám v onom rozhledu po katolickém
tisku účastenství a jsem tedy povinen promlaviti sa
svou osobu. Předem konstatuji, še pisstel polemiky
hraje si na slepou bábu a při takové hře snadně ze
daleko saklopýtá a často to skončí kotrmeloem. Všichni
soudní čtenáři zajisté poznali hned, že poukazem na
obsah „Kříže“ a „Mario“ měl jsem na afeteli jen a
jen prospěch katolického tisku, kdešto pisatel pole
miky odvlíká diekasi na pole, na které jsem ani
= daleka nepomyslil. V katolickém našem divotě učen

nická léta jsem již vybyl a nejsem tsk asivní, abych
se domníval, že možno dnes zalošiti katolický lidový
denník. Denník ten můše býti salošen u nás teprve
tehdy, když jest vykonána důkladná příprava zdola,
když jest katolický lid uvědoměn « pevné vycepován.
Tuto úlohu měl vykonati právě náš nejrozšířenější
katolický týdenník, ale nevykonal ji, ba ani se 0 to
nepokusil. To jest to: činnost apologetická, politické
a sociální uvědomění katolického lidu! A jediné tato.
práci měl jsem na mysli, když jsem na obsah týden
níka upozornil, Učinil jsem tak z lásky a oddanosti
ka společné naší věci, o jejímž prospěchu a závadách
přemýšlívám ve dne i v noci až do rozbolení hlavy.

mětu. Uelé vánice nepřátelského tiska unaží 80 zaváti
průchody katolických myšlenek v sociálním životě.
Nebezpačenství z míry stoupá a před dvanácti roky
nemělo zajisté takové hrozivé podoby jako dnes. A
přece jič tehdy zakladatel „Kříše“ a „Marie“ počátky
bouří dobře rozpoznával a, ohlašuje vydávání svého
časopisu, velmi krásně hovořil o potřebě listu, který
by všechny útoky nepřátelské odrášel, pomluvy vy
vracel a katolický lid náboženeky, sociálně a politicky
uvědomoval. Na otázku, jak tomato úkola bylo vy
hověno, stačí odpověděti že skatky mluví. Já jsem
jiš na základě pozorování pravil, že se čtenáři týden
níka, o němě jest řeč, v zápasy sociální a politické
volby vydati se nemůžeme, neboť porážka jest pře
dem jista. To jest přesvědčení většiny kněžetva a
vhodně to karakterisoval p. farář, jenž v rozmlnvě
prohodil: „Po osm let v mé osadě četlo se přes sto
čísel „Kříže“ a „Marie“, sale když došlo k volbám
eněmovním, pro kandidáta, jejž jsem odporučoval,
nebyl odevzdán hlas ani jediný “ Bůb chraň, nechci
podvraceti existenci zmíněného Časopisn, mám 'na
mysli jen ponenáhlé účelné upravování obsahu, a aby
vzácná příležitost stále neubíhala do čtyř větrů, coš
člověka přímo mučí. Ať tak nebo tak, ale reforma
jest požadavkem neúprosným. V dobách kritických
mlčeti — jest dopouštěti se zrady. Toužiti po věcech
velkých, jest vlastní lidskému duchu, ale chtíti být
menším, nežli jest má úloha — jest prostě hanba.
Kdyš hromadila se látka k revoluci francouzské, byli
francousští kněží neteči, a když rovolace požárem
vypukla, bylo o nich řečeno: „nerozaměli ničemu a
nechtěli rozamět ničemu.“ ... Doufám pevně, de
tomu tak u nás nebade.

Časopis „Máj“ © pohřbech. Spisovatel
Fučík píše v povídce o svém hrdinovi: „V Mnichově
neviděl pouliční pohřby, neboť tam rozamní lidé po
chovávají své mrtvé bez pompy, v ústraní hřbitovů
a s tichým diskretním ematkem. Proč by také trpěli
ve svých veselých ulicích průvody tak nepříjemné a
málo vkusné, jež vlekou se zdlouhavým tempem smu
tečního pochodu, zastevujíce jízda vozů a tramwají,
rošný pospěch ulice a celý ten proud živote, jejš nemá
nikdo práva rušiti . . .“ Pan Fučík je asi zřízencem
tramvaje aneb kočím a snad proto tědce nese, če
pohřby překážejí pouliční frekvenci. Snad by bylo
nejlépe, kdyby se mrtvoly sašily do pytle a vosily
v nocí ne káře do ústraní, aby se neorášel vkus tako
vých „episovatelů“, jakým je pan Fučík. Lidé bes cita!

Jak se dělala v Moskvě revoluce,
o tom píše „Národním listům“ s Moskvy krajan Sva
toplak Koníček: „K čemu se dělala ta nešťastné lži
revoluce? Konetatovati dlužno: revolace moskevské
nebyla národní, nýbrš protinsrodní. Proto nemohla
mít úepěchu. Ba více: proto se stels parodií revoluce.
Hleděli jeme ze svého okna na celou tu práci „osvo
boditelů“, osvobodivších mnoho lidí — od majetku,
zdraví, života. Pod našimi okny zbadovali 6 barrikád,
zde sanotovali marseillézu, zde prohlásil jeden z vůdců
„továrišči k orůšju l“ (soudrusi, do sbraní |). Jak nám
bylo, kteří jsme předvídali strašné následky této hry,
můžete ai představit. Na ulicích bylo tma, jen ležící
v sahradách i na ulicích sníh umendoval noční mrak,
nikde nebylo vidět vojska, byli jsme v rakou „dra
šinníku“. Nevojsko, oni zahájili střelbu. Chtěli tím
přilákati k barikádám vojska, ješ však začalo teprve
dne 10./25. prosince rosbírat barrikády. Nešťastné bar
rikády! Skrýti se se nimi nebylo možno. Stavěli je
hoši 15—16letí, gymnasisté a prostí aličníci, kterým
dělalo radost rombíjení plotů, vývěšek atd, I jakési
slečinky bylo přitom vidět. Vsrostlých matžů bylo na
každé barikádě 2—38,nic více! To byli dle všeho in
enýři neb činnovníci s městeké nebo ze somské
„úpravy“ (hlavního velitele méstské upravy p. Aver
jenova posadili teď do vyšetřovací vazby), ostatní sr
méda sestávala s dětí a výrostků. Jeden s nich chodil
před námi — my jeme se probírali k Senné ploščadi
po Živoďuroe a — rozbíjel polenem jedna lueernu za
drahou. Lid stál na chodníkách a koukal jen, kdy še
příjde policie a udělá tomu nepořádku konec; mnosí
hlasitě nedávali na to „bezobrázje“, drasí se tomu
smáli. Celý děj dělal dojem frašky hrabé, hloupé, eno
i eměšné, — bylo vidět, še nikdo nepomýšlí, k jakým
toto blásnovatví z jedná a ruské bezetarostné „ni
čevó“ z druhé strany povede strašným následkům.—
Dnes, po usmíření, ruské dělnictvo bledí na věc zcela
jinak; ono hledá své vůdce, kteří v čas — utekli.

šmto vůdcům (reote svůdcům I) ono odplatí; aby při
tom neutrpěli i nevinní sidovětí mírní obyvatelé, ba

dou prý(po vzora revolučního komitéta) rozsudkydonášet poblavárům do bytů. Mošno-li, bude jen sa
držet vášně ošebračeného, podredeného lidu P. —
Takových a podobných dopisů přišlo od našich kra
jsnů s Raska na sta. Leč většína listů pro sponstů
židovských insertů neměla místa k j-jich uveřejnění.
Raději si tyto listy poplakaly nad „ubobými mučed
níky svobody“, ač tito „mučedníci“ prováděli borší
násilí neš Iadiáni. Raději se provolávala tém lidem
sláva, poněvadě to byli většinoa internacionální čidé
a jejich ochotní slušebníci socialisté, kteří nejevili
kuse soucitu k rodné zemi.

Kultarní koutek. Výstava Krásné
Prahy oblašuje Krasoumná jednota česká. Podnik
má shromášditi soubor domácích i cisích malířských
prací, které mají předmětem svým Praha a její pa
mátky. Není pochyby, še by výstave tato bohatostí

pekrapovala. — Literární cony, kterédo nevných dob byly velmi sporou vzácností v české li
terární trorbě, jsou nyní sice hojnější, ale také meu

spokojují a sice. všdycky ty, kterým nebyla cena při
sousena Nedávno pí Kanětická posvédla veliký, protest,
že neobdržela cenu z nadace Novotného zeovůj fádní
„Cop.“ Patrně: obecní starší byli někdy ha předsta
vení této dachamorné hry a nevěřili porotě, že by
Cop“ cenu zaslohoval. Paní Konětícká může býti

pPozděčna kritice, že ve k jejímu „Copu“ zachovala
gelantně a cent může a leikým srdcamodelsti.

Vzácná pózormost. Jak žnámo,měli svou
ochůzi na katolickém sjezdě ve Vídníi jerasalémětí
poutníci, do níž pobval plukovník z Himlů nejstaršího
snad poatníka v říši — J. V. císafe a krále. Při au
dienci upamatoval se císař pán, že byly raženy roka
1869, kdy on cestu svou konal, na památku brouzové
medaile, z nichž jistý počet zbyl a ihned je plukov
níkovi nabídl, by je aepoň meži některé poutníky
rozdal. „O .

K organisaci umivorsitního stu
dontetva. Ke článkům, které jeme vminulých čí
slech o této věci přinesli, podotýkáme, že to byly
pouhé náměty, jež dle jiných zkašeností třeba dopl
Diti a apraviti. S potěšením můžeme oznámiti, že
k organisaci podobné v nedaleké době dojde a jest
si jen přát, aby se uskutečnila co nejdříve. Vědyt
vidíme, jak málo pracovníků nám přibývá, radikálem,
pokrokářem nebo ronlistou je každý, kdo dovede se
obáněti trochou frásí o pokroka a zpátečnictví, osvětě
ů tmářetví atd. Mažové, kteří veřejné úřady zastapojí,
blásí ee bezs všeho do řad pokrokářskýcha vyažit
kují do posledního bodu všech svých občanských práv;
ale naši lidé? Z pohodlí, z obavy o svůj bezstarostný
odpočinek kladou race v klín a celý svět můde se
kolem nich točit jakkoli, z kliďa jich nevyraší, k práci
jich nepovzbudí, na nebozpečenství jich neupozorní.
Jim se vede dobře, potopa za jejich čivota nepřijde,
pač tedy o jiného we sterat! A přece, řekněme si to
upřímně, kdyby všichni mužové inteligentní, kteří pro
hlédají veškera moderní osvětu s působení stran pc
krokářekých, kdyby protrhli se ze svóbo věčného ml
Čení a vystoupili aktivoč se svými zásadami na vo
řejnost, brzy prořídly by řady radikálaí. Několik od
vážných, šikovných lidí má slovo a za nimi jdou pfe
mnozí, poněvadě to lichoti, vynáší, aby so neřeklo,
de je stojatá voda — koneervativec nebo dokonce kle
rikál, Vizme jen Hradec! Zde ustavila se v těchto
dnech strana pokrokářů. Kdešto dříve pracovali jed
notlivě, nyní ne soustřeďají a jeko orgavisace budou

uplatňovati své zásady, kde to jen půjde. A co učiníroti toma vrstvy konservativní? Badou mlčky při
híčeti, še se enad pokrový spolek jako dým rozplyne?

Karel rytíř Kořistka, slavný učenos
český, poobásející z rodiny slezské, zemřel 19.
ledna v Praze. Byl profesorem matematiky a prak
tické geometrie na technice pražské od r. 1801—
1892, kdy se odebral na odpočinek. Kořistka byl
tvůrcem a zakladatelem rakonského školství te
chnického a průmyslového. Měl veliký vliv také

zemědělství jako zemský inspektor hospodářský.
Čest budižjeho památce|

Oslava ruské rovelmce. Sociálnídemo
kraté v Pardubicích oslavovali dne 22. t. m. večer
v „Dělnickém domě“ raskou revoluci. Jednotlivé
skupiny dostavily se s Červenými prapory 8 8 ru
dými kravatami. Slavnostní řečník velebil raské
revolucionáře.Poté se shromáždění klidné rozešli.

Kultureí a dobročinná práce zá
ležem Raiffeisemových v Německu. Vý
sledky činnosti Raiffeisenek jsou pozoruhodny a
saslohují povšimnatí širší veřejnosti. Jsou sdre
ženy ve svaz říšský, který má 12 fliálek. -Velká
jich část má nějaké zařízení sociální a kulturní
mimo obor úvěrní na př.: Spořitelny fenikové,

břební pokladny, raiffeisenské večery, spolkové
ihovny, pod chudým, obecní domy, lidové

koupelny, umričí komory, školy pokračovací, ho
spodyňské a kuchařské, spolkové lékárničky, po
Jišťování dobytka, školní spořitelny, přednáškové
a rodinné večery, křestanské a lidumilné účely,
vlastenecké podniky a hasičetro, podpory nemoe

ným, nemocenská pokladna služebných, obecní 80
ciální správe, bezplatné vydáváníuhlí, ovocné
stromky, osivo a knihy, odměny dělnictru a čeledi,
ošacení dětí členů o vánocích, podpora členům ae
pojištění pro povinnost ručení, všeobecný telefon,
podporování pokračovacích škol, přispívání na po
třeby kostelní, ua výzdobu kostela, na pohřební
vůz, vytápění kostela, dětské opatrovny. Správa
Kasselských Raiffeisenek mimojiné sprostředkovala
r. 1908 61 dělníkům na stavbu dělnických domů
168.000 M. Též založen k podpoře členů bez viny
padlých v nouzi svláštní spolek „Raiffoisendank“.
(Zemědělské Listy). Třeba, by i naši lidé zálož
nám Raiffeissenovým věnovaly tu největší pozornost.

Příjmy císařů a králů v Evropě.
Nejbohatší císař je ruský car. Jeho roční příjmy
se kolísají mezi 27 a 35 miliony marek. Po něm
je císař rakouský s 19 mil. marek. Císař něm. mé
ročně přes 15 mil. marek, turecký sultán přes 16
mil., král italský skoro 13 mil., Alfons, král Špa
nělský pouze přes 7 mil., král bavorský přes 6
mil., král saský přes 3 mil, král belgický přes 3
mil., portugalský přes 2 mil., hollandský přes 2
mil, Wůrtemberský 3 mil., dámský přes l míl,,
dvédský taktéž přes 1 mil, řecký přes 1 mil.,
růmunský pouse 560.000. A co srbský král? Ten
je na tom bledě.

Mistrovské kursy. Při Tochnologickém
průmyslovém museu obchodní a divnostenské komory
v Prase pořádá se destitýdní mistrovský kurs pre
umělé sklenářetví v době od 19. února do 31. břesna
6. r. Posluchači mobou býti samostatní mistři nebo
řádně vyučení dělníci sklenářští. Žádosti přijímá ředi
telotví Technolog.průmysl. musea nejdéle do 0. února,



— V době od 14. března do b. května t. r. pořádá
se při témše museu mistrovský kars pro truhlářství
nábytkové. Žádosti přijímají se nejdéle do 4. břesna.
Nemejetní žadatelé mohou býti na vlastní žádost
osvobození od školního platu a může se jim dostati
i stipendia. Kancelář ústavu nalézá se v Praze II.,
Purkyňova ul. 6,

Dražší sirky. Největší sirkárny české
zdražily švédaké sirky o 5 K při 1000 balíčků.
Příčinou -toho prý jsou ruské bonře, uásledkem
jichž nestal nedostatek ruského osykového dříví,
jehož se ušívá k výrobě švédakých sirek.

Židovský čtverlístek. Při pasivníre
sistenci . železničních zřízenců Severní a. Jižní
dráby účastnili se vyjednávání: generální ředitel
Severní dráhy žid Jeiteles, generální ředitel Jižní
dráhy žid von Eger; za stávkující dělníky vyjed
nával žid dr. Ellenbogen, za úředníky Severní
dráby vrchní officiál šid Spitzer. Tito čtyři židé
vyjednávali mezi sebou o existenčních záležitostech
tisíců křest. zřízenců. Kdo tedy z drah nejvíce těží ?

Zvíře mad člověka. V DolníchRakousích
dostávají lékaři za očkování dítěte 20 bal., zvěrolékař
má však za očkování dobytěste — 80 bal. Dle toho
se zdá, že se úfedně dobytku přisuzuje větší důle
ditost neš člověka. Jamo to na zvrácené planetě.

Na zvýšení spořívosti. Vioobradekáspo
řitelna všecky děti do vinohradekých škol vstapojící
poděloje vkladními knížkami e vkladem 1 K. Příkladn
toho mohli by věru a prospěchem i na jiných stra
nách následovati.

K čemu králík? Z Francie,kde jest chov
králíka oa vysokém stapni, vyváží se kožešin opra
vených a pro průmysl košešnický v ceně více než
100 mil. franků; mimo to jen srsti králičí vyváží se
ročně přes9000 motr. centů v ceně přes 1 milion fr.,
což důkazem, že i = této stránky cbov králíka jest
odporučení hodný.

Přehled
darů a indultu z jednotlivých vikariátů od

1. července 1904 do 1. ledna 1906.

T "Dary | Indu]
Vikariá ry | Jndut

K |jb/ Kl|h

Hradec Králové (město) 908
Královéhradecký (venkov)| 115 112
Vrchlabský 191 (48' 290 |80
Vysokomýtský 110 /30| 162 [68

Hostinský 20| 41291 |—
Broumovský -39 | -1 419 |8

Čáslavský 130 |48| 178 (96
Králický 10) |235

J Hořický 16 j80j 231
Chrastecký 89| | 1535
(Chrudimský 267 |95| 176 (42
„Jaroměřský 116 „97 (62
Jičínský 194 |60j 331 |5

4 Kopidlenský 231 5) 178 |o0
i Kostelecký 130 131 |20
] Královický 18| | 132 |2

Kutnohorský 240 165
Lanškrounský 2 286 |42
Ledečský | 261.|95| 53 |4

Lipnický 31 299 [14
Litomyšlský 430 43 [99
Náchodský 7| id
Novobydžovský 74 163 3
Opočenský % 235 |10
Pardubs ký 252 50 96 [62
Poděbradský 54 133 (4

| Poličský 25| | 157 8
4 Polenský 46 88
£ Rychnovský 92 288 |3

Skutečský 57 176 4
Německobrodský 105 33 /80
Trutnovský 33 |20 210 [22

„Anonymové 85
| ÚhržemTA475 105747 68

Indult od kona. proplacen do konce roku 1904.

Výkas darů na Adalbertinum.
Z vikariáta kutnohorekéhodarovali:

80 K p. Moneg. Vorlíček, arciděkan v Kutné
Hoře

20 K. p. vikar. sekretář Drořák v Nebo
videch, p. kapli. Pekárek v Kutné Hoře

10 K p. bisk. notář Macháček v Malešově,
„p.fer. Záraba v Gruntě, p. děkan Spurný-+Sachdole„2 . + 2.. ....

8 K p. děkan Preolík v Církvicí . .
6 K p. dr. Truxa, řiditel egogia
+ Kutné Hoře, p. far. Hovorka na Kaňku,

-„p. far. Ptáček v Sedici
6 K.p.kaplan Velobný,p. fandatiste Pour,
-p Mašina,kasatel u sv. P. Barbory
v Katné Hoře, p. děkan Vašák a p. kapl.
Pavel v Bykéni, p. děkan Klus v Košici,
p kapli. Pradičv Nebovidech, p. farář
Červ v Nových Dvorech, p. kapl. Král

v Sachdole; p. fer. Mojenar + Záboři
3 K p. katecheta Zozánek v Kutné Hoře,
p. kapl. Volenec v Církvíci, p. far. Bartoš
v Čerrených Janovicích . . . . . .

2 K p. katecheta Teplý a p. def. Marek
v Kotné Hoře, p. far. Čenskýv Koná

rovicích, p. far. Novák v Křeseticích,ďxp. Zelený v Malíně, p. děkan Sedlí

90Kj

“0 K

80 K
8K

50 K

ček a p.kaplan Petr v Solopiskách, p.
far. Eliáš v Sudějově, p. far. Martinek
veZbýdově-< . -< +.. 18K

1 K p. děkan Rosa v Krchlebích, p. far.
Kratochvil v Radboři, p. far. Petr v Třeboníně. . . . . . * 2 BK

Celkem 206 K

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 20. ledna 1906. 1

bl pisaice K 18:00—1860, šita K 10:50—11-20, ječma
ne K 1000—11*20, prosa K 1450—0'00, vikve K 18:00
—14 00, hraobn K 19'00—21:00, ovsa K 6-50—6"70,
čočky K 50:00—00-00, jabel K 26 00—0000, krup K
8600—38 00, bramborů K 2-20—0'00, jetelového se
mene Červeného K 98-00—104'00, jetelového semene
bílého K 88-00—00'00, růžáku K 00'00—00'00, máku
K 00 00—00'00, lněného semene K 16760—00 00, 100
kg žitných otrab K 11:80—00 00, 100 kg plen. otrab
K 11*40—00'00, 1 kg másla čerstvého K 168—200,
1 kg sádla vepřového K 196—000, 1 kg tvarohu K
0-28—00 00, ! vejce K 0-08—0:00, 1 kopa zelí K 12:00
—1440, 1 kopa cerele K 000—0'00, t kopa kapasty
K 0:80—2'60, t hl cibule K 6:00—6:00, 1 kopa drob.
teleniny K 0*40—160, 1 pytel mrkve K 100—1-40,
1 kopa petržele K 0:00—0%00, 1 bl jablek K 16-00—
2000, 1 hlhrašek K 000—0'00. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 20. ledna 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 298, žita
251, ječmene 283, ovsa 361, prosa 6, víkve 86,
hrachu 9, čočky 14, jahel 10, krap 00, jetel. somínka
205, Iněného semene 4, máku 6. — 9.) Zeleniny:
zelí 24 kop, petržele O kop, kapusty 62 kop, cibule
86 hi, drobné zeleniny 84 kop, mrkve 41 pytlů,
brambor 100 hl, cerele O kop. — 8) Ovoce: jablék

4 hl, hradek 00 hl. — 4 Drobného dobytka: vepřů11 kusů, podevinčat 244 kusů, kůzlat O kney.

Listárna redakoe.
Do Králové Dvora, Černilova, Třebechovic.

Uveřejníme až příště. Díky. Mnoho látky vůbec
odloženo dopříštího. čísla.

E obsahuje nejméně tuku, stráví se 00 nejsnadněji,
i nezpůsobuje nikdy záopu a jest při nejjemnější
E libé ahuti neobyčejně levné.

Pravé jen se jménem :Jan Hoff
1 s ochrannou známkou ojva«.

Jalóky po '/4«kg za 80 hal.
. >V > 50 >

Vůude k dostání.:

„C.a k. dvorní dodavatel
Závod |doporučen již roku 1888 Ordinariatním

listem nejdůstojnější biskupské kongistoře.

ovíce 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

triangle, vše v libovolné velikosti; konečně
kostelní svíce stearinové.

Pro
osny dle ujodnání!

Pro všeobecnou potřebu
svíce Instrové, dekorační, renaissanční, ba
rokové, stolní svíčky stearinové plné a duté,
avlčky 3 rýhovapým koželem (do každého svícnu
se hodící), svičky sklepní, levné parafinové
svíčky pro domácnost a veškeré jiné druhy
svíček vlastní výroby nabízí nejlevněji

-JE Pilnáček
továrna na svíce, mýdla a voňavky

-v Hradci Králové.
GWP“Založenaroku 1816. -jj

Piana,

pianina,
harmonia

avarhany
nejnovějších

soustav — levně,

k též na splátky a výměnunabízíprvní královéhradocká továrna

AL.HUGOLHOTA,
HRADEC KHÁLOVÉ.

g Sklad na Velkém náměstí č. p. 39. g
vedle lókárny.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

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

Pro pány sklenáře a zahradníky
nabízím

skla do pařenišť
24——24cm. za 9 hal., 26—26 cm. za 10 hal., 30—30 cm.

za 14 haléřů.

Zaručený dobrý fermežový kyt
1 kg. za 24 hal.

Diamanty s kostěnou rukovětí
ku řezání skla s úplnou zúrukou za bezvadné řesání,

kus K 3.— poštovní dobírkou.

Sklo duté a tabulové, porcelán,
lampy, dálenábytek

na základě úředné povoleného výprodeje za ceny výrobní
vyprodává

Žofie Skuherská, Hradec Král.,
čis. 87, vedle hotelu „U zeleného stromu“.

Přijme se čtrnáctiletý

Chlapec na ČÍŠNÍCÍVÍ
do hotelu

za výhodných podmínek. Žádoucno, aby týž se
vykázal, že navštěvoval měšťanskou školu,
nebo že aspoň vyšel pětitřídní školu obecnou.

Adressa hotelu sdělí administrace t. 1.

Krásné, —
pohodlné byty

o 3 a 2 pokojích
e příslušenstvím, pod jedním uzavřením lze

pronajmoati

v Hradei Králové, na Eliščině nábřeží č, 399.

X
Odporučuji přízni ctěného obecenstva

svůj

závod natěračský

a malířství písma.
Provádím

všecky práce v obor ten spadající.

OTTO FEJGL,
natěrač a malíř písma v Hradci Král.,

ulice Rokytanského č. 72.

Václav Poláček,
stavitel varhan a harmonií v Rychnově

nad Kněšnon

odporačuje se P. T. duchovenstva, patronátním
úřadům a soukromníkům

voškoré akež | přestavbya laděníro opravy Jů | přestavby

SRP“ Ručim 1a nejeolidnější práce. =



Nejd. bisk. Ordinariatem nejnověji vydanou v Ordimar. listě t r- č. 10

——= OSNOVUmmm
k vyučování sv.náboženství S LAVI A
na školách obecných a měšťanských pro dlecési BANKAV PRAZE.

královéhradeckou SAZBAA PODMÍNKYVYNIKAJÍOSVĚDČENÝMIVÝ

lze dostati ve vkusné úpravě brožované (v celoplátně) 89 28 str. za BO h HODAMIA LIBERÁLNOSTÍ.
. , . . „O . a- , VŠECHEN ZISK NÁLEŽÍ ČLENŮM, NEBOŤ SLAVIA

v Biskupské knihtiskárně v Hradci Králové. © JESTÚSTAVEMVZÁJEMVÝN.
Lze dostati též v řeči německé. ——— POZORUHODNYJSOU ZVLÁŠTĚ SAZBY: ——

PRO PŘÍPAD ÚMRTÍ, PRO
PŘÍPAD ÚMRTÍ A DOŽITÍ,
NA VĚNO DÍTKÁM, NA i
VÝSLEDKY MNOŽNÉ, SE
49, STOUPAJÍCÍM ZÚROK,

Díkůvzdání NAPOJIŠTĚNÍPENSÍ
V POSLEDNÍCH LETECH VYPLÁCELA SE 10%,

DIVIDENDA.

RESERVY A FONDY| K31,865.380-80
Všem, kdož nad úmrtím naší vroucněmilované matky, tchýněa babičky, paní DOSAVADNÍ VÝPLATY K 82,737.159:57

VYSVĚTLENÍ A SAZBY ZDARMA ZAŠLE

Karoliny Dusil ově, | OBNER.ŘIDITELSTVOBANKY„SLAVIE
, V PRAZE, HAVLÍČKOVO NÁM,

choti po měšťana ve Vamberku,
A GENERÁLNÍ ZASTUPITELSTVÍ V BRNĚ, VE VÍDNI,

nám upřímnou soustrast písemně projevili aneb osobně pohřebních obřadů se súčastnili, V LUBLANI,VE LVOVĚA ZÁHŘEBĚ.
Ď

ADRESSAPRO TELEGR.: BANKA SLAVIA 0)vzdáváme nejupřímnější díky.

Zvláštěvšakvroucívýrazdíků našichplatižveledůstojnémuduchovenstva V Á R H Á NY
města Vamberka, slovutnému panu MUDru. Rudolfu Roubalovi, městskému lékaři, :

i osvědčených soustav kuželových a pneumatických
za pečlivé lékařské ošetřování | v důkladném provedení, jakož i

„kaplafVámvšemBůh! HARMONIA
doporučoje

Ve Vamberku,dae23.ledoa1906. | Bed. Čápek,
Rodina Dusilova. ! stavitelvarhnaa harmoniív Pellčce.

K T POR MM k v Ž NY MV L

YO ©) GAC S
Veškeré kdekoli vydané neb oznámenéKNIHY
hudebniny
a časopisy

ORP“českéi jinojazyčné"i
má stále na skladě a může okaměitů

dodati

královéhradecké
poctví a antikvariát

BOĚDANAMELIORÁN
Antikvariat. — Školní knihy.

Psací potřeby. — Zařizování kniho
ven. — Ve ý výběr dopisnic umě

leckých, místních a a bojiště. —
Koupě antikvarních kmih jednot
lévých6 celýchknihoven.— Výměna
kmh. — Literatura cestovní, prů

vodce, mapy.

Modlitební knihy ve skuostných
vesbách sa ceny levné.

Seznamy knih a první sešit vycházojících děl navukásko

A" Denníprodej novin.SB

já

Zd
OIbý

nPAA a)ao

VOB

C:D/CDÍ2
PoplNavštivenky všechdruhůmBiskupská knihtiskárna.

IMCA
h

*.Ň

>

K.

0"N 4

)
Cx3ÍCx)ICXAICn KSBLYk(co

v
ZM,| Blahobyt rodiny i|vlasti ©

má každá hospodyně v rakon, když volí a hledá pro dům svůj

mmmlevné i dobré zboží domácí,IE
jimž dokázaně jest

wp-zbozí cilzorio+<vé
s továrny

< MATĚJE C. BUVYSYNA
ve Vysokém Veselí, zal r. 1827,

jejiž výrobky

výtečnou matiční mu sladovou 1 fíkovou kávulze ve všech obchodech dustati.

a pojist. fondy ca. K 500.000"—.Talonúvěrníúlar ©[adu Erilré pa noo
Vklady na vkladní knišky 4%. — Na poklad. poukázky s 30ti denní

výpovědí 4%. Na běžný účet dle ujednání. — Daňdůchodkovouhradímez svého.

Úvěry všeho druhu — Vadia, kauce. —a ekon směnek. — Inkassa. — Informace. — Úhrady na cizinu. — ZAKÁEY arsomní —
Akreditivy. — Koupě a prodej cenm popirů: — Pojišťování protiztrátě kursovní. —Promesy. Přijímánípapiců do dépět. —čísel losů. — Safesové schránky. — ky, valuty a mince. —"Skladiště spojené vlastní kolejí 83nádražím, lohy na uloženézboží.

Mitte: Politické družstvo tiakové v Hradci Krélevé. — Vydavatel a zodpovědnýredaktor Amtoníz Poghmom. — Tiskem bisk. kaibtiskárny v HradciKrál,

r.
A

i

Xč

KaBAAA"ipPSAMI+
DVU

(G0)00)(08)80)16:

„d*

——

2"

Akciový kapitál K 2,000.000-—.
Reservní



Hledáte vhodné a praktické dárky ku všem
příležitostem ?

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakouska Velkorýc

koslel, parameniů©5/ | Výhodněje nakoupíte u firmy | 9
— R | = prádla, praporů, příkrovů,koberců a
| © o o o , M | kovového náčiní ve výrobnáchnejstaršího

"© 8 | tanis a“ iřase | E závoduv Čecbách,c.a k.dvorníhododavatele
EE =| Josefa Neškudly
© =! vwHradci Králové, Velkénáměstí136.| =
Ý a. Veškerézhožíjest nejlepšíjakostisezárukou| = aĎ P On.č. de 6).
© o| AV cenách nejlevnějších, konkurenčních. Dopo- | P- Tislceuznávacíchreferencíaodporučení.—

(© -| ručuji každému, aby dříve, než dárky nakoupí, mé | 85 | Pšění ranu" rospočty,vzoryahotověsboší
= ( výklady 1 sklad si prohlédl a se přesvědčil, že | SS Adresovánívždydoslovnéne vyprošuje.

e Ž| většívýběra levnějšínákup nikdejinde nenalezne.| e —

* K — ik = Ruču ky Soupra+ ——; -4 Vohráněnýnecpatišitolnýapesníky Kučníky. Soupravy. ©- pe
d/w “ Kněžské kolárky mui oné et Inazuby-= |Libuše.

Veledůstojnému | XKPD XROD KGODX GODX 683 X Cena 25 kr.
duchovenstvu! Kdostánív lékárnách,£Jan Horák,

Praha-l, ul. ,

Jan Staněk, Kar,Svlté soukenníkčis. 18 n, roh ©
Konviktské nl. j „|Baha tonů náč" úmoln| 9 V Rychnově nad Kněžnou

: doporuějti svůj hojně zúsobený
A| sklad ve vlastní dílně ručně prncos

vaných kostelních nádob u náčiní,
jaké: morstrvncc, kalichy, cihoria,
lampy, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádob a t.d, vše
v přerném slohu církevním. Staré

: předměty xnovu opravuje v původní
intenci a jen o ohní slaté a střídří. Na požádání hotové
práce na ukázku, rozpočty, nákresy ueb cenníky franko.
Za veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej

jednoduššího donejstk vostnějšího. Chydín kostelům úleva v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý
robky descenné. Vůe posílám již posvěcené.

z-sílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

zemských.
Cetná umnánmí 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!

X G8 X 663 XG6DX605

TO ALVZE 000000 00000 OPPODOAO NONOTTORTTA:

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
3 (protokolovaná firma) :

ž| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách: |;
zb (bratr P, J. Neškadly, (arále 10 Yýpraehticích)

: doporučuje P. T. veledůstuju. duchovenstvn
svůj osvědčený a často vyznameniný

výrobní závod
jvšsth kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
Venníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.

ČSDX663XCSI|X]CBIXGP3X

, TT |KKETTEURAKKKKKEK

drogeriích a voňavkářských
závodech — W Hradci
Král. K. Dix, droguisla,
Fr. Viktorin, materialista,

A. Frynta, obchod mydlář.;
v Polici n Met A.Poh
lová, droguerie; w ev
Městě n. Met Jarosl.
Krac'ková, drogerie, Boh.
Imlaufová, vdova; v De

-| brušce Al. Kňourek, dro- |
gulsta; v Geolčově Je
nikově J. Thon, lékár
ník; wČerveném Ko
steloi H. Klatovský, dro

guma: v JoselovějLud.arolímek. drog.; v "Tý= KEE ONE :
; nlěti n. Orl. J. Plný, droguista; w Opočně Jos.
-| Středa, obchodník.

Budiž heslem a snahou kašdého nvědomělého
"Čecha jen domácí:výrobky upotřebíti.

i
X

R

| K době velikonoční:
R" košlém úlohu;nákresy

662X663X663|X]EBDX

k výběru.

| Těla Páně v každé velikosti, ze dferá
pěkně řezaná a jemně pely

chromovaná. (Z pevné sádry ve velikosti 90, 100, 116,
130, 140 cm. velmi Jerná.)

se dřeva půkně feKlečícíandělé242.
chrom v každé velfkosti. (2 pevné sédry 40, 065, 66
cm., velmi levné.)

ze dřeva řeSošky Vzkříšení2.7,
| jakož 1 veškeré kostelní práce

doporačají uctivě

ELD00CT30C
re 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.

JOU JOU Ji

„Petra Duška synové v Oyohrové
umělecký závod sochařský a řesbářský

i pro práce kostelní.

Založ. 1853. Provedeno přes 500 nevých oltářů.

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
| s touto ocbranoou známkou.

FWAorISpPoemW9Z

ZlatámedaillePardnbice



Založeno r, 1850.
Vyznamenán státní medallii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, čís. 83
: Palackého třída

svůj hojně zásobený

skklad náčiní
bohoslužebného

ze stříbra, bronzu a ji
ných kovů

vše alliněv ohnizlacené
a stříbřené, zač se ručí.
Vlastní výroba | amožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyřídíti.— Platit
možno též ve lhůtách. Oprava
znovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná serychle a
zašlou so již svěcené ge stvr
zením Jeho biskupské Mí
losti. 8 závod můj může

se vykázatičenýmiRochatal přípisyP.T. zákazníků
a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalíchů,
monstrancí, ciborií, rolikvi

: ářů, uádobek na sv. oleje,
lamp, luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
dákálů, achránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

NARRNNRANRNNNNINANININNUx
Růrné

pěvné ptactvo
hlavně pravé

arcké kanáry
prodávám za mírnou cenu.

Josef Raus v Hradci Král,
; Komenského třída, č. 248.

NEANNNRNNKRNNANNNN

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n, Kn.

N

NKRANRNNNNININNINININI

ING30202000
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nabízí ve velkem výběru: v | bné kaponní ho
dinky všech druhů a soustav. Pemdlové hodiny
v krásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrné

akvosty, jako: řetízky, prsteny, „ jehly
8 j. v nejmodernějším provedení s úplnou sárukou/

Děůvěryhodnýmeásilky mavýběrtéš i na splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1848.

Josef
Krejčík

V PRAZE,
umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

promile, f* nábytek a

Původní nákresy, cenník a rozpočty besplatně a
franko.

Jenovaca oterých oltářů a kostelníchsaříseí.

divadolní oblekyvšech druhů.
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě zásobený

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 288.

JOO000000D0000GOOK
X

J indřicha[ 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

řikově třídě v čísle 394 dům p.
Skuherského pod pivovarem.

Továrna roaroaroa
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JÉ Jos. Tomášek
9 ve Vysokém Mýtě,
pry dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený| ©
KZ" 1866, nejstarší svého druhu v Čechách (

ny
E — nabízí —

koňak, slivovici, berovičku, jeřabinku
rumy a pPunše,likéry, sladké oveon
víne, bíléi červené,vino vkové (medici
nalní),vína oladká avíno Šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takovéjakosti velmi levný ko a ornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

Eí najob.výstavěMineik r is a diplomem slatémeďda a mnohými ji
nými diplomy s prárem rašení slaté medadie.

Vzorky zdarma a franke.

KXIAXIIIOXXOOOOIOOCX

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

*pro

oa malbu oken kostelních
M PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova ul. čís. :9
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků ba Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání okem chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
sice 1 se čelemnýms rámy, sí

lémi vsasením.

M8 Veákeré rozpočty, skizsy i odborná
k2ý rada bezplatně,beze vší závaznosti

> ku definitivní objednávce.

PR Nesčetná veřejnái písemnápochvalnáuznání,<
Založeno roku 1836.

B3T o 2 a 3 pro
stran. velkých
pokojích s ku

£ -— obyní,zařízen.
= 2 lázní a moder

ním příslašenstvím pod jedním uzavřením jsou
juned k pronajmutí. — Též jednotlivé pokoje
pro svobodné pány s komfort.zařízením.

K. V. Skuherský,
velkozávod truhlářský v Hradci Král.,

u Pražského mostu

Přírodní B kg. franko dobírkou všude
zelená, vichut. K 1150, 12-50,4 alb-,

KAVA pražená vljem.K 14—,16—a 16—.
Pochralné dopisy z celé Hle.
První východočes odb. záv. kávou

Fr. Jelínek, Slatiňany.

= Herbář.a
Léčivé rostliny.

Vychází právě v čtvrtém vydání m 4* nádherné úpravypo 25 kr. sešit. S 86 barvotiskovými tabulemi, na nich
Je zobrazeno přes %60rostlin.

Se stetelem na spisy faráfe Š. Kneippa napsal
prof. FR. DLOUHÝ.

Léčivé účinky I epolehlivý návod, kterak se
k různým účelům upravuje.

Skvostné tabule barvotiskové a 145 obrazů v textu. Vy=
dání bez tabule al. 1:20, 8 27 tabulemi váz. [sl. 2-80,

a 50 tabulemi sl. 4

2: Důkladněji nelze léčivých účinkůnými obrazy nabývá kniha ajovu až
luxarioaního.

„Národnín
«

vypočítávati. Kr

receptů obsahaj
3251 druhévydání 3251

KUGHAŘKY
Bohumily Jermářové.

Cukrovinky. Zavařeniny. Nápoje.Servirování.
Úprava ubrousků. Kuchyň pro nemocné.

Pochvalné posudky: Nár. Listů, Katol. Listů, Politiky.
Cena 3 zi. GOkr, váz. 4 zi, s barvot. 1abu
lem! (masa, úprava mie a tabulí) 4"zl. 40 kr.
Vydání s 1955 recepty 2 zl., váz. 2 zl.40 kr.
I. L..HOBER v Praze,

Vodičkova ulice.



Příloha
Besídka.

Připravoval so ma studentský ples.

Student Karel Záhorů byl už sextánem;
blava měl bystrou, dělal svým prospěchem
tatíkovi radost. Ale — oč mě! blava obrat
nější, o to měl nohy nešikovnější; ty byly tak
málo cvičené, že Karel ani jednoduchou polku
neuměl kale zatančiti. Konečně to nebylo žádné
velké neštěstí; vždyť obyčejně ti studující,
kteří až příliš uoby cvičí k nejpružnějším
mietrným krokům, zase velmi klopýtají ve vědě.

V Hrálově byly najednou ohlášeny taneční
bodiny. Teď se konečně Karlík rozpomněl, že
by pod pravou paždí taky nemmusilpořád knihu
nosit, a že by bylo příjemnější, kdyby pod lou
paždí vězela někdy večer při promenádě bě
lostná račka mladého děvčátka. Vzpomněl si,
že rozhovor 3 professorem ve Škole a 8 roz
mazleným chlapcem, jehož slabý talent za čtyry
zlatky měsíčně každý den vlastní učeností pod

fádní. Přece by se to s větší chutí hovořilo
při taneční hodině s nějakou krasotiukou. Toli
krát četl v Ovidovi a Homérovi, jak už dávno
věcí hrdinové s hezkými divčinami se bavili —
ale sám by se pobavit neměl? „Však nejsem
právě ošklivý“, rozamoval sám u sebe; „ráda
by se některá v taneční zábavě se mnou bavila,
jen kdybych přišel|“

A tak najednou přednesl tatíkovi hlasem
stísněným svoje vroací přání, aby mu dovolil

„Teď to, hochu, nejde; musel bys dát pětku,
nové šaty bys musil mít bned, něco bys tam
utratil za pivo. To bych musil klížit pětky
tahle z těch hoblovaček. Fanda je starší, té
masíme šaty do bála koupit, děj se co děj.
Ale ty musíš ještě počkat.“

„Inu — počkat“, poloplačtivě namítal
Karel; „už čekám bodně dlouho; za Šest neděl
jest studentský ples, mosím tam taky mezi
spolužáky jít —a budu tam pak jen pro smích.“

Teď zdvihla hlava od šití starostlivá Zá
horka a hned nabízela kompromis: „Víš co,
Karlíčku, vždyť tě může naučiti tancovat naše
Fanda. Ta to umí, radost se podívat! Každý
si ji chválí, Nemusíš ge prosit tanečního mistra!
A nějaké nové hadýrky do toho bála už ti
taky zatím seženeme.“

Karel posud spoaštěl dolení ret, prozra
zuje tak, že byla slova milosrdné matky jen
malým balsámem na voitřní bolest. Hm, Fanda
mu má nahraditi zábavu s jinými! Tu přece
viděl každý den; a samo tancování není vlastně
blavním účelem studentů navštěvajících taneční
hodiny. Řekněte jim, že tam bude tančiti drah
s draham — a sotva dva se dají zapsati za
žáky. A řekněte holčičkám, že smějí v taneč
ních hodinách bráti do kola jen své dražky a
— nepřijde tam žádná. Rozkažte, aby v ta
neční hodině se bavil student jen se svojí

blízkou přbuenno a bude mít po radosti.Karlovo srdéčko tedy návrhem matčiným
příliš se neuspokojilo. Ale poněvadž byl synem
poslašným a oměl oceniti finanční nesnáze svých
chudých rodičů, sklonil hlava před jejich dobře
myšlenou vůlí.

Fanda chopila se svého paedagogického
úkola s velikou horlivostí. „Teda, Karle, já 6i
tuhle sednu na lavici a ty se postav u dveří
a půjdeš mne požádat o taneček,“

Karel šel. — „Ale nemotoro, to nestníš
jít s hlavou skloněnon. Masíš kráčet jako ka
valír 8 tisícovkou v kapse. To holky nemají
rády, vídí-li před sebou nějakého ostýchavého
a úzkostlivého brambora. Chceš-li, aby tě chvá
lilv, musíš jim imponovat sebevědomou, pod
maňojící tváří. Vzdychavým tichošlápkům bned

(Za zády se mladé holky smějí. Víš, já to znám.“
„Už přestaň, karateli! Ty bys o tom vy

pravovala hodinu. Půjdu tedy podle předpisu.“
„Ále — to zas máš hlavu příliš do zadu,

jako když začíná holub vrkat. To taky nejde.
A takový kaprálský krok — to 8e nesluší.
Mosíš jít tak, jako bys se vznášel — hezky
elegantně.“

Karel tedy repokosal. — „No — teď užje to trochu lepší; alelokte musíš držetí trochu
od těla. Teď se pokloň. — Achich, ty jsi ne
šika. (Ty tou hlavou hodíš, jako bys chtěl
trknout. Musíš provésti jemný úklon — pěkně
svolne, pomalu — a ne se nahýbati celým
tělem tolik, jako bys chtěl sbírat houby. —

"Podívej se! Takhle se to dělá. A přitom hezky
máš říci: „Smímw,slečno, prositi o taneček ?*

„Bodejť, princezno, ještě toble. Nadělám
ti komplimentů, nechám se poslušně dresírovat
jako kůň v círku a teď ještě taková ponížená

(glova! To si nechám v zásobě, pro jinoo.“
„No, vždyť já jenom to proto říkám, abys

věděl, co 8e sluší.“ (Dokončení).

————

s s jest doporučitelným
Hezký obličej zjevemvšemsrdeim,
který matka příroda svým miláčkům na cestu dává;
avšak, bohužel, málo kdo Be těší této přednosti.
Růžovou kůži a jemnou pleť může si věsk — díky
pokroku v kosmetice — dnešní dobou každá dáma
sama opatřiti, když jenom pravých prostředkůfupo
třebí. Ku-dosažení cíle slouží

Grolichoromýdlo<gž
z lučních bylin

(se známkou Grolich) zpracované z tresti cenných
květin, kůži osvěžující a oživující.

stane se bujným, bezkým a plným po
Vlas použití Grolichovamýdlaz lučníchbyllu.

Zuby čistěné denně Grolichovýmmýdlems lučních bylin zůstanou silnými a bí
lými jako slonová kost. — Mýdlo toto lze dostati
v lékárnách a drogueriích za cenu 30 kr.

V Hradci Králové A. Frynta, obchod
mydl., K. Dix, drog, F. Viktorin, material ; v Po=
lici n. Met. A Poblová, drognerie; w Novém
Městě n Met. Jaros. Kracíková,droguerie, Boh
Imlaufová, vdova; vw Dobrušce Al. Kůňourek,
droguista; v Golčově Jeníkově J. Thoň, lé
kárník; v Červeném Kostelci IH. Klatovský,

vě Son v Josefově Lud.Jarolímek,drogrista;v
ýnlšu n Orl. J. Plný,drognista;v OpočněJosef Středa, obchodník.|m

Malý Brehm
Druhé vydání.

Vylíčení živote a vlastností zvířat
1 rostlin.

Podávají professoři B. Záborský a J. John.
S svazků 10 zl. 40 kr., vázané s barevnými

přílohami 12 zl. 40 kr.
Dil I. Seavwci. 300 stran a 200 vyobr. Cena 2 zl., váz.
2 zl. 90 kr. OSI II. Ptáci. 322 stran, .84 vyobr. Cena
2 zl., váz. ž zl. 90 kr. DIN100.Plazi, obojživelníci,
ryby atd. 373 stran, 342 obr. Cena 2 zl. 40 kr., váz.
3 zl. 40 kr, OIS IW. Roetlinople. 372stran, 337 vyobr.
Cena 2 al. 40 kr., váz. 3 zl. 30 kr. DI W. Nerosty a
horniny, 210 stran, 214 vyobr. Cena 1 sl. 60 kr., váz.
z zl. 40 kr. — Krásná úprava. Sloh zábavný.

Aflas brouků
středoevropských.

50 nádherných barvotiskových tabulí 8 1800 obrazy Btex
tem prof. Fr. Klapálka. Vedvou svazcích váz. %0al.,
tabule váz. 9 zl, Známý odborník prof. Bernard v dlou
hém posudku „České Politiky“ píše: Nový podnik můžeme

tudíž doporučitinejvřeleji, jako knihu nejlepších avéhoodboru.

[. L. Kober v Praze,
Vodičkova uliee.

Harcké kanáry
vyznamenané zlatými a alříbraými medailemi na
více výstavách, pilné čenní a večerní pěvce s krás
nými, libozvučnými, vlnitými a hlubokými trilky
a dlouzejpřednášející hluboko duté tury, duté
flétní atd., prodávém levně. Kanáři jsou cvičení
dlouholetým, vynikajícím odborofkem. Dodávám
pěvce od 18, 25, 40 až do 50 kurun na zkoušku
na 8 dní. Hodnověrným na vlastní risiko. Platební
podmínky příznivé. Adressufoznámi redakce t. I.
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ÉJan Horák,*soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizo

zemských.w
Cetná uznání zvláštěz kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

K PD XCODXGODXGODX602
GDX663X663XI6S3X63

MCPIX663X663[X]663X663
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Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
2 (bratr P J. Neškndiy, faráře vo Yýprachtiolch)

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

: výrobní závod

E

jvšech kostelních paramentů,
praporů a kovového náčiní.

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

U D85 080 02080002B4000000000200D0090.80870980600000008000-00,00800 086

Veledůstojnému

duchovensáóvu!

dan Slaněk, zes
Konviktské ul., vyučenýpasíř spe
cielně ma kostelní náčiní, dovoluje

i doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
lampy, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádobky a td, vše
v přeeném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jen © ohmí zlatí a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

Za veškerévýrobky a slacená ručím. Největší výroba avolnému nahlédnutí. Provedení 2d nejsklad v Praze k
jednoduššího do nejstkvostnéjšího. Chydším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

Praha-l, ul.
Kar. Světlé,

příležitostem ?

ádlovlast.výroby.

óépr7

©Klatovsképrádlo!© |Dámsk

|so



Založeno r. 1860.
Vyznamenán státní medailii.

Velectěnému duchovenstvu
doporačuje

Karel Zavadil
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, Čís. 83
Palackého třída

svůj hojně zásobený
sklad náčiní
bohoslužebného

ce stříbra, bronzu a ji
ných kovů

vše sllně v ohnizlacené
a stříbřené, zač se ručí.
Vlastní výroba umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
anovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychlo a
zašlou se již svěcené 88 stvr
zením Jeho biskupské Mi
losti. S závod můj může
se vykázati četnými
nými přípisy P.

ochval
. zákazníků

ů, schránek na Nejsvětější, patcnek atd. co nejvíce.

První výroba

věžnich

v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel vLitomě.
řicích a četných jiných věžových hodin, na (ČJ
městské jatky v Praze atd.,odporučuje se O
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin

se zárukou,Pro nemajetné obce na splátky; 8
cena levná, jakost výborná.

všech druhů.,
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě zásobený

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Erál., Pětidomy, č. 288.o
=

PodnikatelstvíPodnikatelství staveb
a technická kancelář

indřichaJaboutky(7
doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých 1 průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a roz
počtů, jakož i veškerých praci

v obor len spadajících.

Technická kancelář nalézá sev Ji

řikově třídě v Čísle 394, dům p.
Skuherského pod pivovarem.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn.

"9902jugpyzodeu

b=yago1aeg

Solidníobsluhapřimírných

fcenách

mpog494x194

nabízí ve veíkem výběru: Výtečné kapesní ho
dinky 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/

Důvěry hodnýmeúsilky na výběrtéš ina splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843.

Krejčík
V PRAZE,

umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

premů, Pt he a diplomy nábytekapředměty hodící se sav dárky. v

Půrodnímnák, cenníka rozpočtybezplatněa
Benovacestarýcholtářů a kostelníchzařízení.

Továrnarxar+sr
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JČ Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

| dříve sávod na sužitkování ovoce, salošený * i
1r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4 $

— nabízí —

koňak, elivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocn
víno, bíléi červené,vino borůvkové(medici
nalní),vína sludká avíno šumivé (šampaňské).

j ozorňujeme zvlášť na výtečný a při takovéosti velmi levný koňak a ornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medailí
státní a diplomem slaté medatile, a mno 1
nýmidiplomys právemraženíslatémda,

Vzorky zdarma a franko,

Jan Kryšpín,
(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 lonbím) doporučuje se

ku dodání okem chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
Sice 1 8e železnými rámy, sí

těmi vsasením.

nj Veškeré rozpočty, skizsy i odborná
AUJů rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

.Nesčetné veřejná i písemnápochvalná uznání,“jilj
Založeno roku 1836.

£ | cbyní, zařísen.

ním příslušenstvím pod jedním uzavřením jsou
ibned k pronajmutí. — Též jednotlivé pokoje
pro svobodné pány s komfort.zařízením,|

K. V. Skuherský,
velkozávoditrahlářský v Hradel Král.,

u Prašského mostu.

0 2 a 3 pro
stran. velkých
pokojích s ku

(ceresinové)

velikonoční svíce

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

třinožky hladké,

Přírodní B kg. Iranko dobírkou všude

zelená, vlchnt. K 11-60, 1260,a 16—,AA z:M] Pochralnédopisyzceléříše.
První východočes. odb. záv. kávou

Fr. Jelínek, Slatiňany.

voskové “B svíčky a obět.před

dle liturgických před- měty pro místapout
pisů vyráběné, nická, prvnější pří

padnými obrázky 0

svíce pro chrámové
Instry,

svíce kostelní ste

arinové,

svíce obětní "©
ve všech velikostech

sloupky voskové a
l é,

svíčky ke křtu, polovoskové,

sv. přijímání a. 8v. toho spadající výrobky do

biřmování ne stuhami fachovním největší epoch
a případnými nápisy, elní závod:

akciová svíčkárna a voskárna
v Mladé Boleslavi.

Továrnísklad: PRAHA, Václavské náměstí, 40.
Telefon 914.

Chrámové svíce

zápalkový drát,

„MONOPOL“

©9m n ově
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Sloro kněze katolickým kněžím.
(12) Bratři! Profesor české aniversity Ma

skryk promlavil konečně jasně a určitě. Vy
pověděl zásadný a rozbodný boj positivnímu
náboženství, jebož jsme strážci a hblasateli,
Vedle slovní kritiky, kterou rozhodnutí jeho
vyvolává, musí na naší straně dostavití se také
čin. A tu prvou naší potřebou jest Masaryka
a jeho vychovance znáti. Neboť kým jest vlastně
profesor Masaryk? Jest možem, jenž do našeho
českého života přinesl rozklad a stále rostoucí
zmatky. Prohlásil se sice za proroka vysokého
společenského cíle — ale dosavadní výsledek
jeho práce pro národ jest pouhá negace a roz
rývající kritika. V nedostatku určité metody
filosofické potácí se v temných hypotésách,
z nichž každá má aspoň tu jistotu, že jest ne
jista. Nejen že ani krokem nepostoupil k roz
řešení nějaké filosofické záhady, ale neobstál
také ani v otázkách nejbližších. Včera byl za
nícen pro nerozvížitelnost sňatku manželského
a dnes podepisuje petice za účelem jeho roz
lučitelnosti, dnes programově vyznává potřeb
nost náboženství ve škole, zítra aslyšíte ho,
jak je vášnivě vyhání, před chvílí boařil proti
nemravným kompromisům a v pozítří přičinil
8e ve své straně o kompromis takový, že jeho
nejbližší přítel Machar vrhá mu ve tvář bankrot
humanity, pokrokovosti a českosti. To jest
sebevražda filosofa v nejdokonalejší formě. Tak
nejednají lidé určitého poznání a jasných zásad,
nýbrž demagogov“, kteří nejsouce 8 to,aby vedli,
nechávají se vléci a přesedlávají slabošsky dle
denního hesla.

Ve věcech náboženských 8 mravních za
vádí při nejmenším lhostejnost, která má za
následek v české mysli úplnou anarchii. V této
příčině dokázal, že umí bořiti, ale nikdy sta
věti: ať popře, může-li. Tím spalaje kořen
všeho idealismu; sachopárnost. a pochybovač=
ství, jak známo, nikdy nerodí naději a důvěra,

ná ke každé dobré práci na výsost jest potřebí.
Utrhačným nařknotím, že katecheti jsou

placenými deouucianty, vykládá před užaslon
veřejností celou svoji mravní výbava a, zbavuje
se tak lesku moralisty, vpaluje si znak člo
věka, jenž dýchá bledý a rozpálený fanatism.

FEUIULETON
Tři dni v městě Alexandra Velikého.

„Píše Dr. Jan Hejčl.
HL

Po službách Božích jsme šli do musea řecko
římských památek,

-| Jde se ulicí zvanou »Rue de la porte Ro
sette«, která vede týmiž místy, kudy se táhla nej
hlučnější ulice staré Alexandrie. Vykopávkami se
zjistilo, že byla 14 metrů široká, granitovými bal
vany dlážděná a po obou stranách sloupořadím
vroubená,

Na pravo odbočuje ulice Proroka Daniele,
ve které je mešitaa hrobka Said-pašy. Na těchto
místech stávala t. zv. Soma, t. j. prostor oplotěný,
na kterém bylo postaveno mausoleum králů egypt
ských, zvláště Alexandra Velikého, O něco dále na
jih odtud lze viděti nádraží, odkud jezdí vlaky do
srdce Egypta, do Kahýry.

"V druhé polovici ulice brány Rosettské od
bočuje na levo ulička musejní, ve které stojí cíl
naší cesty. Budova jest nově postavěna, uvnitř se
stále ješté rovná e pořádá, pořádek však přece
lze nazvati vzorný. Dříve sde byly též stárší pa
mátky egyptské. Byly však přeneseny do ústřed
ního musea v Kahýře a zde zbyly jen zbytky
většinou umění alexandrijského z doby řecko
římské, umístěné v předsíni, v 16 dvoranách ano
i ne zahradě. Jako se vůbec Východ se Západem
v Alexandrii aměšoval, tak se slučovaly ve vý
tvarném umění též starší formy egyptské s no
vými formami řeckými. Vidíme, že se rozpřádá
boj mezi starou tradicí uměleckou Egypta s vážnou
ež přísnou nehybností, ba mnohdy i strnulostí,

V Hradci Králové, dne 1. února 1906.

Na poslední studentské schůzi konečné
prozradil, že nemá profesorské stadovny, nýbrž
že obývá jakousi detektivní kancelář, kdež
přijímá tajné zprávy o jednotlivých kněžích.

Bratři! Masaryk postavil nás před hotový
fakt, který jest posledním signálem, abychom
všichni jako jeden muž povstali. Navrhaji tedy,
aby výbor Jodnoty katolického duchovenstva
svolal valnou hromadu, na níž po astanoveném
plánu a postapu bude se rozhodnouti k o
branné práci 8 rázuostí a odhodlaoostí, která
nemíní astoupit.

Bojí se Katolické organisace,

(14) Psali jeme nedávno na tomto místě
o zednářství, jež jest nejvíce rozšířeným v A
merice a £ evropských států v Italii, což je
zcela přirozeno. Zednáři vypověděli boj kře
sťanství a proto masí proti blavě křesťanstva
opevniti svou bašta v první řadě. U nás, kde
Je zednářství zapovězeno, existují místo lóží
kluby a vídeňská „volná Škola“ není ničím
jiným, než zednářstva přední stráží. Účastenství
katolíků italských na volbách způsobilo v řa
dách bratří tří bodů pochopitelné hnutí a vel
mistr velikého orientu Hektor Ferrari rozeslal
všem lóžim oběžník, namířený proti pynějšímu
sv. Otci. „Nový papež", tak stojí v něm, „jovž
tvrdí, že osvěta je křesťanskou, svolává věřící
k volebnímu osadí, aby katolická akce použiti
mohla všech prostředků, jež jí umožňají pokrok
studií sociálních a společenských. Papežství
chce se zmocniti národních organismů, aby
panství světového opět dobylo; avšak k utvo
ření katolické politické strany nesrmíza žádnou
cenu dojíti. Moderní stát a církev jsoa pojmy,
jež se vzájemně vylačají, zrovna jako věda a
zjevení, pokrok a dogma, svoboda a syllabas.“
Ku konci žádá Ferrari odloučení církve od
státu, odloučení školy od církve, přísná použití
zákonů proti náboženským| společenstvům
zbožných nadací k občanským účelůr.

Jak viděti, nejsou požadavky našich li
berálů, ohřívané dea co den v denních listech
a veřejných schůzích, žádným novým moder
ního světa názorem, nýbrž sto let starým po
žadavkem zednářstva, jež za těch sto let ni
>

s novými myšlenkami umělců řeckých, kteří pro
své lehčí práce hledají o nalezají hojnost námětů i na
ulici, v divadle, jejichž dláto nepohrdne ani kari
katurou. Nemohlo býti pochyby, který směr zvítězí,
zda letitý stařec egyptský, či svěží, mladý jinoch
řecký. Čím však řecké umění nesmělo pohrdnouti,
byla jmenovitě zručnost v portraitech, ve kterých
byli Egyptané praví mistři. Na víkách rakví, do kte=
rých byly kladeny mumie, lze viděti barevné po
dobizny nebožtíků tak živé, že s obdivem patříme
na ně a tážeme se, kdy as byly zhotoveny. Zdá
se, že si zámožní alexandrijští měšťané dávali
malovati portraity již za svého života a že jimi
zdobili stěny svých příbytků. Když zemřeli, byla
buď kopie aneb sama podobizna vpuštěna do
rakve, jak patrno z toho, že nalezeny ve víkách
jmenovaných portraity, které měly v zadu na sobé
ještě vrstvu omítky.

Pro uměleckého kritika jest zde bojná a za
jímavá látka, která však vyžaduje ke zpracování
mnoho času, jehož se nám bohužel nedostává.
Odpoledne jsme se s přítelem Breenem rozloučili
— ale jen na půl dne, Byl pozván do předměstí
Alexandrijského, zvaného Ramle, kde měl bohatý
Angličan Andreson svoji villu. By) chudý zámeč=
nický pomocník, když sem přišel; v krátké době
však nabyl velikého bohatství, Jel s námi z Terstu
na sElektře.«

„| Použil jsem tohoto odpoledne, kdy jsem byl
sám, k návštěvé útulku Vilémova. Ctihodný kmet
P. Schwarz z diccése vratislavské mě laskavé přis
vítal a provázel po ústavě, Jest to vlastně asyl
pro starce, řízený milosrdnými sestrami sv. Karla
Borr. z Něnecka. Nejvíce jsem byl dojat, když
jsme přišli do jedné místnosti, která se podobala
čítárně. Na stolech rozložena celá řada časopisů
a novin —slovinských! Na lavicí seděl značný
počet pilných čtenářek. Dříve nežli jsem se mohl

Inserty se počítají levně. | +
Obnovavychásí v páteř v poledne. | Ročník XII.

čemu se oopřinčilo, ale také ničeho neza
porouělo. Zednářství nevidí poměr, jaký panuje
dnes mezi církví a státem, nevidí, jak se církev
poměrům časovým přizpůsobuje, tak že by toto
dvojí ústrojí moblo docela dobře vedle sebe
existovati, kdyby každé spokojilo se 8 oborem,
jeož mu přináleží. Zednáři toho nevidí, ježto
jim neběží o nic jiného, než aby proti katolické
církvi štvali a v tom boji je jim každá, i ta
nejrezavější zbraň dobrou, jako na př. že věda
a zjevení se vylučají, uč zrovna v nejnovější
době věda svými výzkumy v Ninive, Egypté,
Syrii a Arabii zjevení iocně podepřela. Zrovna
v nejnovější době dokázáno, že bible Starého
zákona spočívá na historickém zákládě a že
Nový zákon pochází z časů apoštolských, nejsa
žádnou koihou podvrženou.

Dokud se katolíci nehýbají, mají od ne
přátel pokoj; jakmile však se politicky orga
nisovati počnoo, dostávají nepřátelé strach,
poněvadž tomu Se již z dějin uaučili, že kde
se katolíci organisovali, zednářům obyčejně
vyražena byla z rukou zbraň. [ když jsme
v menšině, jako v Německu, jsine stranou
silnou, jíž potřebuje a vyhledává sama vláda.
Toto faktom mělo by ze sna probuditi katolíky
italské, ale zadnářstvo nepotřebuje se toho báti,
neboť v samém Vatikáně je mocná strana, jež
V „n0n expedit“, t. j. neúčastnění se polítickýca
zápasů vidí nejbezpečnější cestu pro katulickou
církev, nemlavě ani o rozštěpení italských ka
tolíků ve dvě strany, z nichž každá myslí, že
sama drží pravdu. Masí se zde zroditi nějaký
Windhorst, má-li myšlénka sv. Otce se vtěliti
ve skutek.

A u nás? — Platí totéž; bez orgavisace
a agitace není politické strany. Pro nás kato
liky nebude Bůh dělati zázraků, my si musíme
především pomoci sami, chceme-li, aby nám
žehnal. A co znamená organisace a agitace? —
Práci; proto pracajme|

Dopis z Prahy.
(Vlašnost národního a slovanského sebevědomí. —
Další osvětlování případu prostějovského filosofa.)

S plápoly moskevských budov pohasla
roská revoluce. V Moskvě byla její hlava, tam

zeptati, jaká to čítárna, již přikročil ke mně P.
Benignus, františkán, Slovinec, a s jiskrným okem,
z něhož šichala apoštolská horlivost, vykládal:

»Přichází sem do Alexandrie značný počet
Slovinek, hledajících zde místo kuchařek, služek
atd. Káže se sice v našem kostele též slovinsky,
shledal jsem však, že to pro spásu těchto ubo
hých duší až sem zabloudivších nedostačuje. Za
ložil jsem tedy zde spolek čtenářský, jehož členky
se každou neděli zde scházejí a čtou dobrou slo=
vinskou knihu, časopis nebo noviny. Jsem pře
svědčen a mám mnoho důkazů, jak blahodárně
v každém ohledu tento spolek působí.«

Se zájmem jsem naslouchal tichému slovin
skému rozhovoru členek a pozoroval, kterak v je
jich tváři se zrcadlí dobré, měkké, citlivé slo
vanské srdce. Radost jim zářila z Jící, že aspoň nyní
jednou za týden mohou se pobybovati mezi svými

jsem si při tom na sladké chvíle, které jsem zažil
svého času ve Vídni, kdy jsem tu a tam vneděli
odpoledne po kázaní se zastavil ve spolkové míst
ností jednoty sv, Methoděje, kde se podobně ubohý
český lid shromažďoval a kolem svého duchovního
v lásce a oddanosti kupil.

Byl jsem mile překvapen, že jsem nalezl
tolik slovanských srdcí až v Alexandrii; vracel
jsem se s P. Benignem toho večera domů, abych
strávil poslední noc ve městě Alexandrově. Vždyť
již zítra odpoledne zamýšlela +Elektra« na své
cesté pokračovatil

Pro zítřek nám zbývaly ještě dvě památnosti:
katakomby a pověstný sloup Pompejův. Jiných
menších věcí pro krátkost času nebylo nám lze sí
všímati a pak, kdybychom chtěli viděti některé
památky staré Alexandrie, bylo by nám konati
cestu až příliš dalekou. Tak na př. kdybychom
chtěli spatřiti t, zv. »jehlu Kleopatřinu«, obelisk



revoluce myslila, kula plány a sestrojovala
úklady. Po venkově mezi zemědělci a v jed
notlivých provinciích revoluční bnatí sledovalo
své zvláštní a místní cíle, nemajíc nic spo
lečného s myšlenkou, kterou prosákouta byla
značná část pomatenéraské inteligence a
kteroo sledovali raští židé. V Moskvě revo
luci byla ufata hlava.

Dojmy, jaké hnutí ruské působilo na za
padě, lze označiti přátelskou účastí a příkrým
nepřátelstvím proti veliké slovanské říši. Slo
vanští národové, mimo Poláky, sledovali prů
běb revoluce s rostoucí úzkostí, kdežto vše
ostatní šíleně jásalo. Mezi lidmi, kteří s ná
ramnou ochotou přikládali polínku, byli židé.
Se zájmem pozoroval jsem židy a nás v Praze.
Chování jejich bylo příznačné již za války a
pozorahodné za revoluce. Krev ovšem nedá se
zapříti, a proto chápeme, že židé nemohli zů
stati lhostejnými, ale že vražednou nenávistí
nechávali se tak okatě strhovati v národě na
Šem, jest pro nás velmi poučno. Dokazoje to,
že naše slovanství má pováčlivé kazy, a že
dnes jest dovoleno, co by se nebylo mohlo
státi před nějakým desítiletiím. Pokračajeme,
a to jisté prohlubování má takové výsledky,
že bude brzo moci kde kdo námi orati. Kdy
bychom arčitě ukázali na stranu, která doktri
nářsky národní city naše otupuje a která
emělosti židovské razí cestu, zněla by odpověď
asi v ten rozum, že z důvodů humanity třeba
zachovávat nestrannost. My však jsme pře
svědčeni, že jest to lhostejnost k národním
zájmům slovanským. Muohé české listy vy
slovily své sympatie snabám po ruské konsti
tuci a volnějším životě sociálním a přece svou
národní čest neposkrrnily jako list české in
teligence, který nadával i ruským generálům,
z vichž mnozí životem a všichni mravoč stali
se obětí absolutistické ruské ústavy. Nestran
post ani nevylačuje opravdovost přesvědčení,
ani volbu mezi protivnými tábory. Nestrannost
ukládá povinnost ani nezamlčovati ani neokra
šlovati vady, právě tak jako káže zaznamená
vati každou ušlechtilou ideu nebo vnuknatí,
objevující se mezi řadami pod korouhví pro
tivnou. Však list té nestranné strany české
inteligence metal radostné kotrmelce nad ká
ždou pohromou ruskou, všechno odsuzoval,
všechno maloval na černo. Tiskl revolucio
nářům roským roku ještě tehdy, když již kon
stitace byla prohlášena, a ta přece byla hlav
ním cílem snah rozumných lidí ruských, jako
na příklad prof. Miljnkova a Straveho. Takové
počínání se jmenuje podporováním živlů proti
společenských, což musí býti naprosto odsou
zeno právě ve jménu spořádané společnosti,
která má právo a povinnost vyhlazovati živly,
jež ohrožují její bytí.

I v raské revoluci byly rozpoznání du
chové, kteří dělají revoluci pro revoluci; a
žurnalistika, která nedovede anebo nechce živly
jdoucí za vyšším cílem odlišovati od individuí,
ženoucích se za pouhým ničením, ztrácí právo
výchovného poslání a s té příčiny musí býti
odmítnuta.

Jako v dějinách vůbec, tak i v dějinách
revolučních čerpáme poučení o prostředcích
ke zuičení příčin společenské bídy u hnatí re

vání. A že v revoluci židé cbtěli rozvrátitia————- ->
to z dob faraonů, který dal v Alexandrii vztyčit
císař Tiberius v místech, kde nyní stojí nádraží
dráhy vedoucí do předměstí Ramleh, bylo by nám
putovati až do Nového Yorku, kam jej r. 1880
místokrál egyptský Ismail paša prodal, aby tu vé
vodil náměstí veleobce americké, Jiný jeho druh
odpočívá v Londýně jíž od r. 1877.

Tedy k sloupu Pompejovu! Jdu dnes lebčeji.
Až dosud jsem nosil evropskou kobili, která se
zdála býti zde v Egyptě těžká jak krunýř a ne
pohodlná jako svěrací kazajka. V Alexandrii všsk
jsem si koupil pórovou bavlněnou lehoučkou ko
šili, která mi ve zdejším v pravdě atrickém vedru
prokazovala výborné služby. Byl jsem v duchu
rád, že jsem si nevzal z Evropy veliké zásoby
prádla, jež na cestě nejednou překážejí a jež by

pené zde, které jest pro zdejší klimatické poměry
jako stvořeno. Pokud se pamatuji, nebylo prádlo
uni v Jerusalémě koupené o nic dražší, než
v Evropě.

Od chrámového náměstí kráčeli jsme k sta
nici tramwaye, vsedli a jeli ulicí, zvanou »Abíi
Dardah= kolem arménského kostela směrem jižním
až tam, kde se ústí do široké třídy, zvené: Rue
Bab Sidra. Opouštíme vůz elektrické tramwaye,
řízené Araby oblečenými v šedožlutý stejnokroj,
podobný uniformě vojáků anglických a zabočujeme
do protější ulice Rue de la Colonne Pompée, Ná
pisy na nárožích jsou zde dvoujazyčné: arabskéa
francouzské, I v tabulkách těchto nápisů jest po
zorováti pokročilost Egypta nad jiná velká města
turecké Asie, kde bývají obyčejně jen některé
hlavní třídy označeny jmény. Cestovateli, jenž ne
dává se vésti dragomanem, jest velice nesnadno
vyznati se v tekovýchto místech, V Baedeckru,
Mayeru nebo jiných cestovních příručkách najde

říši Sta Jest dnesnad veškerupochybnosha český časopis, tato pravdo umlčající, po
krývá 8e noskonalou hanboa.“

© židech jest známo, že jsou hbití a
obratní obchodníci, ale politiky rozhodně ne
jsou. Po této stránce odbalila je rasko-japonská
válka a pak následající revoluce. Jsou sangvi
ničtí a nechají se strhnout tak, že snadno lze
čísti v jejich obličeji jako v otevřené knize.
Ostatně nebylo potřebí věnovat se pozorování
jejich obličeje, protože své nitro otevírali do
kořán svou řečí. Seděl jsi v kavárně, jel jsi
ve vlaku, Šel jsi po ulici — všade, kde jsi
viděl dva židy, slyšela jejich radostnou debata
o porážce raské tam a jinde. Při tom neašla ti
jejich naivnost; věřili do posledního písmene
všemu, co jim jejich noviny napovídaly. Ve
válce rusko-japonské byli tak zaujati, tak se
tetelili strachem o Japonce, že bylo možno na
tváře jejich vrbati různé, sobě odpornjící dojmy
v rychlém střídání, jako laternon magikou pro
mítají se obrazy na stěnu. Seděl jsem v jedné
prežské kavárně. Všichni přítomní hltali odpo
lední zprávy o bitvě u Mukdenu, jež dohasí
nala v neprospěch Rusů. Dva židé měli roz
jasněné tváře jako elance, nic nedbajíce, jak
radost jejich surově uráží českou duši. Pří
tomný jeden vlastenec, zváben jejich neomale
ností, počal na ně metati zlobné pohledy, až
pak vážně a s hlasem, z něhož vyznívala na
prostá jistota, zahovořil jakoby pro sebe:
„telegram přes Berlín, Kuropatkin ústapem
svým užil úskoku, vrazil velikou silou na
slabou linii Japonců, kteří ohroženi na pravém
křídle, rychle ostupojí.“ Měli jste vidět ubohé
dva židy! Nepřeháním, v tom okamžika byli
ubozí. Jakoby hrom do nich udeřil, radost
s obličejů na ráz zmizela vystřídána byvši
ohromným zděšením.

Pravíme: Židé nejsou politikové. Prozra
zovali příliš okatě, jak touží po úplné porážce
ruské a když se rozbouřila revoluce, věřili již
pevně, že bude zničen nejen carism, ale že
bude rozmetána celá říše a nastolena sociální
republika, kdež ovládnou jako v republice
francouzské. Co jest v tom ve všem nedostatku
rozvahy, samostatného úsudku a rozblednl A
všechnu tu neskonalou zášť bylo možno pro
jevovat v českém národě bez ostychu, veřejně
a neomaleně. Z toho patrno, jak veliké malo
mocenství již rozežralo náš národní život, jak
jsme v slovanských citech otupení a jaká ú
žasná lhostejnost prouikla až k samým kořenům
české duše. Všade prý zjevaje se princip vý
voje. Takový vývoj naši buditelé by dnes pro
kleli, Nechť mlčí ta řvavá žurnalistika a ne
bází frasemi o slovanské vzájemnosti, když
neumí a nechce zameziti takové ponižující sku
tečnosti | . .

+

Případ Judův v oaší pražské společnosti
nevzbudil značnější pozornosti; tok života
velkoměstského valí se v plné šíří a pohlouje
drobnější události beze stopy. Jen tu a tam
letmé zaznamenání v novinách, přibarvené dle
blediska strany, které list slouží. Přání reali
stíckého lista, aby se vzbovřil proti klerikálům
celý národ, selhává a ua všechny výkřikyjeho
přichází odpověď moravského sněmu, kdež in
terpelaci podepisojí i neobrožení lidoví poslanci.

(>
sice plán na př. Beirutu, najde v ném i názvy
jednotlivých ulic; běda mu ale, začne-li hledati
tyto názvy na nárožích. (Co nenajde napsáno na
tabulkách, musí vyzvídati od kolem jdoucích. Vedle
dvojjazyčnostitabulek nárožních v Alexandrii.jest
ještě jiná dvojakost; i tabulky na jednotlivých
domech jsou dvojité: na jedné polovici obyčejně
modré tebulky jsou bílou barvou namalovény čí
slice naše »arabské« a na druhé polovici číslice
pravé arabské, či lépe indické, kterých užívají
Arabové a od nichž jsou naše »arabské« číslice
odvozeny. Jsou natřeny většinou Čerstvě, což zdá
se nasvědčovati tomu, že tento podnik ještě by
nemobl zde slaviti mnoholeté jubileum.

Na pravé ruce vine se zeď obrovského hřbi
tova mobamedánského. Jest to za.e rarita, ježto
mohamedánská pole mrtvých obyčejně hrazena
nebývají, takže divocí psi, všady se potulující, ano
i jiná havěť nemusí na hřbitov platiti vstupného.
Konečně jsme se přiblížili k nevelkému pahorku,
vyčnivajícímu z písčitého okolí, který sloužil svého
času za pohřebiště, jak patrno dosud z povrchu
jeho, rozdrásaného mnohými hroby. Jsou to ja
kési katakomby. Do některých z nich lze sestou
piti po dřevěných schodech.

Uprostřed pahorku zvedá svoji hlavu k ne
besům tak zvaný Pompejův sloup, největší to hi
storická památka staré Alexandrie. Celá výška jeho
obnáší 26 m 85 cm, Na korintské hlavici, která
buď nebyla nikdy dohotovena, nebo utrpěla mnoho

Jest to mistrovské dílo v příčině dokonalosti roz
měrů. Dřík z červeného granitu, přivezeného
z lomů Assuanských, jest vysoký 20 m 75 cm,
průměr jeho dole obnáší 2 m 70 cm a nahoře
2 m 30 cm jest to spíše uřízsnutý kůžel než
válec. Podstavec značně poškozený se skládá zně

A to jeasjiš voe, neš co pravýpokrokářklidn
může snósti. Posílá-li však realistický or
výsvy na Moravu, aby dr. Stránský a všicbní
svobodomyslní živlovéprovedli proti klerikálům
boj do všech důsledků, že bůde z toho kleri

kálům úzko — pak katolíci čeští boj teppřijmou zajistě odhodlaně. Lépe jest vyčietitá
vzduch v rozhodném boji a veřejně za účasti.
katolíků všech, než zdlouhavě přiblížeti k tomu,
jsk otrava protináboženská krok za krokem
pokrokářkým a socialistickým tiskem vdoše
lidské jest vpravována. Tedy raději otevřený
boj, než zákeřnické eeky!

Středoškolští učitelé však případ Jadův
posuzují opravdově. Ptal jsem se o úsudek
jistého p. profesora a odpověděl mi asi v tento
smysl: Není pravda, že náboženství překáší
vzdělanosti, naopak beznáboženství porušuje
lidskou povahu. Kdekoli jsem vypozoroval o
některého žáka, že náboženství jeho jest otře
seno, byl úkaz tep provázen všdy nepěknýmž
vlastnostmi. Předchůdcové naši na školách
středních nedotýkali se rouhavě tohoto vzne
šeného statku lidského a přece z. jejich škol
ských síní vyšli četní velikáni, jimiž český
národ 56 honosl. — Tolik pán, o němž právě
nelze říci, že jest starým.

Zesnolý prof. Dordík jest jistě větší fi
losof, než mudre prostějovský. „Nablédneme.
předevšim“, praví, „kterak obezřetně, svědo
mitě, ano úzkostlivě každý blabší člověk v roz
hovorech o věcech tak důležitých si počínati
musí. Neběží v první řadě ani o arčité vys
znání náboženské, nýbrž o záhadu náboženství
vůbec. Ta se neodbude diktátorským: „Není
— a dost.“ O náboženství přemýšleli nejhlabší“
duchové všech národův a dob — a vyslovili
tolik znamenitého, že frivolně o záhadách těch:
může mlaviti jen ten, kdo věcinepojímá 8 váž
ného stanoviska, nýbrž se. stanoviska pikant
ního dne. Náboženství jest jedním z prvních
zjevů vzdělanosti lidské, — věda o něm však
jest teprv v počátcích, obrasoborectví pak není
věda, ale sprostota všdy.“ Již tato slova tedy
dokazojí, že kolem madrce prostějovského točí:
se současná prázdnota a že moudrost neníjeho
přítelkyní. Jest však ješt! jiný důvod, který
mlaví proti padělané vědě páně Judově. Právě
při této příležitosti opětně pokrokáři-a rea
listé křičí o práva svobody, jako by 8 právy
nebyly spojeny také orčité povinnosti. Filo
sofie, zkušenosti životní a všechny dějiny kul-
turních národů s dostatek dosvědčují, že na
prostá svoboda jest všdy nejnesnesitelnější ty
ranií a právo bez povinnosti jest živlem roz
kladným a bořivým. Působení našich roali
stův a pokrokářů jest k toma výmluvným do
kladem. Viz právě případ Jodův. Zákonodár-:
ství u všech národů chránilo posvátnost nábo
ženství a neméně i zákony naše školské naři
zují nábožensko-mravní výchovu žactva. Až ta
přijde p. Juda a chcedokázati, že člověčenstvo
stále bylo klamáno a že pravdu teprve pověděl
oD — p. Jada.

Ale jest tu také hustá síť sofistiky, kteron
třeba roztrhati. Přátelé Judovi vyvolávají, že“
odporem katolíků jest porušena svoboda svě
domí a svoboda náboženská. Nuže, kdo vsáhl
rušivě ve svědomí páně Jadovo a kdo ma po
ročil tak a tak masíš věřiti? Nic takového
se nestalo, nikdo nerušil ho, aby v duši své—————ě———Žě
kolika kvádrů, z nichž jeden nese obraz a jméno
krále Setha I. (1354-1335 předKristem). Mýhl
by se však, kdo by si myslil, že celý sloup byl
postaven od jmenovaného krále XIX. dynastie
(tbébské, která panovala v Egyptě za doby »soudch«).
Sloup byl zbudován zde ze starého materiálu Da
místě bývalého Serapea teprv r. 3o2 po Kristu ke
cti císaře Diokleciána,Sluje Pompejův proto, po
něvadž ve středověku omylem se mělo za to, že
jest to náhrobek velikého vojevůdce římského
Pompeje. A teď ještě rychle »katakomby«, aťnám
»Elektra« neujede l«

Kdo by očekával katakomby, jaké viděl
v Římě, sklamal by se. Marně by tu hledal stopy
starého křesťanství,.Tak zv. »katskomby«v Ale
xendrii, aspoň nejdůležitější katakomby u pahrbku
kóm eš-šukáfa, jest vlastné rozsáblá hrobka vyte
saná do skály o několika poschodích, do které byl
někdy v II. století po Kristu položen nějaký velmož,
egyptský, později po jeho boku jeho dvůr a slu
žebnictvo, Za vstupné 5 egyptských piastrů možno
zde při záři elektrického světla studovati umění
alexandrijské, jehož charakteristiku jsme svrchu
podali a již lze vysloviti: sloučení forem staro
egyptských s formami řeckými. Kdo neviděl ni
čeho podobného, bude se obdivovati množství
velkých podzemních místností, ozdobených sochsmi,
reliefy atd., kdož však byl již.v Thébách a viděl
obrovské hrobky Faraonů, ten bude střízlivěji
souditi.

Vracíme se domů, pořádáme svá zavazadla
a jedeme v průvodu úslužaéhoP. Hilaria do
přístavu. Mgr. Marini zdrží se zde déle. »Elekfra«
již čeké, aby nás dopravila blíže k našemu cíli
— Palestině...Be



svým způsobem náboženství vysuévati nemohl.
Naopak, oa právě saútočil násilaicky a veřejně
na sáboženeká práva katolická a tím dopustil
pe tyranie, protoše pojem pravé svobody jest
me neznámou zemí. Jestliže právo na svobodu
náboženskou jest neporušitelným právem kaž
dého človéka, kdo může naříditi, aby všicbni
katoličtí občané strpěli teror povrchního filo
sofa? Či epolečnost se ustavila jenom proto,
aby svá práva obětovala jednotlivci ?
—— Praví se, že Šadá ješt ze školy Masary
kovy. Věek Masaryk často tvrdi, jak záleží
mu oa náboženství, a orgán jeho „Čas“ často
ujišťoval podobně. A tu pojednou všechno zase
obráceno vzhůra nobama. Jak to tedy naší fi
losofové myslí a kdy jim máme věřit? Roz
dělte realistického Tilosofa na dvě polovice a
ověste jedna jeho polovici na tento hrot di
emata a drabou nu onen. Yyfoukněte mu

mozek či nástroj myšlení, — neusmrtí ho to.
Shoďte ho s pyramidy jeho nesmyslů, a skončí
to sním vědycky Šťastně jako 6 kóčkou, která
opadne vždycky na nohy.

„OBNOVU« V FRAZE
dostati lse oknihkupectví p. Františka Hovorky
oŽilné ulicí a vprodejí novin p. MVlčka na

Příkopech.

Obrana.
(5) A nase pověročné modlitbičky.

poukázali na to, jak tito lidé dovedou saehi
sepisovati a šířit? pověrečné modlitbičky, aby
pak hned db světe ilásaiř, jsk „túhle klariká
lové“ sami je sepisují a lid ohlapojíl A zatím
„Elerikálová“ proti takovým modlitbičkám co
nejvíce bojají. Jde poctivý člověk o trhu po
náměstí; najeduou se stane pokřik, že ge v tom
a tom krámě něco ztratilo. Ozve se hlas:
„Teuhle to nejspíš vzal; právě šel kolem.“
Sáhne se poctivci do kapsy a věc se najde.
Jiný ničema mu kradenou věc vstrčil do kapsy,
aby sám unikl trestu a aby poctivce přivedl
do kriminálu. — Zrovna takový manévr 5 po
věrečnými modlitbičkami. Našim protivníkům
nedostává se látky k ostouzení církve, a proto
se musí vymýšlet. Chytráckáruka sepíše celou
halda pověrečných modlitbiček, rozešle to mezi
katolíky s příkazem, že takové modlitbičky
musejí kolovati v dalších přepisech a — dílo
je hotovo. Katolíci vrtí hlavou, dělají dotazy
u sousedů a v tom už vyrazí „pokrokář“, který
sám modlitbičky slátal,s farizejským výkřikem:
„Vidite, jak vás ti kněší ohlapojíl“ A tak
sloděj křičí: Chyfte hol Co patří do kepsy
pokrokářovy, to se strká do kapes katolíků.

Tohle ovšem není nic nového. Vždyť ne
dávno v Belgii vytiskli socialisté směšné litanie
ke všem svatým a nabázeli to do klášterů. A
kdyš návštěvníci viděli ty tiskoviny, myslili,
že: ce chovanky v klášterech tak modlí. A toho
chtěli socialisté dosící.

Právě nás dochází zpráva, jak nějaký do
brodineo katolické: církve. ze Smidar: posílá
mesi katolíky sž do Žluvio pověrečnou mo
dliébičku; modlitbička-nám zaslána v originále
a zní doslovně takto:

„Modlitbs. O Ježíši Kriste, smiluj se nad
vámi. a celým člověčenstvím a očisť nás od
bříchů skrze svou krev aš na věky věkův,
Amen. —

Tato modlitba má se devětkrát opaati,
každý den jedna odeslati ; ona byla"Vídeňskému

p projbiskopovi poslané a on ji devíti osobámzaslal.
Kdo tuto. modlitba samešká, stále no

šťasten má býti a v devíti dnech vyplní se
přání toho, kdo modlitbu opravdu rozšíří.

Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.“
Varujeme všecky katolíky před tímto 0

hldpujícím švastem o arcibiskopovi vídeňském;
jest to lež vymyšlená u našich protivníků na
slehčování církve.

(3) Masaryk ©katolickém nábožen
ství. Prostějovský farář Dostál ozval se proti

rolbané potupě, kterou vrhl profesor Jada na
idi oddané víře. Pomluva ta jest nepravdou

tolik křiklavou, še žádný nestranný člověk ji
echvalovati nemůže, Ale v pokrokovém táboře
strašný rámus nad „dennnciací“ farářovou.
Musil taky promluvit Masaryk. Jak by ne?
Tenrozhodně všemu uejlíp rozumí — ve všech
oborech. Nalhal se ten člověk o církví už dost,
jak jsme až hodně často dokázali a
nyní místo polepšení lže ještě okatěji. Tento
kráte unížil se k frázim zvlášťabobýma k vý

lehce by si: vybájil i takový sucialista, který
se sotva podopsati dovede. Čo jste povědělno
vého, věcného ? Nedokázaná fráze za nedoká“
zanou frází, nepravdivá a neodůvodněné potupa

nova odpovídala na Vaše frázovité nepravdy
věcnými protidůvody. Bylo Vám těžko atlou
kati naši prostou a důkladně opřenon pravdu
Jacinými frázemi, viďte? Proto jste chytře ra
ději zalezl do kontka, neodpověděl jste; ale
místo pokání houževnatějste přemýšlel, jakou
novou rána má atržšiti katolictvo za
to, že Vás chtělo věcně poučití.

Odkryli jsme Vaši „ačenost“ a proto ten
hněv. loa, morálka nejmodernějšího. filosofa!
A proto se už ani hněvem necítíte. Pravil jste,
že při vyučování náboženství nemlaví se jasně
a upřímně. A teď pokračojete: „Všechno vy
chování na škole je protikatolické, i professor
matematiky nepřímo vlastně ačí protikatolicky.
Prostě vědecké myšlení a katolicismus jsou
dva světy, které se vylačají. To je fakt!“ —
A teď se ptejte Masaryka, čím kdy tyto fráze
dokázal. Takových frází ož oabroal dost, alo
důkazem na to jest ma jednodaše jeho vlastní
kavalírská fráze: „To je fakt“ — A ož má
daše pokoj. My však žádáme, abyste nám do
kázal, jak vlastně matematická věda udporuje
víře — náboženství. My Vám povíme něco ji
ného, a to pravdivého. Mezi jmény nejslavněj
ších přírodozpytcův a matematiků celého světa
čtete i jména katolických kněží, upřímně od
daných svému náboženství. Tedy vskatka těžko
byste dokazoval, jak může učitel matematiky
svou vědou odváděti od náboženství. A dále
Vámpravíme: většina směrodatných,
nejdůležitějších vynálezů, na je
jichž základě pracuje 80nyní dále,
vyšla z hlavy kněžíanebo horlivých
katolíků laiků. To jsme dokázaliv Ob
nově delším článkem a bade-li potřebí, zopa
kujeme všecko znovu. Tedy jest známkou buď
neomlavitelné nevědomosti anebo fanatické
drzosti, řekne-li někdo: „Vědecké myšlení a
katolicismus jsou dva světy, které se vylučují.“
Učencí jako Tomek, Maydl, Rieger, Parkruě a
jiní vzdělali národ náš daleko více svojí zdra
vou vědon než Vy zmatenými frázemi a přece
neříkali, že katolicismns a vědecké myšlení se
vylučují.

Vy se opovažšujete tvrditi, že při dosa
vadním vyučování náboženství „se děti učí pře
tvářce, lhanf.“ My zase Vám odpovídáme, že
nic tak nepovzbuzaje děti k upřímnosti a
pravdomlovnosti jako právě pevná víra kře
sťanská: A zároveň důrazně Vámpřipomínáme,
že nikde nevidíme takovou nádrž surovosti a
záštiplné prolhanosti jako v listech socialí
stickýčh: a“pokrókářikých: Juři' se' podívejte,
jak jsou „pravdomlavní a ašlechtilí“ lidé Vámi
odchovaní. Pozorujte trochu nestranně denník
Vašeho panoše Herbena. Dokázali jsme tomuto
časopisu celý řetěz zůmyslných prolhaností,
dokázali jsme, jak ze zloby dovede lháti do
cela drze, co prý Obnova psala. Proč ten
„ašlechtilý“ list nepokusil se naši obranu vy
vrátiti? Přoč místo klidné, věcné polemiky
odpovídal panšálním tupením? Máme ještě
jednou opakovati křiklavé doklady, jak „rea
Jistický“ tisk dovede drze lbáti?

Kde jste byl, pane professore, se svojí
bumanitou, když uspořádáno od pokrokářstva
hotové válečnétažení proti svoboděkatolictva,
jež si zřizovalo vlastní gymnasium na Král.
Vinobradech? Kde je Vaše moudrost, humanita
a nestrannost, když socialisté podvodnými

pro katolickými amflety oblopají statisíceidí? Nikde v Čechách tolik se nenalhalo, jako
ve straně socialistické a realistické. Zde jest
botová škola sofstických knifů a aepoctivých
úskoků. A teď chcete bere všech dokladů tvr
diti, že navádí k přetvářce a lhaní náboženství
katolické?

Řek! jste téžstudentům: „O čela si tron
fáte jako protessoři mlavit? Jak se mosl krčiti
každý ten professor, má-li mluvit o Hasovi,
Chelčickém... Profesor.má nejen vysloviti
jejich jména, on má také na konec říci, že
oni hlásali a měli pravdu, Vynesmíte (17)
žákovi říci, co Palacký, otec národa, řekl o
všech těchto věcech.“ Zase lež, a hoduě drzá.
Pravíme zcela rozhodně nejen v zájmhncírkve,
ale i v zájmo prosté historické pravdy, že po
vinností každého oestranného učence, třebas
by byl i židem -nebo socialistou, jest řící přímo
na odpor všem pokrokářským frásím: „Chel
čický i Hus v mnohém chybovali; většinu těch
jejich protikatolických názorů ani pokrokářstvo
nepřijímá za své, poněvadž náhledy ty jsou
v přímém odpora 8 moderním proudem my
šlení.“ Tak masí říci, pane profeasore, člověk
ten, který spisy těchto dvou mužů zná a nechce
býti farizejcem. Hus na př. proti smyslu písma
a proti církvi tvrdil, že člověk v smrtelném
břícha postavený vše, čeho užívá, krade; bere bez
vůle Boží i zdraví, světlo, déšť. Jest prý tedy
převráceností, jestliže se obyčejné krádeže tre
stají, alo krádeže spáchané následkem smrtol

nemá práva užívati úřední moci, nalézá-li se

smrtelného hříchu, všemi dalšími skutky i
dobrými břeší, at bdí ať spí. — Roste tedy,

lickými Hus hlásal pravdu, a zda nynější
okrokářstvo této „pravdy“ se opravdu drží?
as také rozbodně nemlovil pravdu, když

tvrdil, že papošetví bylo založeno teprve za
císaře Konstantina, že také panovala papežská
„Agnes“, atd. Kdo chce tvrditi, že tyto vý
roky Husovy jsou pravdivy, kope úmyslně.do
správné historie.

Hus také blásal, že kacíři (to jest evo
bodomyslní křesťané) mají býti zavržení a
potlačeni; nepoddajní kacíři mají býti na
hrdle trestáni. Hos nařizoval též světským
pánům, aby notili mocí nepoddajné laiky k sv.
přijímání. — Jsou tyble návrhy moderní a
pokrokové? — A dále: sonublasí některý po
krokář nebo socialista 8 přísnou mravoukou
Hasovou a Chelčického? Považuje pokrokář
za smrtelný hřích, jestli-že někdo hraje v ne
děli na šachovnici, jestli-že si v ten den za
tančí, v hostipci se pobaví ? Uznává socialista
a pokrokář za správné pobrdati všemi radostmi
života a celou duší směřovati k věčnému cíli?
A hlásal-li Chelčický pravdu, co řeknete jeho
výpadu pro'i Hnosovi? Zkrátka mnoho zásad
Husa a Chelčického příčí se jak zásadám ka
tolictva, tak zásadám pokrokářstva, zkrátka
příčí ee pravdě. A nadto mnobo jiných zásad
těchto mužů křižaje 8e naprosto 8e zásadami
pokrokářstva.

A tu je to farizejství, že pokrokáři tyto
muže do nebe vycbvalojí, ale při tom proti
jejich zásadám jednají a farizejsky zamlčují,
jak veliký jest rozdíl mezi názory mužů těch
a pokrokářstva samého. A proto pravíme, že
jen překrucovatel českých dějin, jen farizejský
odpůrce náš může tvrditi, že Hus a Cbelčický
měli pravdu, zamlčuje při tom, v čem pravdu
neměli. My sami chceme, aby se žactvu sdě
lilo, co o Husovi 9 Chbelčickémnapsali Palacký
a Tomek, leč pokrokoví vychovatelé z fana
tiema chtějí mládeži vtlonkati do hlavy věci
jiné, nesprávné. Do nedávna pokrokářstvo po
učovalo se o Husovi raději z podvodného
pamfletu Lžipogiova než z historie nestranné.
Svědčí celé spousty dokladů o tom, že pokro
kářská práce více tíhne k nespravedlivémo
tupení a zlehčování katolietva než k šíření
nestranné pravdy.

Pravíte: „Já sám nejsem nepřítelem ná
boženství.“ Prosíme tedy, abyste už konečně
řek), jaké vlastně náboženství vyznáváte. Na
kritisoval jste se positivních náboženství už
dost, přitom jete prohlašoval, že vlastně chcete
náboženský cit upevňovati. Ale posud jste ue
prohlásil, jaké náboženství moderní člověk má
vyznávati. Vaše „náboženská činnost“ posud
docílila jen tolik, že ti poslachači Vaši, kteří
aspoň něco věřili, pobrdli věroa vůbec. Není-li
naše tvrzení pravdivým, povězte nám, 'kolik
studentů po Vašich „náboženských“ přednáš
kách začalo se modliti a kolik z nich učinilo
věcné kroky k založení nové náboženské spo
Ječnosti. Pověztel

Čte-li nestranný člověk Masarykovy cho
lerické, nespravedlivé výpady proti katolictvu,
jak je „Čas“ zaznamenal, táže se s úžasem:
Takhle mlaví universitní professor? Tak chce
luštiti filosof náboženskou krisi? Neumělý soci
alísta aspoň snaží se nájezdy své jakž tak
odůvodniti. Universitnímu professorovi stačí
k odůvodnění fráze: „To je faktum.“ Taková
„účená přednáška“ dala by se zcela snadno
obrátiti proti pokrokářům, jen kdyby 8e na
hradilo slovo „katolicismas“ slovem „pokro
kářatví“, slovo katecheta slovem „pokrokový
vychovatel“, a pod. A pak by ta přednáška
dopadla pravdivěji.

(8) Náš boj proti stramnhickým me
pravdám pekrokářstva. Není nám nijak
potřebí dělati z nespravedlivých nedouků „mu
čedníky“, ač by tací lidé, kteří převracejí zů
myslně pravda a lid ohlapojí, rozhodně spíše
zasloužili trestu než provinilci jiní. Nejlápe
jest přesnými důkazy usvědčiti tyto „osvícené“
z nevědomosti a lži a teprve na základě tom
postapovati dále. Uvidíme pak, zda fanatičtí
odpůrci budou míti ještě pak odvaha, naříkati
na „pronásledování pravdy“. Bylo by zajisté
užitečno nejen pro katolictvo, ale pro všecky
lidi dobré vůle, sebrati četná protimluvy Ma
sarykovi a dokázati tak na širším základě, jak
filosof filosofů sám sebe dovede. porážeti. A
pak se dají též zcela snadno sebrati jeho „po
krokové“ fráze, jež překracují očividně vědecké

oznatky na slovo vzatých odborníků. Připojiti .
ko všemu obsažnoa a věcnou obranu bude věc
zcela snadná. Snadno se dokáže, jak Masaryk
znehodnocaje přesnou vědu a že člověk, který
chce vynikati v nejrůznějších odborech, v sku
tečnosti trousí místo zdravé vědy ubohé fráze.
Pak teprve jděme dále. Obnova a Časové Ú
vahy, Vlasť,Křesťanská škola, Osvětaa jiné
listy vykonaly v tom směra značný kus práce,
tak že Masaryk v posledních letech chytře
před soudem této věcné kritiky se scbovává a
hledí se „odměniti“ — rýpáním se strany jiné.
Vědecký sond pomůže zde nejlíp.



Politický přehled.
Za nebývalého očekávání sošla se v úterý

poslanecká sněmovna, ale bez velké naděje, že
proveden bude program, jejž vláda určila. Vláda
snažila se získati pro sebe všecky strany, ale
nezdařilo se to. Gautecb chtěl míti miuistrem
dra. Pacáka, ale beze slibu, jejž klub český
požadoval, aby totiž byla zřízena na Moravě
česká universita a zavedena vnitřní úřední řeč.
To Gautsch slíbiti nemohl, ježto si toho Němci
nepřáli; podlehla tedy vláda znova na německý
povel. A dle toho také dopadne volební oprava,
v které se také počítá 8 „vyvýšenosti“ ně
meckou. Dva týdny má se sněmovna věnovati
rozpočtu, načež přijde volební oprava. Říšská
rada začala jednati o rekratech ; odvolala předlo
hu o zřízení vlaské fakulty práv. v Roveredu. —
Té doby naráží na naši říši celní válka Rakouskc

„Uberska se Srbskem, jež vlastně vyvolána
Německem, které svými agenty pracuje na tom,
aby samo ovládlo trh srbský. A Srbsko dle
této mocné podpory cítí se také bojovným,
připravuje pamětní spis k mocnostem ve pří
čině tohoto sporu, chystajíc se i rakouské ce
stující ze země vypověděti. A následek toho
jeví Be již v nedostatku masa zvlášť v Buda

poč a Vídni; ceny jeho stoupají. — Na valnéromadě moravské advokátní komory schválen
nový jednací řád pro výbor a disciplinární
radu, čímž v komoře provedena úplná národní
rovnoprávnost. — Moravští posl. dr. Žáček, dr.
Perek, šl. Skene a dr. Fox, vyzoumenáni od
císaře vys. řády. :

V Uhrách jest v prouda nové vyjedná
vání, které na se vzal br. Andrássy, ale k ně
jakému výsledko sotva asi dojde; koalice jest
stále vepovolnou.

Dánský král Kristian IX. zemřel ve věku
88 let. Z jeho děti jest jeden králem řeckým
(Jiří I), jedna z dcer jest chotí angl. krále
Ednarda VII, drubá chotí + cara AlexandraIII.,
vnok Hakon králem norským, atd.

Volby do parlamentu »uglic., ač ještě
nejsou ukončeny, přinesly liberálům převážnou
většinu. Vítězství těchto nad unionisty (kon
servativcí) dosáhli hlavně tím, že se spojili
8 dělnictvem; k vítězetví tomuto nemálo při
spěli i katolíci.

V Rusku zaveden pořádek téměř všade;
odbojní revolacionáři jsou i na hrdle trestáni.
— V některých krajích hrozí zase hlad.

Z činnosti katol. spolků,
Z Týniště m. Orl. Katolický spolek náš

zahájil opět s pomocí Boží v tomto roce svou činnost
zdařilou členskou ecbůzí v neděli dne 28. ledna t. r.
pořádanou. Vlp. J. Pořický, kaplsn z Kostelce n. 0.,
prováděl nás ve své přednášce téměř 2 hod. trvající
věčným městem Římem, ukazuje světelnými obrazy
skioptikonem na plátno vrhanými velebnou krása
kuriosních památek křesťanského umění. Přednáškou
tou usvědčení byli ti, kteří církvi vytýkají, že bránila
a brání pokroku, baď z nevědomosti nebo nenpřím
nosti a zlomyslnosti. Přečetné účastenství přičísti Ise
jednak atrakci zejímavé přednášky, jednak však zájmu
a syropatiím, s nimiž se šlechetné enaby spolkav ši
rokých vrstvách obyratelstra zvláště venkovského
potkávají. Při horečné činnosti růsných stran a při
té spoustě schůzí jimi pořádaných naplňaje nás to
potěšením a sílí i pobízí k další práci, když síly
ochabují, duch malomyslní. Konečně podotknouti
dlužno, že o přiměřené pobavení postaral se snašivý
odbor zábavní dvěma jednoaktovkami, jichž provedení
svědčilo o vyspělé zdatnosti sil. Zdař Bůh!

Z Ohrudimě. Jednota katolickýchtovaryšů
v Chrudimi odbývala v neděli dne 21. ledna t. r.
valnou hromadu, v níž provedeny byly volby všech
fankcionářů. Přítomno bylo 80 členů. Za předsedu
zvolen byl aklamací dp. Al, Novotný, kaplan. Při té
příležitosti vzdal se pro pokročilé stáří ové hodnosti
místopředseda p. učitel Alois Thama, který tento
čestný úřad zastával od založení spolku, tudíž po
41 let. Při slavnosti 25letého trvání spolka poctěn byl
stříbrnou medailí od centrálního spolku ve Vídni a
při slavnosti 40letého trvání zlatou památní medailí
od vděčného spolku, mimo to vyznamenán pochvalným
uznáním od + biskupa Ed. Brynycha a též od J. B. M.
Dr. Jos. Doubravy a spolek sám jmenoval jej svým
čestným členem. Jaký div, že se a tímto mecenášem
spolku členové neradi loučí. Nato provedeny volby.

staršího zvolen bratr Em. Kruška, za jednatele br.
F. Skoumal s sa pokledníka br. J. Novák. Do výkon
ného výboru zvoleni bratři: Špičák, Kloboučník, Ja
noušek, Hajsl, Petr, Martin a Hájek. Za náhradník
bratři: Pavlíček K. a Pavlíček F. Za rovisory úč
bratři: Pavlíček K. a Teplý St. Volba místopředsedy
odložena do příští valné hromady.

Z Lomnmice m. P. Katolická jednota naše
odbývala v neděli dne J4. ledna výroční valnou bro
madu, kterou za přítomnosti 48 členů mužského a 20
členů ženského odboru sahájil místní farář vidp. Ant,
Láš. Jednatel Jos. Kozák přečetl protokol poslední
valné hromady, který bylschválen, načež čtena správa
jednatelská, ve které věnována byla vspomínka oběma
pánům předsedům, kteří během roka nás opustili,

Oodebravšese na svá nové působiště. Dle správyjednatelské konal výbor 10 schůzí, členské byly 4. Dne
80. března na rozloučenou a p. farářem Fr. Kníškem
pořádán večírek, Záb. odbor sehrál 8 divadelní před
stavení s sice: „Kříš u potoka“, „Otčenáš“ a „Pastý
fové Betlémětí“, a 8. prosince byla Mikulášská zábava.

První členská schůze konala so dne 26. března s před
náškou p. faráře Ant. Láše „o Bneku“; drahá dne 88.
května s přednáškou jednatele J. Kosáka „o šivotě a
působení císaře Josefa JI ; třetí dne 38. září s před
náškou vip. Jos. Macáka, místního kaplana, „o církvi
a vzdělanosti ve středověku“; čtvrtá schůze pořádána
dne 22. října Politickým klabem křesťansko-sociálním
v Podkrkonoší s přednáškou p. Jar. Astra, tajemníka
„Všeoborového sdrašení křesť. dělnictva“ v Hradci
Králové, „o národobospodářeké situaci a odborovém
adražování. Jednota naše účastnila se slavností cír
kovních o Vskříšení a Božím Těle a na sv. Václava
mše svaté za zemřelé členy. Mimo to dne 14. května
účastnila se 4členná depntace valné hromady Pol.
klubu Podkrkonošského v Roztokách, o svatodušních
svátcích členná deputace Mariánského kongresu
v Praze, dne 23. července účastnila se jednota kra
jinského ajezda kat. jednot Podkrkonošských v Roz
tokách. — Na vyzvání spolku sv. Methoděje ve Vídai
podniknuta sbírka mezi členy ve prospěch Českého
kostela, která vynesla 123 K 20h. — Úmrtím stratila
jednota % členy. — Členů jest 98 činných, '4 přispí
vajících a 2 čestní. Ze spolku vystoupilo 6 členů a
12 přistoupilo — Ženský odbor čítá 74 členek. Vy
stoupilo 9 a přistoupilo 6 členek. Po schválení správ
pokladní a knihovní provedeny volby fankcionářů. Za
předsedu zvolen vldp. Ant. Láš, místní farář, za místo
předsedu p. Jan Mikule, jednatelem p. Jos. Kozák, po
kladníkem p. Jos. Hraba. Do výbora pp. V. Rada,
J. Kobrle, J. Plichta, J. Kracík, J. Adlof, H. Dlouhý,
J. Jacharda. J. Šimek, J. Jaček, J. Janda, vln. J. Macák,
Fr. Harcaba; náhradníky pp.: J. Nosek, Fr. Prakavec,
A. Fišera, V. Kobrle; revisory účtů pp.: J. Čapek,
V. Matoušek; praporečníky pp.: J. Kracík, V. Tynys.
Za ženský odbor zvoleny: předsedkyní sl. M Lášová,
místopředsedkyní el Fil. Pekárková, jednatelkou sl.
B. Vajgrtová; do výboru: pí. Mikalová Vil., pí. M.
Tryzaová, pí. A. Ryšavá, el. Frant. Fajfrová. — Po
vyčerpání programu poděkoval nově zvolený předseda
vldp. Ant. Láš za důvěra volbon ma projevenou, vy
bízeje zároveň čleay ku asvědomitému plnění povin
ností členských i náboženských, přeje zároveň jednotě
do budoucnosti hojného zdara. — Dne 4. února po
řádán bude ve spolkové místnosti hotelu p. J. Řs
háčka první ples katolické jednoty. Další zdárné čin
nosti „Zdař Bůh!“ (Pozn. redakce: Připomínáme, že
nedávná zmínka v „Obnově“ o spánku, ochablosti
v řadách katolických v Lomnici, Libštátě atd., netý
kala se nikterak Činnosti jednot katol., ale nesla se
jediné k nevšímavosti, k nedůvěře, kt.rá na některých
místech zavládla proti Věsodbor. sdružení křesťan.
dělnictva.)

Čtětel ©Předplácejte|
SOBNOVUcl

Rozšiřujte I

Zprávy místní a z kraje.
Dary. Jeho Milost nejdp. biskup Dr. Josef

Doubrava ráčil darovati na Adalbertinam 400 K;
vedp. gen. vikář Dr. Al. Frýdek témuž účelu 200 K.
Zaplaťt Pán Běh!

schůze městského zastupi
telstva v Hradci Králově koná se v pátek, dne 9.
února 1906 o 8. hod. odpolední s tímto programem:
1.) Vyžádá se schválení konečného súčtování s p.
podnikatelem stavby c. k. pnedsgogia a městských
jatek. 2.) Vyřídí se rozpočet na rok 1906.

Králevé konečně v život uvedeno Nejvyšším ros
hodnutím ze dne 18. ledna t. r. V novém ředitelství
zastoupeny jsou následnjící berní okresy: královébra
decký, nechanický, hořický, jaroměřský, kostelecký n.
Ori, rychnovaký, opočenský, českoskalický, novoměst
ský, náchodský, královédvorský, šamberecký, rokyt
nický a králický. Přednostou úřadu jmenován finanční
rada Lexa z Chradimě, dále ustanoveno 14 koncept
ních úředníků, 1 teobnický úředník, 2 účetní úředníci,
2 kancelářští úředníci, 1 berní úředník, 4 kancelářští
pomocníci a 3 kancelářští pomocní pracovníci.

o (Z Hleperova divadla. Jednotadivad.
ochotníků „Klicpera“ v Hradci Král. sehraje v sobotu
dne 8, února 1906 novinka a repertoirní hra Národ.
divadla: „Lucerna“ Divadelní hra o 4 jednáních.
Napsal Alois Jirásek. — Regiseour K. Paul. Začátek

přesně v 7 hod. — Konec o půl 11. hod. Norou deoraci maloval pan R. Holsr s Prahy. — Světelné
efekty provede elektrotechnik p. Zd. VI. Panoušek
s Hradce Králové. — V meziaktí hudba p. Jironta.

Plesový dýchámek tovaryšskéjednotydne
28. ledna t. r. nečinil nároku na representační ples,

protože byl pořádánv mezích přátelské besedy, aleproto předce dlušnojej sařaditi k nejlepším zábavným
podnikům letošního masopustu. Počateční zábavný
program, v němě působily osvědčené afly al. Novo

bradská, Náhlíčkova a pp- Beránek, Svaták, Dvořák,Pech a Černý, samlvuval se zejména starší generaci,
která při plesích mívá dosti nevděčnou roli dosora.
Taneční vínek byl přijet vděčně mladším světem,
protože kapele p. Jiroutova k rašnému víra přímo

vysývala. Dýchánek„Beek svou návštěvou předníosobnosti zdejších krahů: p. místodr. rada Steinfeld,
p. fin. sekr. Čečil a chotí, pp. prof. Frůbbaner, Ve
verka, Hornof, mnosí pp. duchovní a velmi četné obe
censtvo s řemeslnických a živnostenských krabů.

Úmrtí. V Aradci Králové zemřel 39, ledna £. r.
pen Ing. C. Jan Štendera, úředník c. k. vojen, staveb.
oddělení v s., v 30. roce věku svého. Pohřeb konal
ee 81. ledna na hřbitově Kuklenském.

W| Večer W. A. Hozarta v Klieperově
divadle byl důstojnou oslavou mistra, jejž Čechy
tak sympaticky před půldrobým stoletím | přijaly.
Přednes čísel orchestrálních, hlavně oavertary k Don
Juanori, věnoranému milým Čechům, byl precisní.

| Kapelník M. Hejda osvědčil se dobrým dirigentem.

Nesnadný koncert barfový a flétoový, zvláště při nade
mírném někdy zrychlování orchestru, bravnrně sehráli
virtaos Zelenka i flétisté vojenské budby. Jak ovládá
královský nástroj, ukázal ném Lev Zelenka v čísle
temostatuém. Pro pestrost vřadéna do programu arie
s Don Jaaca s průvodem orchestru, a dvě písně,
Hobž skladbě se příliš Mozart nevěnoval, s dopro
vodemklavírním, kteréž předneslael. M. Richtrova.

Bezplatný kurs účetnický. Kuratorium
městského průmyslového musea v HradciKrálové
hodlá v měsíci února uspořádati bezplatný kurs
účetnický pro stavitele, zednické a tesařské mistry
a jich pomocníky. Aby mohl býti zjištěn minimální

počet účastníků kursu (10), žádají se všichni,dož by zmíněný kura absotvovati hodlali, by za
slali svou přihlášku řediteli průmyslového musea
nejdéle do 10. února. Vedle jména a stavu budiš
udáno i stáří žadatelovo. Vyučování bude večerní
a nepotrvá déle než 30 hodin vyučovacích.

Poslední léč. Už co nevidět sejdou se
přátelé myslivosti k „Poslední léči“, která jest jednou
s nejlepších zábav v Hradci Král. pořádaných, získá
vajíc si čím dále větší obliby. Pořadatelatvo dochází
stále moožetví reklamací, jež nelze všecky vyříditi.
Program jest velmi pečlivě sestaven: 1. Dr. A.
Dvořák: Ouvortara k opeře „Šelmasedlák.“ 2.a) Vítek:
První políbení, b) John: Krásným očím. Zapěje p. O.
Mansfeld. 3. B. Smetana: Fantasie s opery „Dalibor.“
4. Ne, ty to nepovíš. Zpívá el. F. Horníková. Ď.
Nedbal: Pohádka o hloupém Honzovi. 6. Světelka.
Kuplet z operetty „Lisistrata,“ Pan J. Zelenka. 7.
Píseň o pepučí Loře z operetty Gejša. S'. F. Horní
ková. 8. Macák: Sen o poslední léči. Věnováno les
nímu p. Johnovi. 9. M. Rutbe: Josefinský valčík.
Blatácké kvartetto. 10. J. Bochníček: Vědyt mámo
rádi celý svět. Pp. 0. Mansfeld a J. Zelenka. —
Halalil — Po koncertě zavládne bobyně Terpsichora.

Na vydávání časopisn „Práce“ při
spěli: J. B. M. njdp. Dr. Josef Doubrava věnoval
k tomu účela 40 K ustanoviv, aby 16 výtisků „Práce“
rosdáváno bylo mezi dělnictvo biskopského velko
statku v Chrasti. Dále darovali vldpp.: G. Šourek,
děkan v Týniští J K, A. Hrubý, řed. biskup. knih
tiskárny v Hradci Král. 5 K, V. Váchal, farář v Ne
bušicích 2 K, V. Havlák, farář « Hobšovicích L K,
A. Stulík, farář ve Vonšově 2 K, J. Sobotka, duch.
správce v nemoc. pardabské Ó K, Al, Dvořák, kate
cheta v Kostelci o. Orl. 1 K, J. Dlouhý, kaplan
v Semilech 1 K a alov. p. Dr. J. Pelheftr, lékař
v Kostelci p. Orl. 2 K. Zaplat Bůb!

Vyzráli ma mě. Zástěrkové věnečkya bály
přicházejí nyní do módy; vědyť boská tváříčka s pěk
nou sástérkou leckdys přiválí mužnon tvář. A aby ty
sástěrkové zábavy nebyly tak okaté, vyblásí ae, že se
čistý výnos věnuje na dobročinný účel. Na Pražském
Předměstí kterési krasotinky, jež by si vlastně měly
více všímati dětí a domácnosti, pořádají kašdoročně
podobný sástěrkový bál. A ten se jim vědy tak vydaří,
že dobročinnost jejich pokladna nadobro opuatí, sato
pak do rána tolik se jim v hlavě rosjasní, že samou
sáří nevědí kudy kam. Letos však na ně vyzráli hasiči,
jimž naše krasotinky přiřkly čistý výtělek. Když sc
totiž zástěrky pustily jdo bašení, přijechalí ne vyšší
pokyn basičí a sebrané groše zachránili před úplným
sničením požárem sástěrkovým. Letos naše krasotioky

Bodaly cestu domů ještě sa tmy; v hlavě jim nesvítilo,

Zemská životní pojišťovna markrabství
Moravského ařídila právě gen. inspektorát avých po
jitťoven v Hradci Králové, Elišťino nábřeží čís. 304
jako ústav přímo pod dozorem semského výbora
stojící a mimo to vzájemný t. j. všechen sisk členům
ponechávající. Bude zajisté levným a spolehlivým pro
středkem ku spoření o nás aspoň do té doby, než
stane se pozemětěné pojišťování skutkem | v Čechách.
Správu inepektoráta převsal se svolením advokátní
komory p. Dr. A. Rudolí.

Z Týniště m. Orl. Obecní výbor ve své
dne 24. ledna 1906 odbývané echůsi očinil násle
dující usnesení: Ješto bylo pozorováno, že porašená
svířata a jednotlivé kusy masa při dopravě a i při
dalším s nimi nákládání bývají blátem silničním a
přachem znečišťovány, nařisaje se po rozumu $ 28.,
odst. 4. a 5. obecn. řádu následující. 1. Porašená te
lata, jakož i poražená a k lidskámu požitku ustan.
vená zvířata vůbeu a jednotlivé kusy mass nesmějí
při dopravě s vozů dolů viseti a musí na úplně či
stých vosech býti dopravovány. 2. Takové sásilky
mají ležeti na podložce s látky k tomu spůsobilé
aneb čisté slámy. 3. Zboží toto mnsí při dopravě
býti vědy pokryto čistým plátnem. 4. Skládati neb
pokládati takové zboží ne holou zem neb na nečisté
nářadí jest sakázáno, 5. Zakázáno jest, aby osoby na
masném zboží takovém seděli. 6. aso nesmí Da
dveřích a oknech krámů řesnických býti vyvěšováno.
„Přestupky shora uvedených „nařísení budou se dle
$ 85. obecn. řádu te 16, dubna 1864 s. s. č. 7.,
peněžitými pokutami až do 20 K, v případě nedo
bytnosti vězením až do 48 hod. trostati,

Farářem v Mikulovicích u Pardabic
jmenován právě tamní kaplan dp. J. Vaněček. —

ový pan farář svou činností v kostele i obci věra
sasloušil ci toboto povýšení. Ad multos annos!

Ze Žehnmě. Živnostníci Žehuvští darovali

S plesa,kterýdne28.t. m.pořádali,v 97 K58 h ke zřísenínovýchvarhan ve
farním chrámu Páně v Žehuní, sačeš jim duchovní
správa vŽebuní vzdává stěrý dík a volá „Zeplať
Páa Bůhl“



Děkanem v Hořicích jmenovánpo spi
sovatelí Megr. Bob. Haklovi rovněš spisovatel, farář
a člen okr školní rady vdp. Jos. Kousal v Mříčné.
Tys působil jako duch. správce trestnice a jako ředitel

kr. č. s. polepšovny, kdo si jméno odborníka ablabcko nablédnuv do bnutísociálníbo. Jeho známé
sociální výklady a kázání ve 2 dílech měly vedle své
originality také tu cenu, še byly vydány v době, kdy
krom postních kázání Latechkových nebylo ani v ně
mecké literatuře kazatelské pranic podobného tištěno.
V prvním „Čechu“ psal po několik let téměř výbradně
s red Kopalem úvodní články —al a je posud obilí
beným naším úvodníkářem, jehož atříslivépolitické
úraby vzbuzojí, jak s arčitostí víme, i širší po
sornost Samostatně. vydal mimo přemnobé články
v českých i německých listech tyto spisy: „o řeme
slné práci v trostnici“, obrazy z vězenského fivota
„po cestách bludných a jsených“, v paedagog.cké
knihovně vydaný spiu: „o ústavech polepšovacích a
kárných v Německu,Belgii a Švýcařích“, modlitební
knibu provězně: „návrat k Otci“, zavedenou v celé
rakouské říši, divadelní bru, kázání katechetická, pon
tavý cestopis: „šest neděl v orientě“, rovněž do něm
činy přeložený a j v. Poněvadě nový p. děkan je,
pokud jsme měli příležitost, eami jej elyšeti, i tem
peramentním řečníkem, myslíme, že bude v Hořicích
na svém místě a přejeme mu na novém působišti
plného sdara.

Z Kostelce m. Orl. Obecní sirotci. Ne
velký výběr vánočních dětských her rozmnožen byl
poatavoa brou dp. Košťála „Obecní sirotci.“ Poněvadě
o textové části již Častěji se psalo, zmíním se zde o
její budební stránce. Skladatelem jest pan učitel R.

alátek Práce jeho došla takové obliby, že hra byla
až třikráte opakována. Všeobecně se chválí vedení
středních hlaeů, charakteristické nápěvy k písním
Slováčků, velebnou rozkošnosti dýše modlitba Otče
náš. — S nápěvy vášnými střídají se rozmarně voselé.

Roskodnějest vystižen ráz českép v písni malýchmaozikantů. Hra končí jásavým: Ó vánoce! — Gratu
lajeme panu skladateli co nejvřeleji.

Hudba chrámová. Dne2. únorat. r. pro
vede se v děkanském chrámu Páně v Hořicích měe ku
oti sv. Aloise pro 4hl. smíš, a varhany od Al. Vy
metela.

Letni hospodyňská škola v Opočně
zshájí letošní Dměsíčníběh vynčovací počátkem dabno.
S ústavem spojen jest vzorně a účelně zařízený in
ternát, kde ubytované chovanky jsou pod stálým do
zorem odborné nčitelky Ústav má malou mlékárnu a
malé školní hospodářství spojené s chovem dojnic,
vepřů a drůbeže Za opatření v internátě platí so

měsíčně 30 K. Školné činí za 5 měsíců 20 K. něchovanky, které by se zvlášť učiti chtěly kreslení střih
a šití šatů, zaplatí za5 měsíců 10K. Přihlášky mohboa
se ústně neb písemně kdykoliv učiniti. Hlavní zásnam
koná se v prvních dvou nedělích měsíce břesna t. r.
Bližší sdělí řiditelství školy v Opočně ns at. dr. pro
spskty, jež na požádání zdarma a franco zašle.

Z Jičíma. (+ Dr. B. Presl. — Pokrokář na
bosp. škole). Dne 19. ledua 1906 o 10. hod. večerní,
saopatřen sv. svátostmi, senřel v Jičíně Dr. Bedřich
Presl, císařský rada, c. k. vrohní okresní lékař, rytíř
řádu Frant. Josefa, majitel válečné a jubilejní medaile,
rytíř k. saského řádu Albrechtova a k. pruského řádu
červeného orla, předseda místního spolka k adržování
vojenských pomníků eto. Pohťbu semřelého, který za
velké účasti všech vrstev společenských a zvláště in
telligence byl imposantním, účastuili se u velké míře
zástupci státu, zástapce sborového velitelství z Jose
fova, zástupci šlechty a okolních velkostatků. Ne bez

říčiny zmiňujeme ae o zemřelém; vědyť byl potom
em Jana Svatopluka Presla a Karla B. Presla, dok

torů lékařství, filosofie, a professorů přírodopisu a
technologie na universitě Prašebé, mužů o vědu vůbec,
svláště však o snahu vědeckou v literatuře České velmi
sasloužilých; vědyťt teké on vynikal učeností, proto
uveřejňoval vědecké články lékařské, uvořejňoval práce
statistické — na tomto poli zvlášť platné služby
prokazoval státu — jméno české vědy lókařeké uplat
Ďoval na sjezdech učenců toho obora konaných v Ně
mecku, Francii, Belgii, Španělsku, v poslední době
také ve Vídní. Oddán byl státu, ale oddán byl také
církvi. Kdo jest anebo byl někdy v Jičíně, zajisté si
povšim! velkého kříže, který nedaleko „prachovských
skal“ jest vstýčen na „Bradech“ a vévodí celému
krásnému jičínekému okolí. Doména tato křesťanské
působí mocně na člověka věřícího a jest jakousi
svláštní požehnenou okrasou celého okolí jičínského
uprostřed soch sv. Petra a Pavla. A o to má zásluhu
jiš mrtvý c. k. vrchní okresní lékař Dr. Presl, jehož

fičiněním kříš onen byl postaven, Nedaleko toho
tíže se zvédá umělecké ossarium, malý kostelíček,

vzáoné dílo stavitelské jiš jiš dostavěné, vapomínkapadlých vojínů z r. 1866 v bitvě u Jičíne. Takéo to
se nejvíce přičiňovalsomřelý císařský rada. Vysvěcení
této památky, ač mnoho se na ně těšil, již nenvidí.
Ještě na jedau maličkost uposorníme; jest také
v dnešní době rozvratné, protože domýšlivé a pyšné,
zajímavou. Zemřelý, rytíř řádu Františka Josefa,
lékař, olsařeký rade, miloval kněze. Býval kočs často
u něho návětěrou a vědy mu byl velmi vítán. A kdys
tušil, že semře, volal kněze též a dal se saopatřití
ev. svátostmi. Rodina zemřelého byla ryse katolické
a obětavá. Náš chrám P. sv. Jakuba a zvlášť v Ji
číně velmi oblíbená pobošnost májová budou vědy
vděčoy rodině, žel še jiš mrtvého, nezapomenutelného

na císařského rady Presla. — „Okresní věstník“,
johoš redaktorem jest Jaromír Špaček, řádný odborný
učitel hosp. simní školy jičínské, přinášítoto noticku:

„ježejné schůze hospodářská v Němyčovai“: Jaromír
paček, řádný učitel hosp. simní školy jičínské, vevíce než dvouhodinové řeči promluvil o dvou velice

důležitých bodech českého hospodářetví — „O orga
nisaci statků“ a „Výchově hospodářského dorostu“
a v řeči své „odeoadil spina abohost výchovy klá
terní a nábradou na důležitý výsnam
stadia hos těho.“ —Při čtení této správy, vytisk
naté jakoby na spůsob reklamy, mající sa účel vy
výšit lacíným způsobemp. učitele předpokrokovým

rolajobveta ddujšího okolí, které je všeho druhu
iteratutou tnámý knihovník proldsisat s Jičína,

chtěj nechtěj musili jeme se obdivovati. A obdiv náš
čím déle trval, vyvoláral nové a „nové představy.
Tedy také pan Jaromír Ópaček si zahrál na protikle
rikála? A jak divně vypadá v těch šatech! Není to

jiš ten uhlazený, elegantní pán, jehož bychom si Képepředstavili snad někde u artillerie, neš v hoepodářeké
Škole, ne, ne, on vypadá zcela jinak, jako pytlák
s lankastarkou — báci. .. už zase někdo nový střílí
do klerikálů — — — Nové a nové představy se vy
bavojí, představy o lidech necelých, neupřímných, pro
radných, představy o těch, o kterých Kristue kdysi
pravil: „běda vám zákonníci a farizeové, pokrytci, še
savíráte království nebeské před lidmi; nebo sami
tam nevcházíte, ani těm, kteří by vjíti chtěli, vzchá
zeti nedoponštíte — — Pane učiteli, již máme těch
protiklerikálních poznámek v „Okresním Věštníku“
dosti, proto než ge vrátí jaro, zpívejte zase jiné —
cennější, opravdu písničky bospodářeké. —

Z Bělnně u Hořiček. V pondělí,dne22.

farářem z Hořiček, tichá mše uvatá v kapli sv. Vin
cence za zesnulého Josefa Mabrla a rodiče jeho;
kaple založena byla královéhradeckým měšťanem p.
Čeňkem Mabrlem. Přítomno bylo bojně obyvatelatva
místního a okolního. Na základě nadacího listu budou
v této kapli každoročně slouženy čtyry měe svaté.
Fandace mešní a na udržování stavby kaple a po
třebné opravy uvnitř kaple obnáší K 2000 —. Neby
noncí památka tato v Bělani nikdy nevymizí. Jsouce
ku vzdálené farnosti hořičské přifaření, postrádáme
ještě hřbitůvek. — V neděli dne 21. t. m. poděleno
bylo obuví a šatstvem 16 chndých dítek z Běluně a
Harcova, které navštěvují českou školu v Brzicích,
kterýčto dárek zaslal ct. odbor klubu českých turistů
ve Droře Král. n. L. k nevýslovné radosti chudých
žáků, začež vyslovují rodiče srdečné díky. Kóž školní
mládeži zdejší přibývá hojně takových šlechetných
pomocníků na národa roli dědičné! — Zdejší knihovny,
lidová a dětská, založené N. J. S., náležitě slouží a
prospívají; čítají 300 evazků. Za měsíc prosinec a
leden půjčeno celkom 445 čísel. Časopisy zasílají:
Veřejná čítárna Riegrova ve Dvoře Králové n. L. a
odbor Nár. Jedn. Sčské v České Skalici. — Bělaň
svou půvabnou poloboa vábí četné hosty; rozkládá
60 v lesnaté kotlině nad „Černým“ potokem, ráza
opravdu romantického. Kdo ažiti chce zdravého vzduchu
a vzdáliti se hlaku městského, ať sobě volí za letní
útulek krásami přírodními obdařené zátiší běluňeké.
Věra, utěšená krajinka v tichu lesním! L.

Z Kolína nad Labem. Užsi všichni
opravdu oddechnoo, až bude po 81. lednu po volbách
zástupce do rady říšské Už je toho bahna až k za
dušení, které vychratnuto bylo na veřejnost a jímž so
navzájem kandidáti častují nebo jsou častování. Ani
jsme se tuze nepodivili, že také náš list byl zatašen
pokrokářskou tiskovinou do bláta, jímě každého sluš
nějšího občana smýká. Prý kortešujeme pro Dra
Sobotku, to že jeme napsali, jak se pravděpodobně
situace vytváří. Ne, miláčkové, nám není pro kobo
kortešovati. My máme na starosti důležitější věci a
jest-li se o tom zmiňujeme dnes opět, děje se to proto,
abychom příbili vaši drzost, s kterou proti nenávidě
nému člověku poušíváte každé lži, jež se ve vašich
blavách vášní spitých zrodí. A při tom se opovaža
jete mluvit o umravnění a kárat humanitu: „My
chceme opravdovou demokratičnost; nejen sociálně,
nýbrž i mravně: uznání drahých, volnost, rovnost,
radost z úspěchu jiných, epravedlivost, a tudíž od
klízení všebo, co hubí národ a společnost intellekta
elně, mravně a sociálně.“ Tohle se jmenuje jiš hyper
farizeismus! Ještě že píšete: chceme| Můdote se vy
mluvit, že od vůle do skutků jest ještě daleko a že
aspoň ta vůle je chvályhodná. Jinak kašdá stránka
vašich pokrokových listů by vás uavědčovala z pra
vého opasku, neboť kde můžete, jiné ponižujete, volné
projevy zakřikujete, hlásáte jejich inferioritu, máte
radost ne z jejich úspěchu, ale ze škod, ať hmotných
ať mravních, a pracujete k tomu, abyste co nejvíce
nanesli do národa tobo, co ho rozeštvává, oslabuje,
ubijí. Důkazů možno načerpati = každého sloupce i
„České Stráže“, zvláště jedná-li se o zájmy katolické.

Z Kutné Hory. (Rogalace Vrchlice.)
V poslednídobě proskočila veřejností zpráva, která
celkem vzbudila chabý zájem snad pro agitaci volební
právě prováděnou, ale která by zasluhovala bedlivého
povšimnutí nejen Kutnohoranů ale i širšího okolí.
Jedná se o úpravu toka Vrchlice, aby totiš saopatřeno
bylo město opět dostatkem vody, jako bývalo kdysi,

kdy Pách svou silou rodní pobáněl pponeta stoup ajiných k dolování potřebných strojů. Dle předložených
plá.ů má býti projektována pod chrámem sv. Barbory
obrovská nádrž, která sloužiti má k proplachování
dolního toku Vrchlice a k zaopatření nutné vody
užitkové. Projekt tedy dalekosáhlý, nákladný a prak
tický, jest-li ovšem najdou činitelé porozamění u
obecenstva i širšího. A k tomu porozumění mělo by
te pracovati. Vystarají se nyní plány všech větších
a veřejnosti se týkajících podniků, nebylo by zábodno
i e tímto učiniti podobně?— (Stavba divadla
či representečního domu?) Tytootázkyjsou
jiš dlouho ventilovány, aspoň otáska divadla uš má
své zasloužilé jubilenm. Také „Tyl“ sobral slušnou
částku na stavba. Myslíme, že rozhodně by se lépe

vyjímalo divadlo než stavba repraesentačního domu,ať se jmenuje domem národním neb jakkoliv. Tyto
projekty počínají míti tuze sevšednělý charakter,
neboť nevyvine 9e z nich nic jiného neš národní ho
atince. Pro repraesentaci pak není nic krásnějšího
než Vlaský dvůr, který posloušil už prakticky v tom
ohledu vícekráte a to k plné spokojenosti. Divadelní
budovy pak si Kutná Hore saslouší plnou měrou; už
proto by ji měla míti, še sní vyšel veliký Tyl. Bade
asi také celá veřejnost pro tato myšlenku a roshodne
dobře. — (Pověsti o choleře). V posledních
dnech roskřiklo se, še v městě našem řádí nějaká na
košlivá nemoc, snad prý cholera. Že k tomu přibájeny
byly spousty věelijských povídadek, není se co diviti.

Zatím není na celé pověstí té, vlestně vybájené
mlavě, ani sbla pravdy. Zdravotní stav je normální,

jaký se měkké my js v kašdém větším městě. Snaddiřitelé mají svůj 1

Z Kutnohorska. Jak jeme byli napřed
oznámili, dopadly volby do okr. zestapitelstva celkové
k spokojenosti okresu. Pokod jednotlivé kandidáty
známe, můžeme říci, že jsou to mažové intelligentní
s še budou konati svůj úřad svědomitě. Zdravý instinkt
voličstva zvítězil, kdyš vybral z navržených pěti kan
didátních listin ty nejlejší. Že se ovšem straně pokro
kářeké zvolení až na jednotlivce z kruhů evangelio.
kých nezamlouvají, nedivíme se nikterak. Spíše opak
by nás překvaporal. Ty doby dávno minoly, kdy „ře
povina“ se ruztahovala na Kutnohorsku a kdy velko,
habost byla ve floru, a doufáme silně, že se doby ty
už nevrátí. Zvolení byli: Al. Výborný, Fr. Sova, V
Novotný, Č. Novák, J. Lapinek, J. Chalupa, A. Bamek,
J. Bobek, J. Švejk, J. Špinka, V. Krališ, F. Jansa,
B. Sekera. Po obcích venkovských volil velký průmysl
a ta zvoleni: V. Beran, E. Bělský, J. Macháček, J.
Teller. Protože zástupcové měst a virilistů zůstanou
asi titéž, celková změna dotkla se nejvíce obcí ven
kovskýcha to jenom na prospěchzastupitelstva.,Dou
fáme, že ony nové a svěží síly obživí krev této kor
porace a že v následujícím období mnoho pěkného
bude vykonáno. Tomu přejeme mnoho zdaru.

Z Cáslavě. (Politický život.) Je-li spolkový
život ve svých základech podkopáván, není ani jinak
v životě politickém. Jest tento jenom odrazem onoho.
Máme ta hned od prvého rozmachu strany svobodo
myslné založený politický klab strany svobodomyslné,
ale ten spí spánkem spravedlivých. Domnívá se patrně,
že vykonal svou povinnost dosadiv na význačná místa
své stranníky. Proto není divu, že stojstost těchto
poměrů plodí hailobu a že pozorovati možno při
zdánlivém zdravém vnějška vnitřní rozklad. ©Jemo
přesvědčení, še bude-li trvati tato stagnace i nadále,
bude se opakovati historie úpadku strany staročeské
a přerod v stranu novou i a strany svobodomyslné
a to mnobem prudčeji a nenadále. Vědyť i předáci
strany svobodomyslné, ne sice všichni ale mnozí, po
čínají zahrávati barvami zcela novými, než na jaké
si u nich veřejnost zvykla. Kde začíná záhuba, uka
zují se supové. U nás příliš se podceňuje bnatí po
krokové, a bylo i směšné, že při ustavující schůzi
této strany ukázalo se 10 účastníků. Ano 10 jich
přišlo veřejně a kolikrát 10 jich se přiznává k témuž
programu neb aspoň k programu podobnému tajně.
A tí, kteří přišli, byť zdáli se dosud jaksi bezvý
znamnými těm, kteří stojí na výsluní, mobou nabýti
významu, když za ně se postaví osoby jiné a dost
možná, če osoby i vlivaplné, Každá etrana začíná
z malička a budoucnost vždy teprve dodá jí eíly a
mohutnosti, jest-li zásady její okáží se zdravými
a lidu vhodnými. Nezasluhuje tedy akazající se no
vý směr politického života zdejšího úsměšku, ale
třeba zkoumati, odkad ta nespokojenost a proč ten
ukazující se přerod Že příčiny tu jsou, dosvědčuje i
onen převrat v řemeslnické besedě, kde se octnalo
vedení v rakou sociálně-demokratických spojených se
Sivly pokrokovými. A v městech vždy se nové strany
rodily ze živnostnictva a řemeslnictva. Nenapomínáme
ani nedáváme výstrah, toliko konatatujeme.

Z Gelč. Jemíkova. Vposlednídoběpočíná
se u nás přece se šivější výchovou lidu. Jest toho také
potřebí, a spolky, které podjímají se této úloby, ko
nají kus dobré práce. Bylo by k přání, aby jenom
upřen byl vědy zřetel na to, co vlastně náš lid v ce
Jém okolí nejvíce tlačí a pod čím nejvíce se avíjí.
Není, myslím, třeba více napovídati. To stačí! —
Zákon o nedělním klidu sice byl vyhlášen, ale zdá se,
že nebyl náležitě pochopen. Aepoň ty otevřené krámy
až skoro do poledních hodin tomu nasvědčají. My
slíme, že nemají někteří páni obchodníci dispens nebo
privilegium. Čí třeba k tomu volati vždycky úřední
asistenci7

Ze Sepot. „Známý křest. sociální agitátor.“
Pod tímto nadpisem kdosi referoje v „Osvětě Lida“
o schůzi v Sopotech, na které mluvil o otázce ženské
vdp. farář Vlček. Ačkoli dopisovatel „Osvěty Lida“
praví, že na schůzi nebyli, kdož umějí myslit, přece
sám o své neschopnosti myšlení podává důkazy nej=
výmlovnější. Slyšel o achůsi kdesi cosi zvonit, k tomu
vyvášil něco ze své daševní dílny, něco pochytil již
te všedních (frásí socialistických a £ toho zrobil
správu do „Osvěty Lida.“ — Pan farář Vlček prý
řekl, že ženě patří vařečka a nikoli blasovací právo.
Autorem toboto drsného výroku zůstává dopisovatel
„Oavěty Lidu“ sám, protože řečník této věty nepro=
nosi, ale logicky rozebíral politiku šen ve spojení
s povinnostmi jich rodinnými a učinil to tak pronikavě
a přesvědčivě, že inteligenti, kteří byli echůzi pří
tomni, úplně jeho vývodům přisvědčili. Aspoň jeden
s nich po schůzi řekl: „Jest dobře slyšet různá mís
nění, a kdyby se tak vždy dělo, neotročila by veřejnost
mělkým frasím.“ Stanovisko p. řečuíka bylo mnohem
vyšší a probloubenější, nežli ona vařečka, kterou si
dopisovatel „Osvěty Lida“ dává tak smutné vysvěd=
čení. Vytýká-li dopisovatel, že kněz ee nemá do po=
litiky plésti, pak projevuje názor, jenž zapáchá stu=
chlinou a jenž dávno u všech rozumných lidí jest
překonaným stanoviskem. Tím již samým vařečkový
dopisovatel kvalifikuje své tvrzení, že nebyli na ecbůsi,
kdož umějí myslit. O myslících nebo nemyslících li
dech neodvašaj se rozbodovati nikdo, kdo beshlavě
přemíláš staré fráse, Dopisovatel měl příležitost na
echůzi přijíti a tam mohl své smýšlení projeviti, čím
by se byl velmi savděčil již samotnému p. řečníkovi,
jenš říká, že echůze bez pořádné debatty se ma
nelíbí. Odporučajeme pisateli větší láska ka pravdě,
aby podrubé mohl referovati správně a bez překru

Různé zprávy.
Několik slov mnavysvětlenon na

stávající organisaci katolických akademiků podávám
sde kollegům. Není se naprosto čeho báti o existenci
našeho spolku. Jeem jist, kdyby co más s počátku



jen 100 přiblásilo (se 6000 akademiků lze se tak
snadno nadíti) nejenše se udržíme, sle my i porosteme.
Z počátku arciť proti nám bnde předpojatost živená
sáštím a pomlarami nepřátel, ale aš rozvážnější kol
legové soznají, že náš směr je jedinou záštitou proti
terroru pokrokářskémo a socialistickému, zcela jinak
se věci utváří. Jeť dnešní doba nejvýše kritické, vědyť
jedná se některým pánům rozdmýchati boj náboženský
v národě, jim se stýská po Ččasíchhositských a po
běloborském vraždění. Když až nemobly proti nábo
ženství zmoci nic důvody, ohápají ae násilí s odsou
zení hodným fanatiamem. K nám ae tedy přidají
všichni konsorvativní, kterým jde o adršení pofádku,
o zachování svobody, o pravdu. Narážím na případ
nedávno se aběhlý, který křiklavě osvětluje nesnesi
telné poměry české: Univ. prof. dr, H. napsal v jistém
měsíčním Časopisu, který jen vědou se stále ohání a
jehož redaktor plane záštím proti všemu katolickému,
článek o etudentetva nemálo lichotivý, dovozuje, še
pobyl na několika universitách v cizině a nikde se
nesetkal s takovým násilím. A hle! socialiatičtí sta
denti došlápli si na nakladatele, že budou jej bojko
tovat. Tento ze strachu odmítl uveřejňovat další
články. Taková je ta vyhlašovaná svoboda mínění, —
Co se týče té naší knihovny a čítárny, podotý
kám, že jeden vážený professor univ. by rád dodal
značný počet vědeckých knih nejnovějších ze své kni
hovny (má na 4000 svazků), dojde-li k nějaké oprav
dové skci. (Redakce „Obnovy“ mileráda sdělí jméno
toho pána). Když by se požádali i jiní páni, zajisté
neodepřeli by pomocné ruky, ano i v přednášky by
so uvázali. Ovšem pro knihovnu i čítárna je třeba
vhodné větší místnosti. Ta arciť by mohla poskytnout
kolej Arnošta z Pardubic v tom případě, kdyby se
spolek Arnošta z Pardubic přivtělil k novému spolku
samostatnému. Ovšem podotýkáme předem, aby čle
nové koleje nebyli nucení vstupovat do nového spolku,
nýbrž kašdý | jednal dle vlastního svědomí. Za
jisté jen tak může apolek zdárně prospívat, vede-li
do něho vnitřní přesvědčení a nikoli hmotné obledy.
— Vzhledem k tomu časopisu, myslím, če není třeba
tak se o něj strachovat. Katolická intelligence
uznává potřebu takového časopisu, jenž by odrážel
útoky, uvědomoval a referoval 0- nejdůležitějších
věcech z domova i z ciziny. Nutno ovšem nalézti
zkušeného redaktora laika (a takoví intelligenti ka
tolíci skademicky vzdělaní v Praze se též najdou),
jakoš i členům spolku vymoci výhody s tím spojené,
— Na konec obracím se na naše profesoratvo i aka
demiky, aby nám napomáhali k dílu tak záslažnému,

ale i velenutnému: k uvědomění náboženskému, k Pvsnosení mravnímn i hmotnému českých akademiků.
V. K.; akademik.

Na čes.takultě theologické v Praze
zřízeny byly právě dva vědecké eemináře, lépe řečeno
vědecko-theologický seminář s dvěma (prozatím) od
děleními: pro biblické stadium Nového Zákona a
drahé pro křesťanskou filosofii: s apologií. Vítáme
tento pokrok ve vědeckém snažení zmíněné fakulty
ve dvojím směru. Předně těší nás, že konečně i na
české fakultě zřízeny byly vědecké odbory, které má
jiš fakulta vídeňská od r. 1899, krakovská od r. 1888,
štýreko-hradecká, innebrucká a německá v Praze již
na druhý rok. Tedy i po této stránce vzpomněli ei
ne nás skoro naposledy, zajisté však še ne vinou
profesorského sboru a nejdůst. episkopátu. A tyto
vědecké semináře, hlavně filosofický, mají pro más
ještě jiný význam. Neznámo sice přesného znění
stanov, ale zajisté neliší se mnoho od stanov pro po
dobné vědecké ústavy při theologické fakultě vídeňské,
schválených ministerstvem kultu a vyučování 16. září
1899 č. 17.814. Dle těchto (vídeňských) stanov jsou
řádnými členy semináře immatrikalovaní bohoslovci,
mimořádnými posluchači ostatních fakalt nebo do
konce i hosté neakademikové; mimořádné ovšem při
jímá resp. odmítá přednosta ústavu, t. j. professor
příslušného odboru. Vyplnilo se tedy naše přání, aby
poslachači evětských fakult při dobré své vůli měli
příležitost slyšeti přednášky nebo rozhovory o filoso
fických názorech 6e stanoviska našeho. — Doufáme
však, že theologická naše fakulta ve svém rozvoji se
nezastaví, a tau dovolíme si na jednu věc upozorniti
všacky theologické učence české. Jest sajímavo pro
hlédnonti atar osob. všech fakult nejenom pražských,
nýbrž rakouských universit vůbec. Na avětských fa
kultách shledáváme se s četnými sonkromými docenty,
jenom na fakaitách theologických až na několik jed
notlivců soukromých docentů není. Příčina může býti
dvojí: buď neucházejí se adepti bohoslovecké vědy ©
tento (jinak nevýnosný) úřad, anebo profesorský sbor,

mohoncí, takové kompetenty odmítá. Myslíme, že pro
spějame katolické vědě, upozorníme-li, že samo mini
storatvo kulto a vyučování snahy. kompetentů pod
puruje a zdatným docentům alibuje za vykonané
přednášky na podané návrby remanerace. Bylo to
sice řečeno fakultě vídeňské v konkretním případě na
učiněný dotaz, dne 5. října 1890 č, 7919, ale platí
všeobecně. Z tohoto ministerského vynesenívyjímáme:
Habilitaci soukromých docentů na'theologické faknitě
university vídeňské nejen nestojí v cestě dle platných
pro ni všeobecných předpisů žádná překážka, nýbrž
jek se stanoviska dalšího rozvoje theolcgických věd,
tak i ve prospěchu vzdělání zdatných akademických
učitelů v tomto obora jest dle možnosti se toho do
máhati, aby instituce tato byla podporována, A tak
může professorský sbor býti ubezpečeti podporou se
strany správy vyačovací při enabách za tím se ne

docentům poskytovati remunerace, pokad 4 disposici
jsoucí prostředky stačí.“ V dalším promlouvá-se ©
poměru adjunktů k docentům s pod., k čemoš se
časem dle potřeby vrátíme. — abd.

(20) Historický koutek. Pokračujeme
v ukázkéch z úeklerikální Českomoravské Kroniky
Zapovy.Plzeň zbořit! Vzbonřivšíse stavové roku

by měl stibnouti odbojná města Plzeň a Budějovice,
která se stavům protivila, kdežto všecka ostatní města
volně re poddala a stavům pomákala. Oba vyšší sta
vové si přáli, aby především na Plzni podán byl od
stračojící.. příklad «nověrnýmvlasti yo, to je Oče
kává, postarí-Ji'ee proti starům. Proto navršeno, aby

město to na věčnoa památku nověrnosti k vlasti bylo
do základů pobořeno a Plzeňští se země vypovězeni.
Jenom někteří-z vyšších stavů se přimlonvali, aby
město bylo ponecháno (s plzeňští jinak potrestáni).
Ale stav městský opřel se roshodně návrhu vyšších
stavů. Ukasovalo se k tomu, kterak město toto ná
kladně vystavěné má pěkné položení při dvou řekách,
že jest pevností hraničnou a po Praze a po Hoře Kutné
na velikost a bobatetví městem nvjpřednějším. Kromě
toho namíláno, Že můsto samo není n čím vinao, ať
tedy jsou potrestáni jen zpronověřilí měšťané sabave
ním majetku a vypovězením .. .“ (Zapova Kronika IV.
str. 1279) A stav městský, jenů dokázal tímto, že má
rozum i srdce, díky Bohu zvítězil a Plzeň — sacho
vápna.— Hradčany zbořit! V červenci r. 1647
bránili ee Pražané proti žoldnéřům krále Ferdinanda
I., kteří přes všecky sliby královy chovali se v Praze
jako nepřátelé, „Lid pražský rozjitřený zprávou, že
král chce Pražany o statky a brdla připraviti, oalébal
Da puškaře, aby ta děla zapalovali a na drahou strana
i na zámek stříleli. Praviloť se, že moci násilné je
potřebí mocí násilnou odolávati, k vůlí pokoji zámek
rogbořiti a raději s poctivostí zemříti nežli banebně
o hrdla a statky připraviti ee necbati.“ (Tamže IV.
str. 118), Zlý osud očekával Prahu r. 1424 od Jana
Žižky z Trocnova. — Jak Abraham Skoltéty, kalvín
ský drorní duchovní zimního krále Bedřicha falckého,
r. 1619 „očistil“ chrám Svatovíteký, že by se Vanda
lové za dílo to styděti nemnsili, jest známo. — Hlava
protestantské církve a veliký homanitník (?) Bedřich
II. zle řádil svými děly proti hbredu pražskému a
chrámu Svatovítskému, klenotu stavitelství. — Jose
finiemua dekretem změniti chtěl hrad přažeký v ka
sárny dělostřelecké. — A zvláštní shodou osuda, tý
stavby atd. byly vystavěny od katolíků, zhouba jim
hrozila od nekatolíků s osvěcenských homanitoiků! ?
— Protestantiemus a gormanisace. Zapova
neklerikální Kronika o té věci píše (svazek IV. str. 461):
„Na venkově pak utvrzovala se národnost německá,
zvláště přícbylností Čechů k protestantskému učení,
jebož kolébkou bylo Německo. Neboť před zákony,
kterými od etarodávna bylo Nómcům bráněno, držeti
statky zemské v Čechách, povolovalo se nyafmuohým
pánům protestantským z Němec, jmenovitě ze Sas,
zakupovati se v pomezních krajinách, kdež od času
Otakara II. usszeno bylo obyvatelstvo německé po
vsech a po městech.“ A jinde: „Také na jiných mí
stech ve Slezsku vzpíralo se obyvateletvo České abrá
pilo ae poněmčování, které šlo roka v ruce se zavá
děním náboženství lotheránského, jelikož dachovní

lidé, k'eří na německých universitách vzdělání svého
došli.“ (Sv. IV. atr. 816.) —

Opatem ma Strahově zvolenradp. Met
hoděj Zavoral, jenž znám jest svojí činností jako
český kazatel v Jihlavě. Nový vedp. opat vydal též
velkou řadu homiletických spisů,

Odsouzený arcibiskup. Sarajevskýarci
biskup dr. Stadler odsouzen byl vládou bosenskou
k pokatě 600 K, že dal avolení ke křtu mladého
mohamedána, jenž si přál býti křesťanem. Katolíci
bosenští chystají se proto zaslati snltána pamětní
spis. Tek se časy mění: Saltán má katolíkům přispěti,
když katol. vláda rakouská jim ochrany odpírá.

Katolický farář Dzlerzou, žijícívLou
kovicích v praském Slezsku, získal si svojí vynalésa
voatí a horlivou prací v obora včelařekém nejsvač
nější jméno mezi zasloušilými evropskými včelaři.
Stařeček ten právě doplňuje 95. rok svého života.
Krásné to stáří. Duševně jest stále čilý. Nohy- věsk
mu vypovídají služba, takže musí celý den buď vy
lešet nebo vysedět.

Zneuzmané a přece výnosné hospo
dářské zaměstnání. Poslednístatistikauherská
vykazuje položku 3,523 100 korun, které vynesl Uhrám
chov hedvábníků. Stálo by tudíž za uvážení, nedal-li
by' se i a nás dříve e dobrým prospěchem provozo
vaný chov bourců opětné povznésti a tak jako v Uhrách,
kde žádných zvláštních podmínek nestává, zavóstí a
tím nový zdroj příjmů našemu lida poskytnouti. Zá
leží tadíž zvláště na naší intelligenci, by na zane
dbané toto snadné a výnosné zaměstnání v přednáš-.
kách a rozmlavách upozornila, kde' moraše se pěstují,

dobrým Přbledem k chovu bogrců chudí, vrstvy nabádala, kdepak moruší není, o zasazování a pěsto
vání jich ae postarsla. Tak bude možno, že chov bed
vábníka jako v Italii a Tyrolsko, kde zavedení tohoto
odvětví pro růsné předendky téměř 200 let času vy
žadovalo,i a nás při dobré vůli a přičinlivosti sdo
mácněti může. Moruši daří se u nás všude a může to
buď jako strom neb ještě lépe jako keř, protoše více
listí dává, pro chov bourců pěstovati. Celý vývin
bource (trvá celkem 5 týdnů a poněvadě žádného
zvláštního namahání a nákladu nevyšaduje, možno
jej i jakožto zábavné a dosti výnosné zaměstnání
všude tam, kde moruše roste, vřele doporučiti. — Po
učeníarady udílí ochotně hedvábnickýspolek pro
království České v Praze, Panská ulice č. 1., kterýž
zasluhuje podpory České intelligence, aby Činnost svoji
náležitě mohl rozvinonti. Členský příspěvek jest tak
nepatrný (4 korony ročně), že každý o věc se zajíma
jící členem může se státi. Spolek, jak dalece zásoba
stačí, rozdává každoročně mimo semena morubová p.

se do konce února přihlásí, až 2000 sazenio morušo
vých 2—3letých ze savéškolky v pomologickém ústavě
v Troji u Praby; pak zasílá též vajíčka hodvábníka
ku zdářnému chovu zde zvláště se hodícího. Spolek
stará se i o prodej a zužitkování kokooů hedvábných

Vývoj dámského venkova. Velicesají
mavým jest pohled na krajinu dánského venkova;

jen jcho majetek, mnoho mrzautostí a soudů má tím
hospodář aespořeno, což jednou dobrou stránkou zce
lování. Stodol velkých není také třeba;
dosti blízko, v případě obně není soused
nákazy se tak nešíří,

obrožen i

takže ze usedlost větší ro

“

do jistých mezí, což jest zákonitě upraveno. Avšak i
o to jest postaráno, sby dělník přičinlivý, pracovitý a
besábonný mohl ae domoci samostatnosti; a sice na
vysvědčení obce o bezúhonnosti a pfičinlivoscí Ise u
koupiti si usedlost kolem 100. arů, horší jakosti 600
arů, při velmi špatné půdě 1400 arů. 100, musí sám
aplatiti hotově, zbytek dostaně půjčeno na 3 /'0d
státu. Stát k tomu účeli věnoval 8,600.000 K. Pe
pět let nemnsf splácet nic a pak jsou oplátky velmí
skrovné | Tím ee udržuje dělnictvo zemědělské ven
kovu, majíc vyhlídka na svou úplnou samostatnost.
Mimo to ss parcelnjí velká bospodářetví, stát sám a
veřejné ústavy jdou dobrým příkladem jnapřed. Jest
tadíž třeba, aby náš agrární program byl uskutečněn
a to jest: 1.) zoolování pozemků, 2.) nedělitelnost
středních hospodátetví, 3.) dělení velkostatků v used
losti střední, 4. svépomoc v edrožování. (Zemědělské
Listy).

Židovětí bamkrotáři. Židovskývelkoob
chodník Strauss v Pešti se svým pokladníkem [zákem
Porgesem připravil své věřitele o půldruhého millionu
koran. Jeden ze společníků ukradl ještě z pokladny
ze společného závodn 30.000 K a prcbl do Ameriky.
Čistí to ptátelé social. demokratů.

Fešácký kriminál. Olomockémustaveb
nímu spekalantovi M. Fiecherovi, jenž odsvnsen byl
pro millionový bankrot na 14 dní do vězsní, uvláštní
milostí povoleno, že si může trest 'en odsedět. ve
svém bytě. Věra fešácký to kriminál.

Obecní hospodářství v Čes. Badě
jovleích. Němci hospodařítu aš radost, V rozpočtu
na rok 1906 jeví se příjmů: 1,377.696 K 86 b, vydání
2,087.476 K 67h, schodek 679.890 K 81 h. V rozpočtn
pamatováno na Němce daleko více než na Čechy,. ač
tu Čechů jest většina. Zvlášť okatými jsou subvence
německým školám: 41.800 K (v tom něm. opatrovnám
dáno :9.000 K); českým školám věnováno celkom

oze 1401 K, na české opatrovny nedáno ani haléře.
o ně volá věra do nebesl

13. řádná valná schůze

Politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nepomuckého

v Hradei Králové
koná se dne 15. února 1906 o 1, hod. odpol.

(ve dvoraně Adalbertina).je.

Zahájení schůze.
: Čtení zápisníku minolé valné hromady.

Zpráva jednatelova.
. Zpráva účetní.
Přednáška p. prof. dra. Hejčla „O no
vějších směrech va stadiu biblickém.“

, Volba nového výboru.
Volné návrhy.

Poznámka: Nesejdesli se '/, členů, bude
schůze o hodinu později zuhájena.

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

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 20, ledna 1006. t

hl pšenice K 12-80—13'40, Wita.K 10:90—1120, jeůme
se.K 1000-1040, prosaK00 00—0'00, rikve K 13.00
—00'00, brachu K 23:00—00"00, ovsa K 6-40— 17.00,
očky K 48:00—0000, | K 2600—0000, kraopK
1800—38600, bramborů K 2:40—000, jetelorého se
mene červeného K 80'00— 96:00, jetelového semene
bílého K 00*00—00'00, růžáku K 00:00.—00'00, máku.
K 40 00—00'00, lněného semene K 18 00 —00'00, 100.

žitných otrub K 12:80—0000, 100 kg pěen. otrub»
12 90—00'00, 1 kg másle čerstvého K 200—000,

1 kg sádla vepřového K 1:60—0'00, 1 kg tvaroba K
©28—00:00, L vejce K 0-06—0'00, 1 kopa zelí K 00,00
—00-00, 1 kopa cerele K 200—3 00, 1 kopa kapusty:
K 300—2:40, 1 hl cibule K 6:00—6-60, 1 kopa drob.
zeleniny K 100—1'60,1 pytel mrkve K 130—140,
1 kopa petržele K 4:00—4-30, 1 bl jablek K 00'00—
00:00, 1 hl brašek K 000—0'00, — Natýdenní obilní.
trh v Hradoi Králové dne 20. ledna 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšen'oe bektol. 247, dite
280, ječmene 76, ovsa 137, prosa 1, vikre 43,
brachu U, čočky 00, jehel 06, krop 00, jetel. semínka.
136, Inčného semene 0, máku 0. — .2.) Zeleniny:
selí 00 kop, petržele30 kop, kapusty 20 kop, cibule
18 hl,drobně zeleniny 20 kop, mrkve 10 pytlů,
brambor 056 hl, oerele 20 kop. — 8) Ovoce: jablek
O hl, hrušek 00 hl. — 4) Drobného dobytka: vepřů
06 kusů, podovinčat 365 kusů, kůzlat O kney.

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav . .

V PARDUBICÍCH,
doporučuje te yeledůstojnému duchovenstva a sl. patro

nátaím ům ku provedení všech prací do oboru toho,
2 spadajících.—

Dále dovoluje ai upopornitina svůj skladplan a planins

UDMAPBWBT
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Kathrelnerova
Knelppova sladová káva

dle způsobu Kathreinerova připravená,
jemně chutná, podporuje zdraví a W

est levná, poskytuje tedy neoceni
ké výhody pro každou domácnost!

Klaďme tedy při nákupu důraz
na jméno Kathreiner a žádejme
jen původní balíčky s ochran
nou známkou faráře Kneippa.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal parameniů
rádla, praporů, příkrovů, koberců a

kovového máčímí vo výrobnáchnejstaršího
závodu v Čecbách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Ori č. 86.,

(Aliálka 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.

První český katolický zárod ve Yldni.

„oFrantišekuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

k: | Stelních rouch,
“ kořouhví (balda

chinů), nebes a
- spolkových prapo

M© rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, křížeatd.
Vídeň,
VIN. o., Seiden

gasse čís. 35.

se vše franco.

Pro pány sklenáře ů zahradníkynabýzým

skla do pařeniší
34=-24 cm. za 9 hal, 26—26 cm. za 10 hal., )30 -80 cm.

-Ra 14 haléřů.

Zarvědný Udisý fodiiteždvýityt
1 kg: sa 24 hal.

Diamanty s kostěnou rukovětí
ku řezání skla s úplnou zárukou za bezvadné řezání,

kus K 3:- poštovní dobírkou.

Sklo duté a tabulové, porcelán,
lampy;dálenábytek

ne sákladě úředně povoleného výprodeje za ceny výrobní: vyprodáv +

Žefie Skuherská, Hradec Král.,
čle. 87, vedle hotelu „U zeleného stromu“.

: - E" Z 7000Z T VPA T

L

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, rány s krůpějemi krve, pozlacená grana),
triangle, vše v libovolné velikosti; konečně
kostelní svíce stearinové. *

Pro důstojné farní úřady zvláštní výhodné
ceny dle ujednání!

Pro všeobáenou 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 pro domácnost a veškeré jiné druhy
svíčekvlastní výroby nabízí nejlevněji

Jo Pilnáček
továrna na svíce, mýdla a voňavky

v Hradci 4rálové.
OP*> Založenaroku 1816.jj

OLTÁŘ
poučná a modlitební kniha i
zpěvník pro diecési králové

hradeckou.
Drahé vydání — 368stran 8"..

V plochých aržích při odebísce nej
méně 50 kusů franko za 20 K, 100

kusů za 40 K.

Cena knihkupecká:
42h

/ „/

brožovaný
vázaný v poloplátně . «
vázaný v celoplátně —.. - .

vámený v celoplátně se zlacenýmem

vydání na velinovémpapíře vá
nd celý v kůži se zlacenýmkřížkema ořízkou . . . K180

B 2ráčnzačínatzaouY
sobváleno *

74h

biskupem Dr. J. Doubravou

Aamařízemio.
(Vix Ordin. list čís. 1. r. 1904.)

"© Biskupská knihřískářna:

- „»

K době velikonoční:
Boží hroby *;,4;"z1ěpavkaždém slohu; nákresy

k výběru.
v každé velikosti, ze dřeva

Těla Pán pěkněřezanáa jemněpoly
chromovaná. (Z pevné sádry ve velikosti 90, 100, 116,

180, 140 cm. velmi levná.)

za dřeva pěkně řeKtečtoř-anděté zanéajemněpoly
chrom. v každě' velikostí. (Z pevné nédry 40, 05, 65
cm., velmi levné.)

ze dřeva ře
Sošky Vzkříšení zanéapolych.

jakož i veškeré kostelní práce
doporučují uctivě

Petra Buška synové VOychřově
umělecký závod sochařský a řezbář

' pre prácě Akostehní. “

osvědčených soustav kuželových a pneumatických
v důkladném prove mí, jakož i

HAR M0 NIA
Bed. Čápek,EE

Kanonické tabulky
pro oltáře, v provedení velice
vkusném, dvoubarevném, 80b
rubou dvoubarevnou, nabizi

ve třech velikostech

Biskupská knihtiskárna
o Hradci Králové.

Saone ok808
Přijme se čtrnáctiletý

ohlapec na ČÍŠnICÍVÍ

za výhodných podmínek. Žádoucno, aby týž se
vykázal, že navštěvoval měšťanskou školu,
nebo že aspoň vyšel pětitřídní školu obecnou.

Adressu hotelu sdělí administrace t. L.

První nákupní pramen.
látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských
látek jest u Tkalcov. výrobmího spole
čemstva „Vzájemnost“ v Hironevě. Tóžlze.
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 12-—, vyplaceně od korua 20 — výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

Důstojným duchovním Správám. %

Na skladě chováme v jemném |
FW. missálovém provedení:

rý Praeparatio ad Missam $$
YY Gratiarum actio post Missam, +%

Obéza 1 K. Po přání prodá se 3
i jediné Gratiar. actio za 60 h.

Ej“ Nové:-S
Casus reservati dicecosis

Beg. Hradecensis
(juxta fol. Ord. Nr. 35. pag. 186,187) T"Y

pro zpovědnice. T
Na tuhém kartonu, přiměřeného for- ZVŠ

mátu 1 kus za 8 b, 10 kusů frko 70 h. 3

Připomenutí o slušném se 4
ohování v chrámu Páně ji

ku připevnění u dveří chrámových. 44

„V provedení sličném, formát foliový; 3
1 kus za 30 b, 5 kusů za K 1.20.

Bisk. knihtiskárna v Hradel Králové. T%
>PPPRRERKKĚÍX3

veškeré akož | VK E a 7AJ
RB Ručímza nejsolidnějšípráce.fs



Veškeré

hudebniny
a školy hudební

pro všechny nástroje
— má —

ve velké zásobě stále na skladě

první královéhradecké
knihkupectví, antikvariat a závod

hudební

Bohdana
elichara 

w Hradci Králové.

RK

(G6)(E5)©
SATA NANNÁ

emská životní

pojišťovna
markrabství Moravského

pod vrchním dozorem zemského výboru,

pojišťuje levně a výhodně kapitály pro případ
úmrtí i dožití, věna a výbavy, výměnky pro
rolníky, důchody vdovaké, sirotčí, starobní a
pro případ invalidity, jakož i pense všeho druhu.

Jistota naprostá, an jest to ústav

pe- zemský. “U8
Všechen čistý zisk náleží pojištěncům.

(ener. inspektorát v Hradci Králové jen

Eliščino nábřeží čís. 304.

vý

Přijmutí

plesovýchtoalet
umožněno H urětimým aparátem pro přijmutí při světle

umělém (patent Langhans) prováděti
v 6 hodině večerní.

Zde bez konkurenoe.

Ovatební skupiny
při značně snížených cenách
v provedení nejdokonalejším

odporočuje

Prodám
z rodinnýchpříčinv Čibuzi 3 korce řepné
půdy, v Černilověšivmost v dobrém stavu,

ovoený sad atd.
Cena mírná. — Zapotřebi 7000 K.

Nabídky vyřídí

JOSEF ZELBA, obchodník v Hradci Král.

M—.,,Ť.
Láložní

úvěrní ústav
v Hradci Králové.

Akciový kapitál K 00—. —
M“BD Založenr.ná “

Oddělení bankovní.
Úvěry všeho druhu, ——
zejména eskont směnek,

záloby na cenné papíry, varranty, postoupené po
hledávky. Půjčování cenných papírů k skládání
vadií a kaucí dodávkových, obstarání vojenských
kancí, úvěry remboorsní, daňové (pro pivovary a
lihovary) etc., akkreditivy oa cízinu, inkassa smě

všeho druhu na cizinu. Zakázky pro lu- i cizc
zemské bursy.

(eF- Vklady "M
na vkladní knížky Oj | ode dno vložení
apoklad.poukázky 4 lo do dnovybrání.

Na běžný účet dle povahy vkladu i výše.
Daň důchodkovou hradíme ze svého.

mp- Směnárna"8 z
kupuje a prodává cenné papíry všeho drabu přesně
dle denního kursu. Inkuaso bodnot slosovaných a
kuponů, obstarávání nových koponových archů,
vinkulace a devinkulace cenných papírů, pojištění
proti ztrátě kursovní, promesy vlastního vydání,
revise čísel losů, přijímání papírů do dépot

k uschování.

Pronajímatelné sohránky pancéřové s vlastním
uzávěrem strany. — Dovisy, valuty a mince

vyměňují se co nejlépe.

m“ Skladiště “Py
spojené vlastní kolejí s nádražím. Svobodné skla

distě cukru a lihu. Výhody reexpedice.

Záloby na zboží uložené a faktarované atd., atd.

též na splátky a výměnu nabízí
první královóhradecká továrna

AL HUGOLHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

$ Skladna Volkémnáměstíč. p. 39. i
vedle lékárny.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

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

Krásné,
pohodlné byty
s příslušenstvím, pod jedním uzavřením lze

pronajmouti

v Hradci Králové, na Eliščině nábřeží č, 399.

Odporučuji přízni ctěného obecenstva
svůj

závod natěračský

a malířstvípísma.
Provádím

všecky práce v obor ten spadající.

OTTO FEJGL,
natěrač a malíř písma v Hradei Král.,

ulice Rokytanského č, 72.

Lze dostati téš
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Povaha našeho nepřítele.
(3) !Našinec žasne při pozorování, do

jakých nedůsledností žene naše odpůrce vášnivá
zášť proti všemu katolickému. Ještě jednou:
professor Juda vyřkl o náboženstvích hanebnon
ež, kterou musí rozhodně odsouditi i každý

nevěrec. Farář Dostál-Latinov ohradil se jmé
nem věřících proti prolbané potopě, a už se
strhl křik nad „mačedníkem“ Jadon a proti
denoncianta“ faráři. Juda, který psal proti

katolictvu eprosťácké články už dříve, najednou
cítil se — napadeným, pronásledovaným. Farář
vytkl ma křiklavou prolhanost a své tvrzení
odůvodnil věcnými doklady, nikoliv nadávkami.
Pokrokovová společnost honem 86 staví na
stranu prolhance. Prý chce katolictvo obmeziti
„volnost svobodného projeva“, čímž usiluje po
rušiti zákon, kterým ge svoboda osobního pro
jevu dovoluje. Farizeové! Pamatujte si, že ani
zákon státní, ani etiketa společenská, ani zákon
přirozenýnedovolujedrzelbáti. Napsal-li
Juda, že náboženství vždycky bylo a jest jen
obchodem a řemeslem, a že nikdy nešlo za
ideály božskými, pak volnosti slova zneužil ku
štvaní. Pak dokázal, že rozhodně nehodí se
jako strannický lhář za vychovatele katolické
mládeže. Týž člověk napsal o slavnosti sv, biř
mování v Proutějově tyto neotesanosti: „De
monstrace (prostějovských radikálů) spočívala
v zuřivém (!) a krajně odvážlivém vítání bi
skupa, který přišel do Prostějova dát několika
tislcům dětem po symbolickém políčku, jakoby
řikal: „Tv kloučka bys vyrostl beztoho v ně
jakého radikála (nebo v emancipovanou žena);
tu máš lehké naše ponaučení přes huba! To
znamená: buď vařbuchta, nebo křikloun, ale
buď náš, církevní !Takové lidi potřebujeme : aby
s otevřenou hubou zevlovali na ten boží svět,
jako velbloud na automobil! — Dále šlo v prů
vodě 50—60 metrických centů kněží s bisku
pem . . .“ Takových hrabostí napsal Juda víc,
než farář se ohradil důstojným protestem.

Co měla pokroková veřejnost dělati ? Jak
měla hleděti na barbarské potupy „osvícence?“

FEUILLETON
Z modlitby Páně.

Napsal) Josef Váňa.

Aodpust námnaše viny, jakož 1myodpouštíme
naším vinníkům!

Kaplan Strádal vrátil se z venkovské školy,
Zimník pověsil na věšák, čepici hodil na

postel, utřel si opocené čelo a počal zouvati vy
soké boty. +To jste dnes zase dostalyl« usmál se
suše a problížel je. Byly k nepoznání. Od shora
až dolů samé bláto. »To aby člověk za tu remu=
neraci kupoval jen boty«, dodal po chvilce a za
myslil se.

+Ano, snol | Jeť ten venkovský kaplan jako
bnanec. Každý den do jiné vsi. Učitel přejde
k dětem v suchu, kněz aby se brodil hodinu a
více ve sněbu a v bláté a pak po té unavující
cestě dvě, tři hodiny učil. A zato,..—— —?l«

»Takle vyhrknul v smíchu kaplan. — »Kdyby
to člověk nedělal z lásky k povolání, z lásky ke
Kristu, z lásky k lidstvu, ten mizerný groš špatnou
by byl odměnou za to namáhání fysické i du
berní .. .— — —«

A kaplan Strádal se zase zamyslil a ani ne
věda vrhl sebou celý seslaben na pohovku v chudém
svém pokojíku.

A tu vzpomněl si na obrázek zvláštní, pra
zvláštní, čistě moderní, téměř secessní . ...«

V městě Prostějově, v sousední Moravěnce,
povstal prorok v Israeli, jménem Kara ben Jehuda,
Takto v obyčejném běhu životním jmenuje se
vlastně jen Karel Juda a jest professorem na české
reálce.

Tomuto prorokovi, který prý — mimocho
dem řečeno — není židem, nevonilo příliš za
jetí křesťanské, ač ho v ném posadili k plným
brncům masa a proto se přichytil jako klíštěm o
derního Mojžíše v osobě p. Masaryka a chtěl, aby

V Hradci Králové, dne 9. února 1906.

Mělaříci, že tolik fanatický nepřítel katolického
náboženství nemá setrvati v úřaděvychovatele
katolické mládeže, chce-li býti důsledným a
charakterním. Pokroková veřejnost měla říci,
že ti katolíci, kteří na Školu platí, nejsou po
vinni z katolických peněz vydržovati na ústavě
člověka, který city katolictva nespravedlivě
topí. Může někdo říci, že Judovo jednání bylo
charakterní? Právě ti professoři, kteří pode
psali protest proti ohražení Dostálovu, věděli
dobře, že Juda čestně nejednal. Věděli, k čemu
Juda se zavázal při vatapu do svého úřado.
Říditel středního ústava předloží professo
rovi formali přísežního slibu, v níž jsou za
hrnuta v podstatě i tato slova: „Budete příea
hati Boba všemohoucímn, . . . že badete
v uctivosti míti zákony a předpisy svých
představených úřadů a jimi se říditi, dle nej
lepšího vědomí a svědomí spravovati svůj úřad
učitelský,varovati se znenžití jeho,
zvláště pak toho, které je nebezpečno
státu, náboženství neb mravnosti;
... že budete mezi mládeží sobě
svěřenou 66 vším úsilím buditia ší
řiti netoliko vědomosti, jimž ačiti jste povolán,
nýbrž v mezích své zvláštní působnosti také
smysl pro zbožnost, mravnost a
zákonný řád.“ Pak hlasitěprofessors prsty
pozdvihnutými opakuje po řiditeli: „Co mi
právě přečteno bylo a čemuž jasuě a plně jsem
rozuměl,to mám a chci věrně zacho
vávati. Tak mi pomáhej Bůhl“ Dobře pro
mysleme význam přísahy, které se podřídil i
professor Juda. A teď se tažme, co si tento
Štváč při skládání onoho slibu myslil? Tažme
se, zda takový zarytý nepřítel katolictva, který
z nedostatku věcných důvodů stíhá církev
prolhanostmi, pracuje v dachu svého slibu?
Tažme se, zda takový zarytý osvícenec, který
projevuje tak fanatický odpor positivním ná
boženstvím, může plnítí svůj slib bez pře
tvářky a zda neupadá samovolně do krajních
nedůslednustí? Neukazuje tento člověk dvojí
duši? A ještě něco. Člověk, který místo no
vých vědeckých objevů, místo věcné a sprave
dlivé kritiky věnuje ge nízkým a prolhaným

U]

ho také zázračný tento Mojžíš vyvedl ze země
temností a bludů a zpátečnictví . . . Ale ubohý
ben Jehuda! Vyveden byv moderním svým Moj
žíšem ze země temností a zpátečnictví do země
tekoucí mlékem a medem filosofie a logiky, u
váznul na poušti hlouposti, kterou i průměrný
kvintán na střední škole již dávno překonal. —
To nikterak zamlčeti nelzel

I reptal ben Jehuda proti Masarykovi řka:
"Proč jsi nás vyvedl na takovou poušť filosofie
a logiky? Vyvedl jsi nás tam, abychom všichni
zhynuli . . „le

| pozdvibl Masaryk hlasu svého a řekl:
»Proč reptáte a na mne se horšíte?! Tak dlouho
se mnou jste a ještě jste nepoznali moudrost
vůdce svého... .?! — Slyštež úsudek můj a
čiňtež tak i vy podobně: s»Já jsem s Herbenem
mravně hotov, můj poměr k Herbenovi je pouze
mravní, tedy: Herben je učiněná a vtělená mrav
nostl« I zaradoval se ben Jehuda, chytil klacek
a po způsobu Mojžíšově uhodil do skály své in
telligentní hlavy a hle, vytryskla z ní nesmrtelná
hloupost, A z hojného pramenu toho pili všichni
pokrokoví .. . A zázračná událost ta zazname-=
nána jest na věčné časy a otištěna jest v katalogu
výstavy děl malíře Kupky. Ani prý v talmudu
taková moudrá filosofie není a zní takto: »Kaplani
a kněží chodí na venkov učit náboženství, Jehu
dové chodí na venkov za kšeftem a obchodem,—
tedy: Náboženství lidské není nic jiného než
obchodle [ zamoul si ruce ben Jehuda, zatřásl
hřívou na hlavě a řekl: »Teď jsem porazil syny
církve do jednoho a vysvobodil syny Israele z 0
kovů tmy a poroby a zpátečnictví .... .«

Ale náble zarazilo se rozradostněné srdce
Jehudovo. Nepřítel Madian přepadl jej v osobě
Dostáls-Lutinova a hrdloval se s ním řka: „Synu
Jebudův, tak ty všechno na světě házeti budeš do
svého čachrářského pytle i náboženstvíi statky
lidstvu nejdražší a nejcennější. . . . Což pak
jsi zaponuněl, že i tobě padala manna s nebe...

Imserty se počítají levně.
Odmova vychází v pátek v poledne. | Ročník XII

výpadům,vylučuje se sám ze společ
nosti ušlechtilé intelligence a ze
slušné společnosti vůbec. Zajistéjest
nejmírnějším naším požadavkem od člověka
zavázavšího se vychovávati mládež nábožensky
mravně,chceme-li,aby týž člověk choval
seaspoň knašema náboženství spra
vedlivě a aby hrubě nooráželcharakter
a city věřících, kteří na uěj platí,

Masaryk si stěžoval, že školský systém
učí professory bezcharakternosti a dodal: „O
to tu jde, abychom se neprostituovali před
dětmi.“ Tak? Pane professore, ti učitelé, kteří
bědují ua „nesvoboda“, kteří drze lhou, že Hus
byl upálen jen pro pravda, kteří se církevnímo
učení posmívají, ti že jsou nuceni k bezcharak
ternímu jednání teprve po vstoupení v uči
telský úřad? Jděte trcchu nazpátek. Učitel již
před započetím úřadu svého ví, co od něho
bude se požadovati. Ví, co má přísežně slíbiti.
Jestliže tedy slibuje a při tom má úmysl zcela
jiný, jest bezcharakterním už při přísaze samé.
Žádný bo jako občana k náboženským pc

vinnostem nenutí; vždyťmůže přestoupiti jako
státní občan i k víře jiné. Nechť však se ne
dere do stava professorskébo, jestliže již jako
oktaván katolictva se posmívá a tiskne raku
těm, kteří nás prolbanostmi pronásledují. Ne
chceš-li konati povinnosti žádané, chceš-li bo
jorati proti katolictva, staň se professorem
některé „volné školy.“

Kdo učí tyto muže dvojí tváři, dvojímu
charakteru? Prý jako spisovatel mohl pao
Juda zcela jinak jednati než jako vychovatel.
Zkrátka spisovatel Juda měl dovoleno mařiti
práci Judy vychovatela!! Ó farizejství! Kdyby
spoluredaktor „Času“ začal psáti tajně do listu
strany protivné, hnal by takového „poctivce“
Herben od svého stolu redakčního hned a to
právem. Ale Juda může dělati, co se mu líbí.

A teď ještě slovíčko o té „dennnciaci.“
Farář Dostál na prolhanosti a jedovatou útoč
nost odpověděl důstojným, věcným a sprave
dlivým protestem. Adressoval list svůj přímo
Jadovi a ne nějakémupseudonymovi, poněvadž
v Prostějově obecně se vědělo, kdo ty štváčské

(O
— ls sAch, manna — — — —

manna... manna... A syn Je
hudův začal křičeti, jako když ho na nože bere.

I přiběhli hned všichni pokrokoví bratři jeho
a vidouce, co se děje, roztrhli roucha svá na
znamení smutku a pověsili barfy své na vrby
Jordanské a kvíleli blasem, který zachvíval nitrem
všech moderních Judassohnů vzajetí křesťanském:
»Hle, mučenník pro svobodu v přesvědčení, hle
mučenník za volnost v projevu . . „le A chytili
ben Jehudu a postavili ho na oltář trpitelů a ve
svém pokrokářském zanícení obskakovali ho jako
kdysi bené Israel (synové Israelštíj na poušti Sin
to své pověstné zlaté tele...

Tenhle moderní obrázek přeletěl myslí ka
plana Strádala, jako když v létě přeženou se někdy
sivé chmury přes slunce. »Otče, takovýmble svým
vinníkům odpouštíme rádi a ze srdce . ... Otče,
odpusť i nám naše vinyl Jsou mnohé a nesčetné
a jsou příčinou, že se přemnozí proti nám pro
vinili a proviňují... — — —Il« A kaplan
Strádal maně sepjal ruce a vroucně se modlil:
+Otče, odpusť, veliké jsou naše viny ..
Nehledali jsme království Tvé, království bratrství,
rovnosti, království bez výsad a privilegií, krá
lovství bez urozenosti a šlechtictví, nýbrž hledali
jsme království jiné, království lidí, království ne
rovnosti a privilegií, království, které není Tvé,
nýbrž spíše světa tohoto . . .« +Otče, odpust
nám naše viny . . . — — —le »Cedíme komáry
a velbloudy polykáme. V maličkostech jsme ne
důtklivi a přes hory klopýtáme, Hádáme se mezi
sebou o čárku neb o puntík v naší disciplině ži
votní a vady celých zásad a vět v ní přehlížíme,
Ohlížíme se jen vzsd, vpřed hledéti neumíme a
proto jsme ztrouli jako žena Lotova . . . .« »Otče,
odpusť nám tyhle naše viny.... — — —l«
»Blátem a kalem házejí po nás, prohlašují nás za
nepřátele lidstva, ze škůdce společnosti a my.. !l«

»Otče, odpusť nám! — Máme ústa a mičíme,
rozum a soudnost vložil jsi do hlav našich u my

—



články
Jodovi věděli dobře, kdo jest ten „Kapižon“.
A teď rámus, že kněz políčkovaný zdvihl hlavu
a bránil se přímo proti skutečnému pachateli.
— Pánové, spytujte trochu svědomí. Protíano
nymním dopisům bonříte jako proti veliké
zvrhlosti. AE chytnete takového psavého ano
nyma za límec, pustíte ho? Anonym je nešle
chetník, ale pseudonym — to je chlapík. Pseu
donyma nemá podle morálky nikdo poháněti
k osobní zodpovědnosti. Pseudonym muselpodle
vás býti nedotknatelnější než poslanec, i kdyby
pravda uejhorším blátem třísníl. Pod pseudo
nymitou podle vás může páchati beztrestně
každý největší nepoctivosti. A řekl-li v Praze
na schůzi sám kněz, že volnost středoškol
ských professorů nemá se obmezovati 80u
kromoo censurou, zapomněl dodati, že nikdy
není dovoleno drze a prolhaně tupiti bližního.
Zapomněl dodati, že jedovatým, hrubým úto
kům má odpor klásti celá intelligence v zájmu
vlastní cti. Zapomněl říci, že intelligent sni
Zající se ke sprostotě a ke lži nezaslahuje
ochrany lidí nestranných, charakterních. Kdyby
býval Dostál mstivého ducha, kdyby si byl
chtěl pouze schladiti osobní hněv, mobl to u
činiti cestou jioou než veřejným pravdivým
zaslánem. Každý přece ví, že denonciant nej
raději vyhledává cesty tajné; ty bývají nej
jistější. Tohle zapomoěl říci onen kněz na
schůzi professorů, ačkoli věděl, že pokrokář
stvo všemi silami bere pod ochranný plášť —
zřejmou nepoctivost.

Dopis z Prahy.
(Stesky na Národní radu. — Ženské hnutí v Praze.
— Prostituce v Praze. — Sbor obecních starších

král. hlav. města Prahy.)

Naděje, které byly kladeny do Národní
rady, nejsvu doposud ani z části splněny. V no
vinách vyskytují se sice velice časté zprávy o
činnosti a působnosti Národní rady i její čet
ných odborů, jsou to však zprávy a skatek
utek. Dle novinářských referátů by člověk
imyslil, jak úžasná jest organisace Národní rady,
která obrozujedrobnoui velkon prací národnínáš
život na všech stranách — dle skutečnosti však
poznává, že jsou to jenom „novinářské zprávy.“
O každé sebe menší věci dovídá se český lid
z Národní rady, týkající se třeba ryze vnitřní
organisace nebo detailů úplně bezvýznamných,
a kdo by neznal, že jakmile zprávy ty ocitly se
v novinách, že tím bylo vykonáno snad již
všecko — — — — Než nechcerne tímto ni
kterak podceňovati činnost a významtéto národní
organisace, jenci chceme pookázati ke zby
tečným výkladům, vyskytujícím se v novinách
o organisaci a plánech příští činnosti, čímž
Němci se zbytečně apozorňají na vše, o čemž
by ani vemusili věděti, a bez bubnu reklamy
pak nás předcházejí a oskotečňají to, o čemž
pouze «právy do novin 8 naší strany věstí, že
= =>=—-———
jich nepoužíváme, vzdělaní dal jsi nám v úděl,
my ho nedbáme, ne jednu, nýbrž pět hřiven
svěřil jsi nám, abychom jimi téžili a my je za
kopáváme...

»Otče, odpust nám naše viny, jsme služeb
níci neužitečníla

»Křiknou na nás, my se zarazíme; posměch
vmetou nám ve tvář, my se jen začervenáme; pro
kletí vychrlí nám v obličej a my zbaběle do
ústraníse skrčíme..... “

»Otče, odpusť nám, jakož i my odpouštíme
svým vinníkůml«

»Svobodu slova jsí nám dal zrovna jako
jiným, neužíváme jí; svobodu myšlení svěřil jsi
nám, nerozumíme jí; svobodou jednání obdařil
jsi nás, bojíme se jí užiti. Při každém slově, při
každé myšlénce, při každém kroku úzkostlivě se
díváme, zdaž to podle předpisů... .«

»Otče, odpusť nám naše viny... .«
»Jsme sice dosud světlem, ale světlem záře

nedostatečné. Chybí nám jas acetylenu, jas oblou
kových žárovek elektrických, jas oslňujících světel
doby moderní... .«

»Otče,odpust nám...
»Jsme kvasem, který vše pronikati má, ale

bojíme se světa a lidí. Zavíráme se opatrné
v dusné komnaty domácích samot a úzkostlivé a
s bázní ustrošených dětí děsíme se možného na
hodilého poškození se strany světa hříšného a
kaceřujeme a pranýřujeme ty, kteří nobou smělou
vstupují v síně veřejnosti, aby kvasem království
Božího paralysovali kvas království tohoto světa,
aby paralysovali jedovatost nekrocených a smělých
sofismat intelligentů, aby paralysovali zhoubnost
divokých vášní nemyslícíhodavu...

— — -ee

»Otče, odpusť nám naše viny, jakož i my
odpouštíme našim vinnfkůml«

A kaplan Strádal vzdychl z hlubokosti srdce
svého a bylo mu, jako by mu byl někdo balvan
se grdce odvalil.

K BBz
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jest na předsednictvu Národní rady, sby tohoto

pokrna dbalo, a raději skutky dokazovalo, ževeliký význam této národní organisaoe plně

poohopilo. Nám v Čechách mělo by vůbec býtieslem: „Méně slov a více činů l“ — —

» .
+

Ženské hnutí v Praze v posledníchdvou
měsících nabylo velkých, nikdy netušených
rozměrů. Všechny pražské i okolní ženské
kluby a spolky jako by byly zapomočly na
svoje cíle, které si byly vytkly; nestarají se
na ten čas o nic jiného, nežli o hlasovací právo
žen. Ženské řečnice aa bouřlivého souhlasu
shromážděných dražek prohlašují v „Ženském
klubu“ pražském a v „Ustředním spolka če
ských žen“ stejně jako ve sdražení číšnic a
ve spolku složek, že nadešla doba, kdy ženy
musí vydobýti sobě všeobecného hlasovacího

ráva a zastoupení ve sborech zákonodárných
1 obecních, aby mobli řádně zastávati a hájiti
Svoje práva a domáhati se lepší budoucnosti!
Petice, která má býti opatřena 100.000 podpisů
českých žen a dívek, chystá se říšské radě,
kde ji odevzdá veliká deputace, která z parla
mentu prý neodejde, pokud se jí nedostane
vjištění, že vláda i súčastněné při parlamentních
pracích kruhy poslanecké se nezaračí, že ku
přání ženského světa bude vzat zřetel a vše
obecné hlasovací právo ženám | zaraČeno.
Celá akce doposud jest v tajnosti a má vyjíti
Da jevo teprve v určitý den —leč tajnost a
ženy!? Do jakýchvý .tředností toto ženské
„hnutí“ se rozlezá, o tom daly by se psáti
kroniky, postačí však, řekneme-li, že agi
tátorka sl. Karla Máchová, která české ženy
„Organisoje“, hlásá a nepřestává na příklad
dokazovati služkám, že pracovní jich doba
končí 6. hodinou večerní, jako služba dělníka
kteréhokoli povolání, a doba po 6. hod. večerní
že mají věnovati svéma zušlechtění a vzdělání!
— — Poděkovala by se zajisté každá řádná
hospodyně a matka rodiny v Praze — a možná,
že i v městech venkovských — kdyby 6 ho
dinou večerní měla dáti své slažce volno, aby
tato šla po svém „vzdělání“. Jakoby nebylo
jasno, že by toto „vzdělání“ vedlo služky ještě
dále, nežli nyví jsou — — k úpadka mravnímo
i tělesnému. Tážeme se, kdo plní porodnice,
kdo rozmnožuje počet abohých nalezenců ? Jsou
to slažky a jedině opět služky, af až jsou
„vzdělané“ nebo nevzdělan:, které pomáhají na
svět nemanželským dětem| Jaké prospěchy —
tažme se — vzejdou těmto bytostem z toho, když
se jim poskytne po 6. hod. več. prázdno? Je
to vůbec myaliteluo, aby po té hodině, kdy
obyčejně nahromadí se každé hospodyni mnoho

práce, mohla řádná žena,na jejíž bedrách spočívá starost o vedení domácnosti, postrádati
složku? Každá hospodyně zajisté odpoví, že
nikoli, a vysloviti musí svůj nesoghlas 8 po
dobným, nejmírněji řečeno, nesmyslným štva
ním služek, které nemůže vésti nežli ke škodě
těchto dívek. Proto natno vysloviti největší
politování z toho, če k těmto štvanicím roz
vážnější živly mlčky přiblížejí a dovolují, aby
služebná děvčata těmito sámozvanými „vůdky
němi žen“ (I) byla čtvána. Následky, a to ne
blahé, dostaví se za nedlouho.

+ *
*

8 bezohledností, jakou vyšadoje pojedná
vání o věci vážné a dalekosáhlé, chceme dnes
poukázati na strašný společenský vřed, který
se rozlózá vo všech pražských městoch i před
městích měrou úžasnou, a to po hřícho před
očima kruhů, které jsou povolány, aby kladly
meze všemu, 00 mravnosti jest na újmu. Jest
to prostitace, která nabyla v poslední době
rozměrů přímo úžasných! Jde-li člověk v do
poledních bodinách po hlavních olicích praž
ských, co chvíli na něm spočinou drzé zraky
vyfiotěných koket a ženštin z poloavěta, které
neváhají sledovati jej i po dlouhou doba...
Je-li tato věc za dne viditelná, za večera a
před půloocí nabývá rozměrů obrovských, a
vůbec netušených — — — Nemysli nikdo, že
účelem těchto řádků jest poukázati na tento
zlořád z pouhého snad jenom rozhorlení —
nikoli! Pozvedáme roošku s taje, o němž pří
slušné kraby v Praze vědí, proti němaž však

aby v podvečer hemžily se hlavní promenády
pražské zástupy lehkých ženštin a dívek, což
jest i zákonitě zakázáno — leč proč v této
věci zákony se neplní? Proč v jistých ulicích

upozorňován na smatné tyto úkazy společenské
pokleslosti, jichž důsledky možno viděti na
vzrůstajícím množství případů nakažlivých
chorob?! Jest nejvyšší čas, aby městská rada
pražská uvažovala, jak proti této morové ráně
zakročiti, než-li nabude rozměrů ještě osud
nějších. Již nyní hrnou se z pražských před
mměstído Prahy den co den spousty ženštin a



provosají nekalé své řemeslo -s okásalostíterá mosí saleknonti každého přítele pořádku
a mravnosti. Jest s podivem, že orgány, kterým

říslučí podobných věcí ej všímati, dosad pře
lédají toto úžasné společenské slo.

Sbor obecních starších král. hlav. města
Praby, který scházívá se pravidelně všdycky
v první pondělí po 1. každého měsíce, tento
kráte se nesešel, a bude konati achůzi teprve
13. t. m. Mimořádné odložení měsíční schůze
bylo tentokráte zaviněno tím, že po usnesení
sboru měla rada městská předložiti mu návrh
v příčině obsazení místa administrátora nájmu
daně potravní v Praze. Po dlouhém projedná
vání ačinila městská rada pražeká konečně
v úterý 6. t. m. usnosení, aby místo admini
strátora nájmu potravní daně nebylo nadále
obsazováno členem sboru obecních starších,
nýbrš úředníkem. Tímto usnesením, jež ačiného
většinou pouze 2 blasů, a jež bude jako návrh
předloženo příští schůzi sbora obecních starších,
jest konečně učiněn podstatný krok ka předu,
poněvadě ubude hádek a sporů, které sbor
obecních starších povždy musil prodělati, jak
mile bylo na pořadu jednání rozhodování o
obsazení místa administrátora nájmu potravní
daně. Praví se, že obecní starší Alois Vaníček
jeuž byl zvolen prozatímuím správcem admi
nistrativy nájmu potravní daně, následkem to,
hoto usnesení rady městské této fankce se vzdá

„OBNOVU« V PRAZE
dostatilse vknihkupectvíp. FrantiškaHovorhy
oŽilnéulicí a vprodejinovin p. M Vlčkana

Příkopech.

Obrana.
(12) Dokumenty realismu. Ženašeča

sopisy v případu Judovu ozvaly se rázněji,
jsou z tobo realističtí redaktoři jako sršáni;
bzačí, dorážejí a chtějí bodati. V tom smysle
rozjařil se jejich jeden filosof v Času dne 26.
ledna. Rozpovídal se, rozpovídal, jak prý jest
vychováván kněz v semináři a jak prý jest ve
svých vlastních očích nadělověkem. Po jeho
rozamu přikládati náboženství katolickému ně
jaký význam pro mravnost, jest anachronismem.
Také tlačí bo můra nadvlády kněžské, pýchy
a kasty, která prý žádá, aby so jí jiní podro
bili, a ještě mnoho jiného napsalo tam péro re
alistické. Nebude od místa, když odpovíme,
protože i při této příležitosti možno něco do
brého pověděti a protože, což obzvláště zaslu
huje pozoraosti, realistický pisatel ztotožňuje
katolícism 8 klerikalismem a statečně vyvo
lává heslo: odstraňte odevšad náboženství ka
tolické! V tomto bodě, jak patrno, malý filosof
napodobuje svóho mistra Masaryka. Erasmova
opice také tříštkou napodobila, jak se její pán
holí.

Co do výchovy seminářské podotknonti
třeba, že nikde výchova není uskutečoěním
naprosté dokonalosti a že všade lidstvo, od
straňujíc chyby a překážky, krok za krokem
blíží se tomu, 00 jest účelnější a prospěšnější.
Ostatně také výchova na středních a na obec
ních školách jest předmětem pilných úvah.
Písatel v „Čase“ asi také nepochopil, že katdá
výchova má karakteristický ráz vzhledem ke
svému účelu, a říditi se v seminářské výchově
rozamy realistickými, bylo by vychovávati re
alisty a nikoli kněze. I ve výchově seminární
dostavojí se a musí se díti pokroky, a ve výnce
jsou s budou zavedeny předměty za příčinou
pronikavějšího působení sociálního, což bode
věru k malé radosti realistické, protože již
dnes, kde kněžstvo prakticky pracoje, stálé
žvanění sociální ze strany realistů stává ee již
překonaným stanoviskem.

„Kn'z domnívá se, že jest nadělověkem“.
Fantasie realistická zbytečně se pobuřuje,vždyť
sami realističtí nosiči kultury velmi 86 o to
přičiňají, aby kočz považován byl za největšího
vyvrhele světa, a tupiti kněze katolické, jest
jim nejlíbeznější bodbou duše. Ale abychom
byli na všechny strany právi, vyslovojeme
uznanou zásadu, že kněz teprve životem nabývá
hodnoty a dokazoje poslání své ve jména Krista
a, nepotřebajíce realistického rychtáře, dove
deme zakřikoouti toho kněze, jenž by 80 do
mmníval, že poslání samo opravňuje bo k ně
jaké domýšlivosti.

Pomysl panovačnosti kněžské vzniká u
našich nepřátel hlavné dojmem, že se bráníme
proti nespravedlivým útokům a že bájíme savo
bodu náboženství katolického proti pokroko
vým myslitelům, kteří 8 pojmem svobody pro
vuzojí Šalbu a klam. Bylo na světě již mnoho
cbytráků, kteří si myslili: jsi panovačný, pro
toše se mi bráníš. Ne tedy že potlačajeme

nemáme chuti jejich rány mlčky snášeti.
Zuáme, ob ano, zoáme panovačnou kastu,



a to jest kasta realistická, na kterou lidé oka
sají již prstem. Ohrudila se plotem rozumo
vých a mravních doktrin a všechno proskri
boje, co jest za tím plotem a co nechce šíti

le jejích formulek. Tato kasta ve své ja
obínské nesnášenlivosti zašla jič tak daleko,

jak náčelník její Masaryk ve zlosti prozradil,
Se sestavila si seznam „podezřelých“ právě tak,
jako to učinila komuna vefrancouzeké rovolaci.
Hlavní praktika této kasty jest: mažte ho,
není realista.

Nežli pisatel v „Času“ načal o domýšli
vosti kněžské, měl se hezky rozhlédnouti ve
vlastním táboře, neboť je-li opřímným, bylo by
mu pak rychle zmizeti. Jest na sta svědků
vyznávajících, že není domýšlivějšího stvoření
nad pravého realistu. Čtěte na příklad Machara
a vzpomenete si na bajky, v nichž se rozličná
svířata nafokají. Přehrnajte pány dále a na

„hmátnete Jasaryka, jenž laskavě dovolil, aby
byl postaven vedle Palackého, Havličaa, Čela
kovakého. Ba situace jedné chvíle nubyla ta
kové tvářnosti, že zdálo se, že k uctění Ma
saryka budoa složeny i realistické lítanie.
Nebof mohl-li Herben v sobě umlčeti proroctví
o sakladateli nového náboženství? A což Ma
garyk v transcendentální přímo Soverenitě ne
řekl: „Kristus byl hlava jasná“? Země a ne
besa se chvěly nad velikostí úsudka jednobo
ze synů lidských a věrní poslocbači úžasem
ouěměli, jak mistr 8 duchaplnou blabosklon
ností o Kristu se vysloviti ráčil. Ti však, kteří
se modle neklaněli, přesvědčivě tvrdili, že
právě v tom okamžiku vážnost a důstojnost
řečníka střemblav eřítily se do propasti a místo
jejich že zaujala neobraničitelná směšnost.

„Přičítati náboženství katolickému nějaký
význam pro mravnost jest anachronismem.“
Časisti snaží se vždy řící něco působivého, nechť
jest to přirozené či ne, nechť chytré nebo
hlonpé. Z té příčiny věru nevíme, zda tvrzení
ono přijati jest jako sháňku po efektu, nebo
jako opravdové mínění. Však přijměme toto.
Pánové jsou snámi, aspoň dle jména, jako lidé
přísné metody. Podle které metody a jakými
důkazy přišel realista k tomuto odvážnému a
smělému výroku? Odpovíme za něj sami: pod
kladem jeho tvrzení jest zase ničím neodůvod
něné sebevědomí, uaprostá a oaivní důvěra
v realistickou vědu, vychytrelá odvážnost a
samolibý ton realistického kantorování. Však
zastav se ještě, o filosofe realistický! Zesnulý
filosof Dardik — myslitel z „Času“ již dovoli, že
vedeme proti němuotak pepopíratelnon auto
rita — prohlásil katolickou morálka za nej
vznešvnější. Či uzná náš rozmilý časista za
anachronism i profesora Dordíka? Ale pak
bychom byli nuceni za anachronism považovati
i intelekt našeho statečného učence. Rozvíje
jíce nit hovoru dále, tvrdíme ze své strany,
že katolická morálka při nejmenším má pro
spořádaný život lidský takový význam, jako mo
rálka autonomní, realisty podpíraná,v přímém
poměru vede ke společenskému rozvratu a
konec konců k anarchii, jež všemi rozamnými
lidmi považovánaje za nejhroznější zjev lidské
vůle. Jest tedy morálka a morálka, jest a není
anachronism: na příklad morálka katolická
k anarchismu nevede, a něco takového o ní
tvrditi bylo by anachronismem, kdežto na
drahé straně anachronismem není tvrzení, že
morálka autonomní s anarchism mají se k sobě
jsko příčina k následku. To jest konečně jasné,
neboť pod praporem morálky autonomní jest
dovoleno všechno.

Filosofe realistický, jenž jei skutečností,
uznej aspoň tu skutečnost, že tvůj „Čas* k a
narchii ruské se lísal, před uí se plazil a
mžoural očima v arčítou strann, jakoby říci
chtěl: vizte, barachové, jak věrně a oddaně
sloužím. Pomoi dále, če „Petrobradské Vědc
mosti“, které revoluci přály a kterých se tvůj
„Čas“ tak radostně dovolával, přibily vůdce
ruské revoluce jako lháře a podvodníky. A ke
všemu tomu přichází také Tolstoj a nabodává
přívršence roských anarcbistů výrokem: „Čím
notravnější jsou lidé, tím horlivěji převracejí
na rab společenské pořádky.“. Na podkladě
„předcbozíchvývodů na konec resumujeme: jest
čestným anachronismem pro morálku katoli
ckou, že, pěstujíc soulad společenský láskou
k bližnímu, zatracuje opravy společnosti dýkoa
a pumami. Uznáš-li, filosofe realistický, čest
nost tohoto anachroniísmu, jest dobře;Zpovele
bíš-li zkrachovanou morálku autonomaí, jest
druhé dobře.

(3) Evangelický farář Dušek a spe
lečníci poučnjí ©zpovědi. Kolínskýpokro
kářský agitátor a takto také dachovní správce
evangelické obce mlavil 21. ledna t. r. v Par
dubicích: „Udělejte školu sebekrásnější a po
krokovější — jakmile vaše dítě půjde poprvé
ke zpovědi, je zmařeno vše — proč? Poněvadž
teď ví anebo soudí, že není právě natno mravně
šít... .“ Také pověstný Horký napsal ve své
sbírce pamfletů, jak prý působila na hodného
bocha spověď: „Nikdo se teď klaka nedohlídá;
krade, lže a ptáčkům krky kroutí — — vědyť
wez toho zítra vyzpovídá“ Zkrátka naši pro

tivníci beze všeho důkladnějšího přemýšlení
stále hlačněji vykřikují mínění, že lidé spole
bající se na avátostné rozbřešení tím spíše
hřeší; prý katolík si myslí, že zpověď jest
milosrdným pláštěm všech neřestí a že vyspo
vídání vyrovná všecko.

Taková slova našich protivníků však
svědčí o zůmyslné prolhanosti a nepoctivém
překrucování pravdy. Nelze ei totiž mysliti, že
by aspoň průměrně vzdělaný člověk nevěděl,
že dle učení církve podrobné vyznání všech
těžkých hříchů vlastně není nejnatnější a nej
podstatnější podmínkou odpuštění. Naši pro
tivníci dobře vědí, že se žádá na kajícníkovi
upřímná lítost nad hříchy, pevné předsevzetí
nehřešiti u mravní i hmotné škody způsobené
hříšností napraviti Kdo by chtěl pouze slova
lítosti a pevného předsevzetí odřikávati, ale
při tom by vnitřní, upřímnou kajícnost vzbu
diti nechtěl, town praví církev, že přijímá
svátost pokání uehoduě a neplatně; praví mo
cirkev, že hřeší víc, než kdyby ku zpovědí
vůbec nepřistupoval. Z každého katolického
katechismu se dovíte, že zpověď bez vnitř
utho obrácení nic neprospívá. A teď přijde
bla:atel „ovangelické pravdy“ Dušek a odváží
se drze Jhát, že dítě přistapující ke zpovědí
„ví anebo 80udí, že není právě nutno mravně
žít“ A pokrokoví „posvíceuci“ místo co by
v zájmu prosté pravdy řekli „evaogelickému“
smělci, aby nečinil pokrokovost stměšnou, ještě
ma jeho nepravdu bezmyšlenkovitě schvalo
vali. Inu —=Došek promlavil proti katolictva,
a proto „stoupenci pravdy“ chváliti masili. Čím
dál zřejměji nestranný pozorovatel vidí, že i
nejokatější lži oalezvou u „pokrokových“ stou
penců pravdy hlučný souhlas, jestliže jsou mí
řeny proti katolictvu.

Všimuěme si při zpovědi ještě něčeho ji
ného. Žalaje člověk na sebe rád? Půjde ku
kterómukoli, i sebe mírnějšímu soudu 8 ra
dostí vyznávati se i z těžkých provinění? Že
se vyžaduje při svátosti pokání, aby hříšník
dle možností podrobné z hříchů se vyznal, právě
z této příčiny ka'olík raději wonohéhohříchu
zanechá již před zpovědí. My katolíci víme
všichni ze zkušenosti, jak zvláště v mladších
letech při větším pokušení ozývala 60 mocně
v nitru výstraba: „Dopostíš-li se toho hříchu,
maslš se k toma pří zpovědi přiznatil“ A jak
mocně již tato výstraha účinkuje|

Nemyslicí lidé tedy měli velikou radost
ze lživého výroku evang. faráře Duška, který
sám nikdy se nezpovídal, který nevyslýchal
zpovědižádnéhočlověkaa který drze převrací
nauku našeho katechismu. Jak však o zpovědí
soudili a soudí vynikající učenci? Sám neka
tolický filosof Leiboitz napsal, že nad zpověď
„Bic není cennějšího chvalitebnějšího v ná
boženství křestanském.“ Protikatolický filosof
Voltaire napsal: „Zpověď jest mohutná věž,
která od neřesti zdržuje a jest i proto velice
účinnou, že od tajných hříchů odstrašuje.“
Podobně velebí zpověď sám nekatolický básník
Goethe a jiní vysoce vzdělaní mužové. Tak se
věci mají, pane faráři Duško. Kdo si zvykve
Da zpověď, ten i vnitřních hříchů předem se
střeží, ten bojuje i proti zlým myšlenkám a
žádostem, poněvadž ví, že i tajné hříchy své
by musel zpovědolkovi pověděti.

(5) Jak vymíkají v touze po mrav
mosti lídé, kteří proti zpovědí brejí.
Kolínský evangelický farář Dašek má názor,
že dítě ke zpovědi přistopující „ví anebo soudí,
že neví právě nutno mravně žít“ Zrovna nám
to připadá, jako když stíhaný provinilec hledí
se zachrániti voláním: „Cbyfte hol“ Jak to
totiž dopadá 8 mravním úsilím ovangelictva,
to pan Došek nepověděl. A přece slova, jež
pronesl o dětech katolických, jsou | jako
střižena na evungelíky samy. Evangeličtí
pohlaváři přece sami problašovali docela za
článek víry zásada, že není nutno mravně žíti.
Luthernapsal: „Hřeš statečně, věř ata
tečněji a neuškodí ti sebe více krá
doší, vražd ani cizoložství “ Tenhlo
Lutherův výrok všdy opatrní pastoři rozhodně
svým ovečkám nesdělí, ale — také ho ze spisů
Lutherových nevymažon. Uvedená zásada Lu
therova nebyla proslovena jen z okamžitého
rozmaru, jeu tak nahodile. Vždyť Luther ji
soustavně i jinými slovy hájil. Na př. napsal,
še není potřebí Božího desatera zachovávati;
to bylo prý jenom pro židy.

A když se tak podíváme do spisů Kal
vínových! To teprve otvíráme oči nad mrav
ními zásadami tohoto aroiotce „reformované“
církve evangelické! Ten vůbec dokazuje, že
všecky lidské skutky jsou vlastně hříchy, že
člověk jest zbaven svobody vůle a „bídnému
otroctví podroben.“ Tento „reformátor“ hlásal
až příliš „avědoměle“: „Kolikátý pak, slyše, že
se člověka svobodná připisuje vůle, ihned sobě
nepomyslí, že sám jest pánem svého rozamu
a své vůle, nemoha se sám sebou nakloniti na
tu neb onu stranu? Avšak nebezpečenství se
odstraní — řekne mnohý — bude-li lid pilně
o významu poučován; já věak pravím,poněvadě
duch lidský beztohc ke lží fest nakloněn, že

pojme rychleji blud z jediného slovíčka, než
pravda £ rozsáhlé řeči.“

V „Konfessí helvetské“ vydané od Huřm.
z Tardy čteme + příčině pokání: „Řádně a
platně služebníci (Kristovi) rozhřešají, když
ovangelinm Kristovo a v něm odpuštění hříchů,
kteréž se jednotlivým věřícím přislibuje, jakuž
i jednotliví pokřtěni jsou, zvěstují, a že na
jednotlivé zvláštně se vztahboje, svěděí.“ Tohle
že má býti rozhřešením? Jestliže evangelík
VÍ,že 8am0 evangelium mu zvěstuje odpuštění,
proč potřebuje ještě poslouchati zvěstování
kazatele? A alyšme dále: „Člověk hříšný o
spravedlněn bývá pouze vírou v Krista, niko
Jiv skrze zákon nebo nějaké skntky.“
Tážeme 80, zda-li tyhle zásady podporají touhu
po mravním zdokonalení víc než katolická
zpověď? Tu nepomůže dodávati, že víru ospra
vedlněného se jeví jako víra živá, dobrými
skutky provázená. Jakmile jednou ovapgelik
slyší, že pouhá víra člověka ospravedlňuje,
jak má pak horlivě dobré skutky korati?
Hlavní věc věřiti! Dobré skatky vykoná O8pra
vedlnění samo! Zatlin však svatý Pavel napsal:
„Činitelé zákooa ospravedlnění budou“ A
proto, pánové, přemýšlejie důkladně, co roz
hojňaje touhu po mravnosti více: zda opřímná
kajícnost při zpovědi žádaná a stálé apozor
ňování, že bez dobrých skutků naše víra Bohu
se nelíbí, či hlásání, že pouhá víra nám dává
ospravedlnění.

(3) Zloděj křičel: „Chyťte ha“
Přeloučský tajemník Ošťádal, takto velký hu
sita, po krachu Svatováclavské záložny
provedl veliký čio. V satyrickém fdivadelním
představení vystoupil v roli zloděje Kohouta.
A nějak se příliš do své úloby zamyslil, pro
tože jest teď odevzdán rakám spravedlnosti
jako virtuosní zloděj. Snad měl v oné hře
jako hosita představovati tento defraudant
spíše Orta.

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna projednala předlohu

stran pojišťování soukromých úředníků, už
i ve 3. čtení; nyní přijde do panské sněmovny.
Té doby už mocně doráží na brány sněmovní
volební oprava; napjaté očekávání na všech
stranách, jakou ta oprava bude. Němci již
napřed prohlašují, že volební opravou nesmí
se dosavadní počet jejich mandátů zmenšiti.
Potěšiteluou jest událost, že se proti suahám
Němců — aby volební opravon jim ponechána
i nadále většina proti národům slovanským —
spojili poslanci čeští, polští a jihoalovanětí.
Spojenými silami Slovanstvo jistě odvrátí po
níženost, která by mu snad z nové volební
opravy usouzena byla. A tím úžeji měli by se
Slované na říšské radě cemknouti, ježto uzná
ním právězřízeného čistě německého li',-reckého
finančního okr. ředitelství počíná vláda na přání
Němců připravovati jim německé území. Proti
chystané předloze jeví se všade nedůvěra. —
Při valné hromadě rák,-aher. banky ve Vídni pro
požadavek Čechů a Poláků, aby zastoupení byli
v generální radě, došlo k bouřlivým výstupům.
Čechové i Poláci byli bezobledně přehlasováni.
— Čeští i němečtí agrárníci zvítězili při vol
bách do zemědělské rady království českého.
—-Při užší volbě na rada říšskou ve voleb.
okresu kolínském zvolen radikální pokrokář
dr. Sobotka; Mladočeši pohořeli. — Při dopl
ňovací volbě na zemský sněm v městské sku
pině Litomyšl-Polička zvolen lékárník Jan
Laub. — Rakoosko-ruská obchodní smlonva
jiš úplně projednánaa bude také platně potvr
zena. — koosko-srbská celní válka dosud
neukončena; následky pociťují na obou stranách,
zvlášť v Srbsku. — Lublaňský kníže-biskap dr.
Jeglič vydal pastýřský list, v němž poukazuje,
že zavedení všeobecného rov. práva hlas. jest
požadavkem spravedlnosti. Vyzývá dachoven
stvo, by pončovalo lid slovem i tiskem, by se
soc. domokracie nedostala k nadvládě. — Obecní
lékaři dolnorakouští 1. úvorem zahájili stávku,
Neočkují, neprohlížejí hnance, nalezence a mr
tvoly. — 13. února bylo tomu deset let, kdy
hr. Condenbove jmenován místodržitelem krá
lovství Českého. Při té příležitosti byl vyzná
menán vysokým řádem.

V Uhrách se situace zase zhoršila. Císař
zamítl totiž návrhy uberské koalice přednesené
hr. Andrssym a všeliká povolnost se strany
maďarských oposičních stran mizí také. Koalice
si také přála, aby uznána byla úplná státní sa
mostatnost Uher. Vláda aberská cbystá se po
užiti všech prostředků na zlomení trpoého
odporu: v jednotlivých stolicích. Maďaři připra
vují se pomalu na vzpovru.

Ve Francii, hlavně v Paříži dochází při
inventorách v kostelích k velkým bouřím, pří
niohž i krev teče. Lid protestaje proti prová
dění kostelní inventury.

Marocká konference dosud ještě nevyrov
úala spor mezi Francií a Německem.

lid na Rusi jest téměř všade zaveden



jeo tu a tam nějuký ojedinělý alentát. Car u
jistil deputaci selskoo, jen ať sedláci spolébají
Da něho. Ve Finsku má býti zavedeno pro eně
movní volby všeobecné právo volební, jehož 8e
má dostati také ženám.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésmí. U vyřízeníkanonické

generální visitace v roce 1905 ráčil Jeho Bisk.
Milost, nejdůstojnější arcipastýf následující vy
snamenání uděliti: Jmenování byli: pan Frant.
Tejkl, bisk. vikář, děkan v Kyšperku, čestným
konsistorním radou; p. Václ. Hlavsa, vik. sekre
tář, farář v Rokytnici, osobním děkanem; p. Ed.
Knopp, far. na odp. v Králikách, p. Jan Zakrigl,
farář v Bořikovicích, p. Matěj Kubek, far. v Kun
waldě, p. Václ. Havla, far. v Péčíně, bisk. notáři.
— Expositorium canonicale obdrželi: pan Josef
Poláček, děkau v Žamberku, p. Jos. Kubeš, farář
ve Slatině, p. Vojt. Brix, farář v Králíkách. —
Farní synodalie: p. Frant. Jelínek, duch. správce
v zemské polepšovně v Králíkách. — Pochvalným
uznáním nejdůst. b. Ordipariátu byli vyzoamenáni:
a) Dekretem Jeho Bisk Milosti: p. Jos. Červenka,
farář v Německé Rybné, p. Frant. Chvojka, farář
v Mladkově, p. Frant. Morávek, farář v Klášterci,
p. Otakar Radouš, farář v Nekoři, p. Ant. Vích,
farář v Téchomíně. b) Dekretem bisk. Konsistoře:
p. Frant. Fleiscbhans, k. a. not., farář na odpoč.
v Žamberku, pan Vinc. Marek, farář na odpoč.
v Rokytnici, p. Fraut. Tauchmann, farář na odp.
v Kyšperku, p. Josef Jelen, faráč v Birnwaldě,
p. Frant. Světelský, farář v Bartošovicích, p. Jos.
Jirsa, katecheta v Žamberku, p Fr. Kočí, kaplan
v Žamberku, p. Ad. Hubálek, kaplan v Kyšperku,
p. Klim. Němeček, zám. kaplan v Žamberku, pan
Vincenc Gottwald, kaplan v Králikách, p. Radolf
Kosel, katecheta škol měšť. v Králíkách, p. Josef
Smíšek, administrátor v Č Petrovicích; c) Dekre
tem b. vikariátního úřadu: p. Petr Zavřel, kaplan
v Konwaldé, p. Jos. Pícha, katecheta v Kyšperku.
— (tihodná Kongregace Nejav. Vykupitele na
Hoře Matky Boží v Králíkách vyznamenána byla
zvláštním dekretem nejd. bisk. Ordinariátu za ne
únavné působení pro spásu daší, a za oběti plnou
snahu ku zvelebení tohoto poutního místa.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 26. ledna 1906 usneseno: Po
žádá se c. k. místodržitelství, aby adjustovalo
všechny offerty na dodání nových varhan pro
kostel v Lochenicích. — Zřídí se požární auto
maty ve třídě Pospíšilově a v Pětidomí. — Sleva,
na niž mají nárok konsumenti plynu v r. 1905,
budiž poukázána k rozdělení. — C. k. okr. hejtm.
se požádá o brzké vyřízení ve příčině policejní
hodiny v Hradci Králové. — Technické kanceláři
se uloží, aby vypracovala žádost k okresnímu a
zemskému výboru za Bubvenci na cestu, která
zříditi se má od jatek ku Střebši. — Smlouva
s pí. F Riemrovou obledně pozemku, odprodaného
ji pro stavbu kolny na seno, se schvaluje. —
Stížnost pí. Ot. Hutlové a p. A. Synáčka, majitelů
závodů uzenářských, postoupí se měst. zvěrolékaři
k vyjádření. — Týž ponkáže se, aby zboží odjinad

přivezené, které k prohlídce před 3. hodinouude předloženo, prohlédl, i kdyby prohlídka tr
vala přes 3. hodinu. — Do místního odboru ná
rodní rady českébyli kooptováni: pp. Jan Divecký,
ThDr. G. Domabyl, Jan Durchánek, Dr. H. Ge
duldiger, Dr. Ot. Klumpar, Alois Pinkava, Hanuš
Richter, Boh. Ryba, Jiří Tolman a Karel Trapp.

Z krahů živnostemkých se námpíše:
(Douška k min. schůzi obec. zast. v Hradci Král.)
Přípis polaný jménem majitelů domů a všech živ
nostafků Královébradeckých měst. zastapiteletva ke
schůsi dne 81. ledna 1906 tamtéš čten, ktorýšto do
datečně níže uvádíme, by se celá ta záležitost lépe
posouditi mohla. Jelikož se debata mezi jmenovanými
interesenty a městekým zastupitelstvem rozvinouti
nemohla následkem toho, že nebyl nikdo z veřejnosti
k elovu připuštěn, což chránilo jednoho pána do té
míry, že použil i zakřiknutí člena téhož sboru (šiv
nostník má as dle jeho názoru méně cenný charakter);
to působilo velmi trapně na přítomné posluchače,
vlastní interesenty. Uzná každý, že v takovémto pří
padě, když druhá strana ku slovu připuštěna není a

ji zástupci na čestné výjimky jeví neschopnost proújení zájmů živnostníků, lehce a hladce se každý
správný náhled a vývod nohama člape a snad i směš
ným činí. Po přečtení níže uvedeného přípisu anašil
se p. referent Dr. Batěk různými již v Osvětělidu
citovanými a přece přivolanými nařízeními, jak páni
sami doznali, naše vývody potírati, tendenčně se drže
dobytčích trhů výroč., o nichž v našem přípisu vůbec
zmínky není, aby tyto v městě zůstaly. My si pře
jeme, aby trhy týdenní ve evém složení urnitř města
zůstaly, poněvadě se na ně nepřiváší žádný velký do
bytek, nýbrž pouze malé zvířectvo. Tož jeme tak
smělí, pane doktore, na Vaši poznámku v Osvětě Jida
odpověditi, še o věcí dříve uvažujeme, neš so do ve
řejné debaty pouštíme. Kdybychom nyní mlčeli, zajisté
by nás veřejnost odeouditi musela; nemístnými jsou
poznámky, jako bychom volební manóvr konali (jest
nás příliš mnoho, ani bychom se do celé radnice ne
vešli). Podali jsme jaený důkaz, který nám nikdo no
vyvrátil a vyvrátiti nemůže, že hájíme pouze otásku
existenční a nevyvoláváme manórr volební; takových
níských prostředků jeme nikdy nepoušívali a používati
nebudeme; tímto veřejně takové jednání odeuzujeme.
Ministerské nařísoní sní, aby trby dobytčí(na velkýdo

bytek) ae za město přelošily, ale nesskásány trhy tyto
nikde, kde tak posad neučinili, neb s růsných důvodů
učiniti se zpěčují a hlavně proto, že by tím poplat
nictvo bylo poškozeno a jeho poplatnost oslabena.
Že svého časn naše al. měst. zastupitelstvo samo se
o to postaralo, aby do tohoto tržiště i malé zvířectvo,
které se na týdenní trh přiváží a jebož přímo pro do
mácí potřebu použito bývá, pojato bylo, musíme jen
litovati; z tohoto jeduání jest zjevno, če se měst. za
stupitelstvo staví přímo proti zájmu divnostniotva a
samo proti sobě, když dříve nenváší, jakých následků
by roztržení trhů týdenních na různá nepřístupná
místa mělo nejen pro živnostnictvo, ale pro veškeré
obyvatelstvo, poněvadě by pak trhy tyto byly elaběji
obesílány a tím by zajisté ceny značně stouply. Jest
to jako na burse, kde se menší nabídkou o větší po
ptávkoa ceny značně zvyšují. Zároveň připomínáme, že
považujeme za nepřístojné, aby něktefí pp. městští
úředníci pro ta neb onu atranu z obledu na nynější
režim proti nám pracovali; byla by enad pro tyto pány
neatráluost na místě, Budeme i na dále echůze měst.
zastupitelstva sledovati a posudek avůj nestranně a
bezohledně na veřejnost urvedeze.

Přípleživnostnictva a obchodaletva
Královéhradeckého, podanýdne31.lednat. r.
měst. zastupitelstva Královéhradeckému: Ctónémusmat.
král. věn. města Hradce Králové. Doračené memoran
dum živnostenstva a obchodnictva, které bylo v prv
ním návalu rozbořčenosti stilisováno a p. starostovi
doračeno, uvádíme na pravou míra, by*bom nesprávné
vývody z tohoto znemožnili. Současně vyavětlajeme,
proč žádáme, aby trby týdenní zůstaly v dosavadním
složení uvnitř starého města. Rozdělením tím, totiž
přeložením prasátek na tržiště, které do dneška a vnitř.
ním městem přímou ulicí spojeno není, ztratily by
trhy týdenní na svém význemu Dotčení hospodáři
nevezou na trb pouze tato prasátka, nýbrž na jednom
povoze veškeré hospodářské produkty. Avšak tyto jed
notlivé produkty od sebe při dnešní frekvenci a apo
jení odděliti nelze, leda by dotčený hospodář měl při
sobě více prodavačů, by každý z nich jednotlivý pro
dukt na vykázaném místě prodával. Výtka, že se živ
nostenstvo včas o záležitost tu nestaralo, jest ne
správná, jelikož obchodní gremium dopisem na měst.
rada ze dne 22. července 1904 upozornilo a osobně
svými zástupci intervenovalo u p. starosty a místo
starosty, když se náhodou doalechlo (jelikož dříve o
dobrozdání tázáno nebylo), že trhy s malým zvířectvem
na stížnost vojenského eráru (aemocnice) mají býti

přeloženy na velké výroč. dobyt. tržiště. Uvádímetomu, že tehdejší utížnost c. k. eráru stala se v době
stavby Zál. úvěr. ústavu, v kterémž čase trhy tyto
u nemocnice odbývány byly, po dokončení stavby
Zálož. úvěrního ústava však ee opět odbývají na
starém místě. Připouštíme, še na nynějším místě jsou
částečně komunikaci na závada s mohly by se tudíž
na Velké neb Malé náměstí přeložiti a to tím více,
že následkem sdružení rolnictva trhy obilní slábnou,
jelikož se obilí přímo do rolnického skladiště dováší;
jest tadíž dostatek místa, by se tyto trhy s malým
zvířectvem sončssně s jinými produkty avnitř města
odbývati mohly. — Dle naší přesné informace, kdyš
hospodářský spolek svého času žádal za upravení
tržiště, bylo jím míněno výroční tržiště na velký do
bytek a ne jak p referent Dr. Batěk v zaslána uvádí,
tržiště týdenní, jehož rozdělení rolníci za chikanování
považají a prohladují, že Hradec Králové raději
pomíjeti badou. svého času slav. městské za
stupitelstvo ochotně nařízení c. k. okres. hejtmanství
vyhovělo a tržiště mimo město upraviti dalo bez
souhlasu a proti vůli šivnostnictva, nemůžeme dnes
měniti, ačkoliv tím živnostnictvo u veliké míře po
škozeno bylo. To dokazuje poslední trh na novém
tržišti ; ač byl velmi četně obeslán, uvnitř města se
o tom nevědělo, poněvadž fortnou se jeti nemůže a
tudíž se každý městu vyhne: a ty schody nejsou
každému chodci příjemny. Jest to uojisté závažný
fakt a otázka existenční největšího poplatnictva Krá
lovéhradeckého, jak by po zamýšleném i jen částečném
přeložení trhů týdenních Hradec vypadal; a máme
za to, že jiš tato oběť se strany živnostnictva postačí,
aby ještě dalších obětí žádáno bylo. — Podobná
nařízení tak chvatně se neprovádějí, jak se nám chce
dokazovati. Máme po race příklady, kdeměst. zastu
pitelstvo se o své živnostnictvo stará a zájem jehoza
svůj vlastní považuje, ku př. nejbližší města Hořice
a Jaroměř, kde se trhy dobytčí přes veškerá nařízení
na hlavních náměstích odbývají. Kdyby c. k. okres.
hejtmanství, na jehož nařízení se naši zástupci. města
odvolávají, nebralo ve zřetel poplatnictvo, zajisté že
by po ruce jsoucími prostředky donutilo ona městu,
by svá nařízení uplatnilo. V intencích naší vlády
zajisté není, aby živnostnictvo bylo všestranně poško
sováno, jelikož by se též jeho poplatnoat tím oslabila.
Co se moderního zdravotnictví týče, nechceme povo
laným odborníkům své názory vmacovati, myslíme
však, že takové mlékem živené sele neb kůzle vzduch
neotravaje (jinak by se musel chov jich zakázati),
nebo místo znečistiti nemůže a to tím méně, jelikož

zvířátka tato buď v koši neb v bedně a slámě sepo2 nejdéle 3 hodiny k prodeji vystavují. Dle našeho
rostého nazírání bylo by zajisté účinnějším a zdraví

lidskému prospěšnějším, svého času sobě na trhy
stěžající vojenskou nemocnici co nejdříve přelošiti,
staré, třesoucí se domy zbourati a nové ulice otevříti,
čímě by se zajisté zdravotnictví i komunikaci nemálo
prospělo. Proto doufáme, še naše sastupitelstvo městské
řádně povoleným úřadům objasní, že takovéto změn
bez značného poškození šivnostnicbva i majitelů domů
a následkem toho oslabení jich poplatnosti nyní pro
vésti nelze a usnesení měst. rady záporně odhlasuje.
— Následují podpisy všech šivn. společenstev i sa ma
jitele domů pravováreč. měšťanstva. — Přes tyto

pádné vývody, jež se týkají šivotní otásky největšíti poplatnictva, které naše reprezentace je povinna
ohrániti, prohlásil pan Dr. Batěk, še se sice podvolaje
majoritě, osobně však jest proti tomu. Jest tadíš pa
trno, še p. doktorovi jedná se jen o to, aby přes ve
Skoré zájmy šivnostenstva pouzesdravotní stanovisko

rosadil. Cojeou platny všecky předpisy sdravotní, kdyš
idé hladem a nouzí trpí? Ostatně mnohá theorie zdra

votnická slouží sa plásť osobnímu přání jednotlivce.

Z Klieperova divadla. Té doby po
vlastech našich savjals na prknech divadelních
přední místo novinka: Jiráskova „Lucerna“. Také
Jednota divadelních ochotníků královéhradeckých
„Klicpera“ nezůstala v té příčině pozadu. V sobotu
3. t. m. provedena tato hra poprvé, opakovala se
ve čtvrtek a opakuje potřetí v neděli 11. t. m.
Zájem pro tento kus jevil se v obecenstvu hra
deckém přehojným účastenstvím. A ochotníci naši
všemožně dali 8i záležeti, aby kus domácích našich
dějin proveden byl co nejlépe. Přední úlohy byly
v nejlepších rukách, čímž ovšem připraven obe
censtvu milý večer. Úprava byla věru velmi pěkná;
některé sceny jako při měsíčku, v okolí mlýna
zvláštním pohádkovým kouzlem působily. Měsíček
páně Panouškův byl stkvostný. V meziaktí osvěd

Kotě opravdu mistrně řízená hudba páně Jiroutova.

Připomenutí k nastávajícím obee,
volbám. Kd> chce býti zvolen do obecního za
stupitelstva královéhradeckého, ať si připomene,
že jest jeho mravní povinností, aby po zvolení
přerušil veškerá obchodní a j. spojení 8 oboí.
Nedůvěru vobčanstvu vzbuzuje člen zastupitelstva,
který pro obec vyřizuje různé práce a dodávky.

Z činnosti a penéžníhoobratu c.
k. poštovního úřadu Hradce Králové
město za rok 8905. Psaní odporačenýchpo
dáno 75.808, doručeno 62.662, psaní a penězi a balíky
podáno 56 78%,doručeno 62.768, poštovních poukázek
podáno 36.070 v obnosa 1,737.448 K, doručeno 58.296
v obnosu 1,916065 K. Poštovní dobírky podáno 6798,
poštovních příkazů došlo 1060, vyplaceno 319 (19 048
K), vráceno 741 (62016 K). Do poštovní epořitelny
vloženo v 40.727 případech 6,772.822 K, vydáno v 5692
případech 3,987.973 K.-26 poštovním úřadům přiděle
vým v 617 případech 6,700.210 K, 11 prodejem známek
přiděleným v327 případech 83 251 K. Peněžní obrat:
Příjem 11,039 905-856K, vydání 10,214 32463 K, suma
21,264.230 486 K. Telegramů podáno 10.479, dodáno
18.231, došlo a dále dopraveno 5702. — Telefon (64
stanic meziměstských) rozhovorů 6612, depeší po
dáno 4218. Podací protokol: vyřízeno spisů 6302,

Záložní úvěrní ústav v Hradei Král.
vykazuje sa měsíc leden star vkladů: (na knížky s
pokladniční poukázky — běčný účet není započítán):
81. ledna 1906 K 2,533,841-24, více o K 8997244
proti 31. prosinci 1906. — Vklady přijímá na 49/, ode
dne vložení do dne vybrání. — | Eskont emének:
V Jedna r. 1906 eskontováno kusů 1.080 — korun
1,388-546-11, více o kusů 286 — K 396.090'26 proti
ledna 1905. — Skladiště: (31. ledna 1906.) Uloženo
zboží v ceně K +,082687-—, více o K 789.796 —
proti 81. ledna 1905.

Spořitelna Kralohradecká. V měsíci
ledou 1906 ulošeno na vkladní kníšky K 279.641-83,
vybráno K 293.230-84, vklady koncem měsíce ledna
1904 K 11,729.79101. Na bypoteky půjčeno K70.787-76,
splaceno K 10626699, na hypotekách koncem ledna
1906 K 9,813.362-88, a cenných papírů v sásobě K
2,218.000—

Všeobecná úvěrní banka v Hradel
Králové vykoruje: V měsíci lednu t. r. půjčeno
K 51.940:40, splaceno K 21.979:09, vsrostl tudíž stav
půjček v tomto měsíci o 29.961'81. Volných vkladů
uloženo K 16.69337, vybráno K 485488, zůstatek
vkladů koncem ledna K 78.147.98. Na členské podíly
splaceno v lednu 3180 K, stoupl tudíž stav hotově
splacených podílů členských na K 87.135. Pokladniční
obrat v tomto měsíci obaáší K 195117-74 a záruka
hotově splacených podílů a reservních fondů přes
120.000 korun.

Divadelní ochotníci v Číbazi sehrají
v neděli dne 18. únore 1906 v aále p. Vojt. Mattlachy
divadelní představení: „Jakou našel Jakub metin na
zlou Teklu.“ Lidová hra o 7 odděleních se zpěvy od
V. Kosmáka, upravil J. Fróblich. Začátek nrčitě v 7
bodin večer. Čistý výnos věnován bude ne okraen
chrámu Páně. Po divadle taneční zábava.

Z Čermileva. (Přednáško.) Ne svátek Oči
šťovéní Panny Marie byli jeme přítomni poslední před
nášce o pouti do Sv. Země, jež opět trvala 3 hodiny.

Účastenství opět bylo přečetné. Dleli jeme sepola
s poutníky ve av, městě, hlavně ve chrámu Božího
broba, proputovali jsme Betlém, Jericho, Mrtvé moře,
rodiště Předchůdce Páně, Seznali jeme nejeu dojemné
děje jednotlivých míst, ale i sociální a vůbec životní
poměry tamní. Vysnáváme, že asi podobně těžko lou
čili jsme se Sv. Zemí, jako poutníci sami s ta velice
savděčil se všem vel. p. J. Mynařík, když „po návratu
£ poati“ ještě jednon celou přebobetou abírku skvě
lých světelných obrazů před oči naše předvedl. Byly
to hodiny pravého duševního občerstvení a přispěly
v notušené míře k rozmnožení sv. víry. S větším
Ještě porozuměním patřiti budeme na děje sv. evangelia,
statečněji budeme kráčeti cestou, kterou nám akéral
Spasitel: i životní zkušenosti nemálo tu sískaly.
O plať Bůb velebnému pánu, budiž dík i pp.řidičům
obrazů skloptikonových. — (Dar.) Dívky Černilovské
věnovaly = čistého výtěšku svého plesu 12 K ve pro
spěch zdejšího děkaoského chrámu Páně. Budiž jim
vroucí dík!

Komecortkrálovéhradeckých tam
burašů v Pardubicích. Katol. nár. jednota
v Pardubicích vzchopila se konečně k vážnějšímu vy
stoupení ne vořejnost. Dne 2. února t. r. uspořádala
koncert ve prospěch rozšíření děk. kostela sa laska
vého nezištného působení tamborašů královébradeckých.
Koncert vydařil se © kaldém směru skvěle. Dvorana
měšťanské besedy, kdeš koncert pořádán, byla plna
vděčného poblika. Bes lichocení musíme uzoati, že



temboraší bodeboími svými výkony získali si v Par
bubicích všestranné přízně a obdiva. Hráli veukrz
velmi pěkoě a každý kus spoutaný mistrně taktovkou
dovedného p. dirigente Gyorkovivze vysněl tak la
bodně, že byl sledován poslochačetvem od počátku až
do konce « nepjatou pozorností, Neutuchající potlesk
po každém čísle byl našim milým tamburašům zaslou
ženou odměnou za zdařilý umělecký výkou e spolu
důkazem mistrné jejich sonbry. S0'ové party na boasle
a vi.la s průvodem piana neméně avědčí o mlstrném
ovládání těchto nástrojů a proto vším právem zasloužil
ai hrající za svoje umění bločného aplensu. Zkrátka
budcbní sdrožení katol, jednoty královéhradecké může
ei k svému rozhoduéma úspěchu dobytému na kon
certé v Pardubicích jen gratulovati. — Rozumí se,
že | komické výstopy jednotlivých pánů £ jednoty
králové radecké byly opravdu zdařilé a udržovaly ani
movanou zábava v živém tempu. Osvědčený komik p.
Klivický £ Pardobic opět dokázal, že pověst o jeho
spamenitém bamoru oa prknech není licha. Katol.
jednota v Pardubicích uspořádáním tohoto koncertu
velmi no zavděčila a nebude zajisté ani příště spáti,
Všem budiž srdečný dík|

Ruští hosté v Pardubicích. Dne©.
4. m. odpoledne přijeli vídeňským rychlíkem do Par
dobic dra vysocí důstojníci ruští s drahbocenným
darem od cara raského věnovaným pardabskému hu
lánskéma plaka č. 11., který nese jméno cara Ale
xandra II Hosté byli ovítání na vádraží veškerým
důstojnictvem pardabské posádky s generálemvčele.
Nato odebrali se všichni ka krátkému občerstvení do
hotelu „Střebský“ Po té byla o 2 hod. prohlídka
jízdeckých kasáren, která byla všude ekvostně vyzdo
bena. Večer bylo v hotelu alavoostní diner při vo
jenské budbě z Hradce Králové, Ve středu ráno bylo
(Da vojenském ovičišti veliké defilé celého plaku hu
lánského před raskými důstojníky, kteří tu zastapují
cara ruského. Oipoledne ruští hosté odejeli.

Dr. Vohryzek štve. Dr. Vohryzekzačíná
se ve svém Rozvoji přispůsobovati dachu času a za
číná štváti proti katol. kněžím, vytýkaje jim, že prý
dělnictva ve svých kázáních nepřejí větší skyvy. To
je importinentní lež, jaké je echopen pouze modlář
Masarykův. Pana doktorovi roste hřebínek a proto sí
troufá tak utrhačnou lež vrbnouti kněžstvn v tvář.
Pan doktor jistě nikde takové kázání neslyšel prostě
s toho důvodu, že na ně nechodí, a co v té příčině
vyčte z nepřátelských listů, o tom jistě sám pochy
buje. Ale tendence je ta průzračna. Dr. Vobrysek chce
proti kněžím rozněcovat zášť dělnictva, kterébo se sám
jako každý žid bojí. Pane doktore, toho nechte a

leďte vi svého! Není opstrno, aby bázel po jiných
kamením ten, kdo má nad sebou skleněnou střechu.

Východočeský Obzor v Pardubicích
sle se bněvá v posledním svém čísle na jakýsi protest
vp. Čečetky a Adama oveřejněný v Obnově ve příčině
dělnického domn v Pardubicích. Páni z redakce Vý
chodočeského Obzora rozhodně se v osobách mýlí.
Ovšem tloče se pouze na keř. Což myslí, že do Ob
Bovy musí psáti vždycky jen kněz? Páni pátrají tak
po dopiso'ateli, alo marně, protože nějaký; kovert
do Obnovy poslati velze, jako do- jistých redakcí. Mo
síme ta veřejně konstatovati, že předně žádný nikde
neprotestoval, ale uváděl jen hotový veřejný fakt; a
to přece snad p. redaktor Borek Obnově dovolí.
V oné zprávě mlovilo se hlavně o daru zadlaženého
akciového pivovaru. A o to tu jde. Ale toma se Vý
chodočeský Obzor chytře vybna! a obrací zámyslně
sřetel někam jinam. Rozamíme. Pání chtějí mermomocí
nadávat a bledají nějskou zámioku a proto hrr 08
Pana děkana a jebo „ovaryše“. Jak ušlechtilé!

Záhadná smart. Nedávnorozneslaso zpráva,
že manželka pana učitele Dvořáka v Barchově a Par
dubic nalezena byla doma + pokoji zastřelena. Byla
to žena mírná a bez všelikých velikých životních ná=
roků, žijící jen rodině a svým dvěma malým dětem.
Proto zpráva o tragickém skonu jejím vsbudila po
chopitelné vzrušení a zájem u všech, kdo ženu tu
snali. Jistým lidem zálešelo na tom, aby savládla do
mněnka o sebevraždě z nervosy. Leč soudním vyše
třováním jde na jevo, že manželka p. učitele byla
druhou osobou střelena a na místo, kdež byla jako
mrtvola nalužena, položena. Panu učiteli Dvořákovi
byla udělena dovolená e zavedeno trestní vyšetřování,
které nám musí okázati, co na různých pověstech
v této tragické události je pravdou.

Pekrokářský paster. Pověstnýpastor

Dašek z Kolína by při pokrokářském sjezda v Pardabicích zvolen také do výkonného výboru této strany.
Za tím účelem měl při ajezda svoji inštalační řeč,
k níž za thema pro větší effekt si svolil: Jesaité a
spověď. Dobře spekuloval na gasto svých pokrokář
ských posluchačů. Pokrytecky lichotil ačiteletvu a

tvrdil, že veškeren oněch působení školského paralysuje nadobro zpověď. Dítě přijde ku zpovědi —
pravil kolínský prorok — dostane absoluci a usazuje,
že můše hřešiti dál. Pan pastor buď mlaví o něčem,
čemu naprosto nerozumí, anebo staví se bloupým a
utrhačně lže, chtěje se zalíbiti Masarykovi a jeho
poddaným. Bylo by zajisté spravedlivé, aby pan pastor
promlavil také o způsobu, jským udělují pastoři ge
nerální absoluci svým ovečkám. S kazatelnypřodří
kávají se hříchy a sevlující posluchači dostanou hro
madně absoluci a hned „jak led v jssnu rozplynou
se hříchové jejich.“ Co asi s toho neusají evangeličtí
„kojíoníci“ ?

Z Hor. Jelení. Tr... bum... Ve
všeobecnou známost se uvádí, že 00 uš našli. Kdo?
Inu kdo! Dva znamenití kostelníci, kteří umějípvý
borně svonit umíráčkem. První je prolhaná, podle o
avácenosti nazvaná, z Pardnbic patojící, šidovskými
abonenty a inserty adršovaná „Osvěta lidu“. Ta svoní
neustále umíráčkem všemu katolickému hnutí v e
chách. Drahým snamenitým kostelníkem je nášp. do

pisovatel do výše popsané „Osvěty lida“. Oai se tedy
už našli, vlastně sešli v městé Pardubicích. Do opravdy
náš vyhledal tobo psardabského a usnosli se, že budou
zvonit nmíráčkem naší katolicko-sociální jednotě. U
jednáno, vykonáno. Náš pan kostelník tahá za pro
vázek(zdarma) s pardabský vydáváhlas (taky zdarma?)
a tento bylo slyšet až u nás a bylo mu rozaměti
takto: Já mám strach, rach, rach, rach. Umíráček
byl k smíchu; « jak také ne? Je masopust; proč by
ni neobveselili naše obecenstvo komickou legrací?
rý jest jednota naše „ahasfnající sopkou.“ Vida čtve

ráky! Corlila někdy naše jednota tolik zžíravé nrŤa otravné síry jako spolky socialistické? Chrlila toli
sprostých rachejtlí, jaké lítají z pokrokářské továrny
ne nás? Jenže pozor! Právě takovým rachejtlím od
zvoní se dost brzy, až lid začne trochu nvážlivěji
přemýšleti. Takové sopky uhasnou, aš přestanou 0
blaporaní lidé dodávati do jejich výbušného jícnu
palivo v podobě těžce vydělaných peněz. — Jest nám
tedy odzvoněno. Jaký nám jen schystají pohřeb? Na
to je potřebí psněz Ale o tom, bude-li potřebí, až
po druhé.

Z Chrasti do Chrasti. Na základěin
formací, které jsme si zjednsli u p. t. p. starosty
cbrasteckého „Sokola“, jenž uchopil se akce zříditi
v Chrasti veřejnou čítárna, oznamajeme, že ony zprávy
ve „Hlasech Východočeských“ a ve „Východočeském
Obzora“, v kterých jacísi občané častovali chrastecké
katolíky titaly „zpátečníků, klerikálních protichůdců,
odpůrců všeho pokroku atd.“, nevyšly ze středa dražetva
pro zřízení čítárny v Chrasti, nýbrž jsou to útoky,
které kdosi velice nejapně, b+ přímo hloupě na své
konto spanktoval. Jenom tolik bychom pisatelům těch
řádků radili, budou li příště něco uveřejňovati v no
vinách, aby si dobře promyalili a uvědoměli, co píší,
e nenechal: se klamati růzoými halocinacemi. Jest to
velice nebezpečná nemoc, když člověk vidí již ve sku
tečnosti, co čeká na splnění v dobách budoucích. Na
láskyplný útok odpovídáme toliko toto: Rídi bychom
viděli, kolik „Sokolů“ a „sociálních demokratů“ pod
porovalo a podporuje některou akci katolickou?| My
dosud nevíme ani 0 jediném. A to si myslíte, že ka
tolíci jsou už tak zabednělí a otapělí — takovými
byste je rádi viděli — aby podporovali nepřátelský
tisk, ve kterém badete za chvílečku do nich bušiti,
po nich blátem hany házeti?1 Vždyť čítárna, která
co nevidět enad bude otevřena, není čítárna všeodbo
rová, nýbrž jest to čítárna „pokrokovýchživlů“, jimiž
se v Chrasti nyní rozamějí Sokolové a sociální de
mokraté, V čítárně nebude ani jediný list, jenž by měl
pouze snad nátěr katolický, aby jím nebyla znesvěcena
tato svatyně osvěty a pokroku. Jak ale naproti tomu
vypadají listy „pokrokové a osvětové“, zná u nás
každý. Proto nedivte se, pánové, Že na čítárnu tako
vými listy vyzbrojenou nedá žádný poctivý a uvě
domělý katolík ani haléře. Ostatně jeme tobo mínění,
še by Sokol příspěvky katolíků vůbec nepřijal.

Soelální demokraté ma Kolínsku.
Při doplňovací volbě na radu říšskou za měst.
skupinu kolínskou dostalo ge i sociál. demokratu
dr. Houserovi 598 blssů. Tohoto počtu lekli se
jiš na některých stranách, jak prý to teprve bude
vypadati, až zavedeno bude všeob. právo volební.
Nebezpečenství prý hrozí všem stranám z tohoto
chystaného práva. Ovšem, když se na mnohých
místech ve straně katolické jeví ospalost, když
sa agitaci mnohým mezi lid ge nechce, nedivno
pak, že hbití soc. demokrati, kteří spřádají nitky
na všech stranách, jednou všecko ovládnou. Ne právo
samo jest nebezpečné, ale nehbybnost, lhostejnost,
kterou si sami připravujeme porobu.

Z Libštáta. Katolická jednota + Libštátě
pořádá v neděli dne 11. února 1906 v sále hostince
p. J. Kováře v Libštátě divadelní představení: „Bratr
honák“ aneb: „Venkované v hlavním městě.“ Veselobra
o 4 odděleních. Dle Kaisera přeložil B. Zbraslaveký.
Začátek v 7 hod. večer. Ceny míst obyčejné, Školním
dítkám není vstup dovolen.

Ze Staré Paky. Dne28. lednat. r. zemřela
ve stáří 80 let na Brdě a dne 31. ledna pohřbena
byla ve Staró Pace pí Anne Šulcová, výměnice, matka
vidp. Dra Frant, Šalce, professora bohosloví v Hradci
Král, po delší nemoci. V Pánu zesnulé byla jednou
s pravých českých matek, jichž životním cílem bylo
blaho rodiny a zábavou modlitba. Po životě plném
námahy trávila v klidu poslední léta svá, milována
svými drahými a vážená ode všech. Útěchoa, podporou
a radostí byl jí ovšem vědy vldp. konsistorní rada.
Pohřbu jejího účastnilo se 7 kněší okolních, sbor
hasičů brdských a mnoho známých přes velmi ne
příznivé počasí. Nad hrobem tklivou řeč pohrobní

proslovi, vldp. vikář Jaa Sebnal, děkan bělohradský.i. p.
Z Kyšperka. Na Hromnicepořádalaodbo

čka Všeodborového sdružení se sídlem v Kunčicích dvě
velmi zdařilé schůze a sice: ve Verměřovicích o 2.
hod. odpol. a v Kančicích o půl 6. hod., na kterých
o povinnostiorganisovati se velice účinně promlavil re
daktor „Čecha“ a „Meče“ p. Václav Myslivec. Na to
vylíčiv výhody dělnictva zorganisovaného ve sdražení
Všeodborovém, promlavil o útocích, které se dějí nyní
na katolíky a vysval k rychlé a vytrvalé odvetě sem
knutím se všech, kdoč dosud křesťansky smýšlejí, než
bude pozdě. — V sobotu dne 3. února sešlo se na
150 rolníků v Orlici, aby vyslechli přednášku p. red.
Myslivce. Sohůsi pořádaloŠdradení katol. zemědělců
s programem: Postavení a cíle rolnictva. Natnos:
selské organisace. Pádnými doklady ve více neš2 ho
diuové řeči otevřel p. řečník oči svým posluchačům,
aby poznali, že rosptýleno rolniotvo zůstat dále
nemůže. Na důkaz toho přistouplo k dosavadním
v našem okolí 70 členům nových 38 členů. Katolický
selský spolek roste! Zdař Bůh!

Z Dašile. Dne 4. února t. r. konela kato
lická hospodářská beseda „Svornost“ od svého salo
žení t. j. od 19. břesna 1906 první řádnou valnou
hromadu, jíž sáčastnile se táměř polovios členů. Valnon
hromadu sahéjil předseda p. J. Kubizňák krátkým,
jadrným proslovem a avrital přítomné ardečně. Po

přečtení s schválení zápisníka val. ustavující bromady
ze dne 19. března m. r. adělil slovo p. předsedající
jednateli besedy dp. faráři L. Horovi, z níž vyjímáme
data následující, jež poskytují obraz činnosti besedy
za krátkou dobu lOměsíčního trvání jejího. Za tu
dobn vykonala boseda naše značný kus práce na polí
sebevzdělání, zašle -htění a vzájemné avépomoc', Výbor
besedy, sestávající z 8 členů a 4 nábradoíků, konal
celkem 11 výborových scbůzí, jež téměř všemi členy
výboru pokažié navětíveny byly, Výbor snažil se ze
všech sil svých, aby beseda povznesl a zájem pro
ni probadil; proto pořádal několik přednášek zá
bavně poučných a ovedl v život spolkovou dobytčí
pojišťovnu, Přednášky konány: dne 19. března 1906
přednášel vldp. Dr, Fr. Reyl, bisk. konsist, rada, „O
významu sdružování vůbec a pro rolofka zvláště“,
dne 19. listopada 1905 měl přelnášku vlp. P. Fr.
Náblík, kaplan dašický, „0 všeobecném tlasovacím
práva a o významu jebo pro rolnictvo.“ Dne 17 pro
since 1905 přednášel spolkový jedcatel dp. farář L.
Hora „Kterak řešiti jest sociální otázku zemědělcům.“
Zábavné poučné večírky pořádány dva a sice: dne
9. dubna 1905 přednášel slovatný cestovatel kněz
vip. Alois Svojsík, kaplan « Praby, „O av. zemi a 0
Egypta.“ Slova přednášky ladné doprovázena byla
světelnými obrazy. Dne 1. června 1905, když žádný
místní spolek ueodbodlal se oalaviti světlou památku
velikého bis"upa, Slovana a mecenáše národa Cbor
vatského Josipa Juraje Strosemayera, dne 8. dabna
tesnulého, uspořádala beseda „Strossmayerův večer“
s bobatým programem; ačkoli byl vstup volný, přece
zúčastnilo ae toboto večírko poměrně členstva velice
málo. Dae 24. dabna pořádána mimoř, valná bro
mada za příčinou ustavení besední pojišťovny na hov.
dobytek pro případ nezaviněného páda dobytka. Po
jistilo 29 členů 132 kaosů hov. dobytka v úhrnné
ceně přes 20 tisíc koran. Díky Boho, nepotkaly po
jišťovna žádné ztráty za minulé pololetí, následovně
má pojišťovna slušný kupitálek aložený pro následující
rok. Dále staral ge výbor o levný nákap omělých
hnojiv pro členstvo; pro podzimní gethu zakoupeno
136 g superfosfátu, který přišel členům téměř o I
korunu levněji proti jinde. Při začátku měla besedu
členů 48, nyní pak má jich 71 a sice: z Dašic a
Velkolánska 35, z Práchovic 4, z Komárova 3,
z Koštěnic 11, « Morovanského 11, z Hostovic 5,
ze Zminého a Malolánského 2. Z toho všeho vidno,
že účel katol, hosp. besedy úabývá čím dále tím vět
šího porozumění a pochopení, zvláště u zemědělstva
farnosti zdejší. Bylo by žádoucí, by víc a více členů
přibývalo, tak aby beseda všechny uvědomělé rolníky
celé farnosti čítala wmozi své členy a tak v krátké
době mobla přikročiti ku dalšíma kroku účinné své
pomoci, totiž ku farní pojišťovně na oheň — a toma
voláme z hloubí srdce „Zdař Bůb !“ —alk.

Lnářská výstava vHampolci r. 1906.
Za podpory c. k. ministerstva orby a Zomědělskérady
pro království České pořádati bude Okresní hospo
dářský spolek v Humpolci ve dnech 28., 29, a 30.
září v budově místní rolnicko-lnářské školy Inářskou
výstavu. Účelem výstavy jest předvésti jasný obraz
českého Inářetví na vysočině Českomoravaké, t. j. u
kázati, v jském rozsahu a jaké jakosti len se tam pě
stuje a jak se zpracovává. Aby účast na výstavě byla
každému pěstiteli umožněna a usnadněna, bude vý
etavní komitét braditi ze svého doprava výstavních
předmětů na výstava i zpět, provede sám installaci i
místo výstavní poskytne úplně zdarma. Také vstup
ne výstavu bude bezplatný všem návětěvníkům. Vý
stava obsahovati bade tyto předměty: 1. Len suchý
e tobolkami (neodrhnatý), len odrhnatý, urosený nebo
močený, vytřený a po případěi vochlovaný. 2. Semeno
lněné (domácí i cizí). 3. Modely a plány sušíren a
močáren na len. 4. Stroje na zpracování lena (staršíi
novější). 5. Stroje na čištění semene lněného. 6. Po
kasnictví Inářské a literatura Inářská. 7. Výrobky
Inářeké. 8. Statistika Inářská. Výstavou toato chceme
přesvědčiti vys, c. k. vládu i českou veřejnost, že jsme
8 to, vypěstovati a nás lenu nejen pro domácí spo
třebu důstatek, alei výborné jakosti. Proto očekáváme,
že naše snaha dozná u všech činitelů i jednotlivců,
jimž na povznesení českého Inářetví záleží, zasloužené
podpory. Na dni výstavní projektován jest též sjezd
českých Inářů, jehož podrobný program v čas bude
uveřejněn. Výstavní komitét ochoten jest na projevené
přání vyslati do obcí na svůj náklad řečníka, jenš by
bližší informace na místě podal a o významu výstavy
promluvil.

Různé zprávy.
(12) Zneonzmamý madělevěk. Tam dole

v Rokycanech zase již se čepejří a zlostně proti
kněžstvu gostikuloje' človíček, jež se jmenaje Horký.
Čtenáři, ty jsi o této figarce již elyšel, a připomí
náme-li ti ji ještě, činíme tak z ochoty, ježto chce
mocí mermo býti slyšána. Dle povolání jest, s odpu
štěním, redaktorem Kramerie, škopíčku to, ve kterém
horlivě sbromažďaje všechny své duševní pomeje, které
mu nechce dost ochotně český národ platiti, zu kterou
příčinou nedáv:o chtěl na český lid přivolati kata
strofa tím, že ho chtěl o svou vzácnou existenci při
praviti. Černý jeho úmysl měl tyto osudy. Předem
vydal se p. redaktor na ponf, nesa v junáckém srdci
rozhořčení, že zabedněné české makovice nemohly stále

hopiti, jakého mají v Rokycanech nadčlověka.
řekročly ve vážné obřadnosti hranice, zastavil se a

nastavil sluch, jaký se to v Čechách strhne poprask
nad jeho odchodem. Poslouchá, poslouchá, ale ono nic.
Zakývav nedůvěřivě hlavou, jde si přečístdo blís
kého města noviny, zda jiš tam nějaká zmínka není.
Přeběhne úvodník, lokálky, co to? Smekne se jeho
srak k sásnamům o ceně brambor — to jest mu již



velmi divné — ani tam nic. Bylo by dobře na sebo
upozornit, pomyslí si. I napíše a posíládo „Času“
feuilleton, o němš řekl známý jeho, dr.Chalupný, že
oplýval nevrkusem a odpusajícím chlapectvím. Všsk
ani ten fouilleton nerozehnal českou bluchota. Toť
hrozné jiš! „Podávám cihly“, křičí v ta strana, odkud
přišel. Brečí o svém poníšení, še jest mezi zedníky.
Car Petr tesařil a necítil šádného ponížení, jest tedy
Horký více, než král a má tedy právo národ alarmo
vat nad svým ovudem. Věak národ jest i vůči těmto
argumentům zabedněný. Ďas vezmi takový lid, jenů
nectí své velikány, krmě je jen samou nevděčností|
Náš velikán konečněchtě nechtě velikomyslně odpouští,
sebere svých pět švestek a vrací se domů. Městeká
rada při jeho návratu zapomněla dáti zvoniti a
z bmoždířů střílet. Náš hrdina však i to tiše spolkne
a jme se vydávat „Krameria“, číslo drahé. Po ně
jakém čase vydá „Paličovy aloky“, v nichž vzteká se
proti kočžstva, jemuž musí nadávat, aby neaklamal
mínění lidí, kteří ho znali Mimo kněze má skřesáno
na maloměstské veličiny, které pořád klidně mohou
spát, ač ne blízka nich řádí p. Marátek. A že chtěl
napsat něco velikého a provésti důkaz, o který nikdo
ze spisovatelů se posud nepokusil, dokazuje zoufale,
de hloupost jest bloopostí a aměšnost aměšností, Li
dičky, držte se dobře, neboť nad takovou dachaplností
a vtipsm svět dostává křeče. Spisovatel Novák o jeho
slokách napeal: „Řekl již dobrý Čelakovský, že ne
stačí býti kacířem a paličem, není-li člověk buď my
slitelem uebo básníkem.“ Ach ouvé, Horký amyslitel!
Mob! by jím býti jen tehdy, kdyby k toma atačilo
několik rokův expeditorství a odříkávání protikleri
kálních úloh Macharových.

Jak smýšlí pravý vzdělanec o Bohu
Nedávno zemřel řiditel chicagské university dr. Harper,
jimž dle výroku milionáře Rockefellera, který uviver
sitě chicagské daroval na 7 mil. dollarů, celý ačený
avět ztratil velikého vzdělance a pravého maže, A
heslem tohoto pravého muže a vzdělance bylo: „Nej
slavnější prací každého Člověka jest bledati pravdu,
neboť tímto hledáním pravdy hledáme Boha, poněvadě
jen Bůh jest pravda.“ :

Svozila nasytili se vlastní jeho přá
telé. Na př. pokrokový vídeňský list „Slovan“ píše
„Pan Svozil zklamal. Když rozcházel ae se svým stavem
a s církví, tvrdil a prohlašoval, že rozchází se pro
zásady, pro přesvědčení, ač mnozí a mnozí tvrdili, že
ho z Bímavedou ne zásady, ne přesvědčení, nýbrž:
dena —. Nuže: My věřili panu Svozilovi přes hlasy
varovné, ale po krátké době, ajta! Nám se otevřel
srak! Nevytýkáme panu Svozilovi žena —to nikoliv,
ale co mu vytýkáme a to prárem jest: Neupřímnost.
Pan Svozil zklamal i jsko žarnalista, Byl přeceňován
jako novinář, Zatím nevyhovaje ani sobě nejbližším.
Nejsou s ním spokojeni. Jest přepjatý autoritář, ne
dovede klidně, věcně psáti, příliš ironisaje, místo dů
vodů bagatelisuje a sesměšňuje odpůrce. Tomu na
svědčají i jeho podepsané články. A toto není ani dru.
Koželahovi vhod. — Odtud všeobecná nespokojenost
s p. Svozilem, který, jak se zdá, v dohledné době ro
zejde se s „Moravským Krajem“ a snad spokrokovou
stranou vůbec.“

Lavimový obchod počíná se u nás roz
máhati na velikou Škodu domácích výrobců a obchod
uíků. Podstata obchodů lavinových záleží v tom, že
určítá osoba zakonpí od nějaké firmy ka příkladu M,
Rosset ústřižek (kupon) za 250 K ; současně odebéře
i poukázku, na její jméno znějící, a s ní 4 nové
kupony, za něž zaplatí dalších 10 K. Kupony tyto
prodává po 2'50 K avým tnámým a utržených 10 K
si ponechá, Vyzvedli-li si tito čtyři známí na základě
kuponu takto zakoupených u firmy M. Rosset stejné
poukázky se čtyřmi kupony, na jejich jména znějící,
sa něž ovšem každý firmě té opětně 10 K zaplatití
musí, obdrží prvý odběratel, jakmile vrátí firmě svou
poukázku, předmět předem slibovaný, na příklad
dámský hedvábný župan, hedvábnou blůza, spodnička
atd. Předmět tento stál tudíž odběratele pouze 250
K na botovosti a práci vynaloženou na rozprodání
čtyř kaponů firmy M. Rosset. Nepodaří-li se někomu
všechny 4 kupony odbýti, má právo vybrati si za
sbývající kupony sbo?í; odbyl-li někdo všechny čtyři
kupony, avšak některá z osob kupon zakonpivších
poukázku s dalšími čtyřmi kupony od Órmy neodebéře,
obdrží prvý odběratel od firmy předmět nějaký v ceně
poměrně nižší. Způsobem tímto získává prvý odběratel
4, tito každý opětně další 4, tedy již 16, tito dalších
64 odběratelů atd.; počne-li pro firma pracovati Da
příklad 100 odběratelů, spatřajeme v pátém rozmachu
pro firma pracovati již 26.600 osob, v šestém 102.400,
v sedmém rozmachu již 409.000 a v osmém 1,638.400
atd. Ze 100 odběratelů setkáváme 80tukto již v osmém
rozmachu s obrovským číslem 1,638.400. Že tako
výmto obchodováním solidní obchod usedlý neamírně
trpí, jest snmozřejmo; vědyťt soustřeďaje ne takto 0
brovský počet odběratelů u firmy jediné, obchody la
vlnové provozující, a sončasně odlozojí se odběratelé
ti obchodníkům a výrobcům, na pravidelný prodej od
kázaným, kterýmž působí se takto sontéž povabou
evou v pravdě panejvýš nebezpečná. Vlastí obchodů
levinosých jest Švýcarsko. Prodej jakéhokoliv zboží
způsobem lavinovým jest u nás zakázán. Přes to naši
lidé sedají na lep cizosemským firmám — zvlášť pc
věstnvu jest v tom směru pařížeká firma M. Rosset
— okrádajíce takto sobe a domácí české výrobce a
obchodníky.

Žid na nherském Slovensku. Hievní
živností židů jest ta krčma; ta jest jako tržiště. Žid
nalévá pálenka jse při tom veselý a družný o za
dobré nálady svých hostí umlourá s nimi koapě.
Sedlák si na př. postěžuje, še nemá na daň, Tísně
sedlákovy žid využije A nabídne ae, če mu na př.
pšenici zaplatí napřed, zaváše-li ve ma rolník dodati
v září na př. 100 centů po 6 sl. Ale v umluvené době
stojí cent 8 el. Pozdě želí aedlák svó hlouposti, soud

podle bursovních pravidel přisná právo šidoví. A tak

přemaoní sedláci uš v zimě všecka úroda příštíhoeta prodají šidovi, a to nejméně o čtvrtinu levnějí.
Obchod s obilím jest na Slovenska jako výsadou židů.
Bovnéš nepoctivým spůsobem skapají židé ovoce, len,
konopí, vlnu, vejce atd., dávajíce za to sůl, kávu,
cukr, střišné zboží, nebo je tajně kapují od bospodyň
a selských oynků za pálenka, ze tabák a j. Jsou li
po jaru stromy v květu, zvláště Švestky, židé zaplatí
napřed a pak dostanou ozralé ovoce napolo zdarma.
Přijde-li pole na prodej, obyčejné v celé dědině není
mimo šida člověka, jenž má hotové peníze, a tak šid
skoupí lacino pole i celý statek. Z pozemků nejvíta
nější jest židům les, na drahém louka, potom si berou
od sadluženého sedláka nejlepší pole a komečněode
vedají jej fidkálovi, jenž zbývající hubené pozemky a
stavení dá na buben. Stává se, de v horských dědi
nách koupí žid ve dražbě zpachřelou chalopu za 20,
10, ba i sa 5 z). Celá dědina ae křižoje, ale pomoci
ení, jiného kupce nebylo. Žid podepřeatavení sloupy,
trošku je opraví a příležitostně prodá i za několik
set. (Dle K. Kálala.)

Ze zemského pojišťovacího tondu
císařé Františka Josefa K. V roce 1906při
jato celkem 4506 nových pojištěnců, čímě vzrostl počet
pojištěných na 26,348. Od týchž složeno bylo během
roku 1906 vkladů 14 286 úbrnným penízem 602.991 K.
Z počtu přijatých nejvíce připadá jich šivnostenskému
stava, což dlužno přičístí na vrub akco zahájené ve
krazích živnostuictva za tím účelem, aby výhody
starobního pojišťování se živnostníků u svrchu řečené
král. čes. zemské pojišťovny starobní plně byly oce
něny. Zvláště potěšitelným úkazem jest, že celá řada
školních výborů pokračovacích škol průmyslových ob
dařila své žáky v odměnu za pilnou návětěvo a dobrý
výsledek ve škole pojistkami ústava. Řada případů,
v nichž zaměstnavatel z lidumilná péče o své zřízence
a dělníky postaral se, by na ně stáří a nezpůsobilost
k výdělku nedolehly plnou tíhou, rozmnožena v roce
1905 o případy velmí význačné. Škodovy zárody
v Plzni značným vkladem zjednaly 67 dělníkům svým,
již buď úplné nebo z části k výdělku jsou nezpůso
bilí, u zemsképoj. šťovny starobní doživotní důchody
ihned splatné. Za své uélujky složily též značné zá
kladní vklady firmy Rud. £ Ph Schwarz, továrna ná
bytku v Prase, Zdeněk Ježek v Hradci Králové a
Karel Hlavsa na Kladně vedle mnohých jiných. Další
úředníky a zřízence svého podniku pojistila firma
Bratří Janouškové v Karlíně, torárna na kávoré ná
hražky v Kolíně, potravní ekladiště zřízenců c. k.
rak. stát. drah v Plzni, cakrovary v Lenešicích, Lou
nech atd. Podobně pojistily mnobé ze eammosprávných
korporací své úředníky a zřízence, tak zejména okr.
výbory v Chebu, Křivoklátě, Pardubicích, Přešticích,
Roudnici, Žamberce, městský úřad v Bohdanči a mnobé
jiné již v dřívšjších zprávách uvedené. Krásný příklad
Jidomilné péče v čeleď podal nájemce dvorů Václav
Havelka v Ronově u Čáslavě, který pojistil veškeré
své hospodářeké dělníky značnými vklady. Jako v mi
nulých létech, i letos objevily se pod četnými vánoč
ními stromky pojistky zemského pojišťovacíhofondu
vydané o vkladesh: věnovaných různými dobrodinci.
Veliký počet pojištěnců náleží též stava selskómu. Na
českém venkově jsoa to především spořitelní a zá
ložní spolky dle vzoru Haiffeisenova, které myšlénku
— zmírniti výměnková břemena včasným starobním
pojištěním u zem. pojišťovacího fondu — pojely do
svého programu 8 s úsilím pro ni praenjí. E vyplá
cení povoleno během roku 1906 dalších 199 důchodů
penízem 60.013 K 53 h, čímě úbrnný obnos k vyplů
cení poukásaných důchodů ročních dosáhl snačné výše
178.070 K 26h. Kdož zajímáš se o tuto král. čes.
zemskou starobní pojišťovnu, dopiš anebo navštiv
v úředních hodinách 8—2 (vo svátek a v neděli 8—11)
kancelář Zemského pojišťovacího fondu v Prase III
a Montagů, která podává co nejochotněji poučení
ústní nebo písemní a prospekty na požádání zasílá
úplně sdarma a franku.

(20) Historický koutek. Pokračojeme
v ukáskáchs neklerikální Českomoravské
Kroniky Zapovy. Postavení katolíků a
postavení protestantských stavů r. 1609,
„Majestátem císaře Radolfa II. zabezpečena stranám
skutečná svoboda náboženská tím spůsobem, aby ná
boženství své, v kterém spasení svého důvěřají, vy
snávati m provozovati mohly volně a svobodně bez
utiskování a bez všech překážek. Víra katolická a
utrakvismas starý přestaly tedy býti výhradním ná
boženstvím státním a vedle nich nebylo stejné opráv
něnosti náboženství pod obojí podle konfesse české
z r. 1576, tedy víra evangelická a bratrská. Takoráto
svoboda náboženská pošténa s povolena nejen třem
stavům na sněmě sasedajícím t. j. lidem svobodným,
nýbrž všem obyvatelům králorství českého bez rozdílu
ať svobodným nebo poddaným, šlechticům, měšťanům,
lidem selským, řemeslníkům a všem ostatním, stava
a zaměstnání jakéhokoliv. Moc stavů (protestantských)
naproti králi zvýšena a rozronožena dáletím, že uni
versita a konsistoř pod obojí vydána úplně v jejich
držení a správu. Stavové pod obojí sami a neobme
zeně mohli nyní konsistoř obsazovatí a veškeré du
obovenstvo pod obojí mělo se tou konsistoří spravovatí
jakožto nejvyšším úřadem duchovním; a ani biskup,
ani nikdo jiný neuměli konsistoři nebo kněšetva pod
obojí nějak překášeti. Universita pak odevsdána v moc
a oprávu stevů pod obojí se vším svým příslušenstvím,
tak že stavové obdrželi právo samostatně dosasovati
profossory na universitě a sami universitě vydávati
potřebný řád a pravidla. Jelikož pak stavové nebyli
astavičně pohromadě, propůjčil jim císař právo, aby
z? své náměstky ustanoviti mohli defensory Čili správce
i nad nniverejtou i nad konsistoří. Tito defeneofi měli
úřad a doblídka avou vykonárati podle jistých pra
videl od atavů vydaných, král byl povinen každého
bes výminky do čtroácti dnů ne ten úřad potyrditi
a nemohl jim sám v ničem poroučeti ani nějakých
(pravidel pro ně vydávati. Stavové pod obojí stali ae
tedy neobmezenými pány university a konsistoře, coš
saamená podle našeho nynějšího zřízení asi tolik, še
se stali neobmesenými pány avó vlastní církve a pak
veškerého vyučování v zemi. Defensofři s konsistoří
představovali jaksi nynější ministerstvo osvěty a de

fonsoří s universitou představovali nynější ministerstvo
vyučování. Z tobo vidno nejlépe, jaké právo el vy
moblí atavové podobojí na králi, Univeraile, vysoké
učesí, byla pak ovšem obsazována jen profesory me
katolickými, kteříž vyznávali konfessi českou. Jiš tedy
Oniversitou samou podporováno velice a šířeno bra
trství a Jutheránství. Kromě toho upiversite dosase
vala učitele do všech škol venkovských. Byla-li správa
Jutheránská, dosazovala ovůsmjen učitele Jotheráoské,
kteříž psk byli boď borlivými a vědomými nebo při
nejmenším bezděčoými šífiteli víry české. Pod obojí
měli tedy vyučování a vzdělávání mládeže skoro vesměs
ve své race a mohli ovšem pro sebe pracovati a víru
svou šířiti. Stavové pod obojí mobli nyní zavósti řád
a kázeň ve sróm duchovenstvo, mohli nyní starati so
o rozkvět avé církve a vůbec očiniti všecko, co v 0
bledu nábošenském uznávali aa dobré a prospěšné.
Poznamenati ještě dlužno, že čeští konfesionalisté
(latberání a češí bratří) byli úplně samostatnými,
kdežto katolíci i v učení (v menších věcech — pozn p.)
i v církevních věcech podléhali mocnáři zomskéma.
V ohledu vyučování a v ohledu náboženském tvořili
tedy pod obojí jaksí mocný stát ve státé.

20.000 marek ukrademo hladovícímu
dělnictva za lonské stávky horníků v rurském
revíra, kdeš více než 130.000 dělníků stávkovalo.
Hořejší sbírku, ku které přispěli také kardinálové
Fischer a Kopp i jiní katol. biskapové, nerozdě
lili socialističtí vůdcové mezi hladovící, ale posla
li ji na rozdmýchání revoluce do Ruska. A psk
social. demokracie světu nabubřele vykládá, že jí
jde především o zlepšení stavu dělnictva.

Jídle a povaha. Francouzskýlékař,který
sabývá se potravozpaletvím, praví, že potrava má pod
statný vliv na vývoj povahy. „Řekni, co jíš, povím
ti, co jsei.“ Člověk pojidající pokrmy výbradně z bo
věsího masa jest onergickým a stává se i ukrotným,
oproti tomu jedlíci telecího masa jsou alaboši a bý
vají obyčejně „pod pant: flem“. Muž živící se masem
skopovým, jest smates, zádumčiv, akoro že uepláče
— očioěná ovce. Vědychtivým doporačoje se jablko,
které, jak se praví, sílí strom rozama. Hořťice adr
žoje pamět. Zola dozoul prý Emila Aogierovi, že prý
proto „tak“ píše, žo pojídá — vepřové. Vejce a
mléko podporojí chytrost. Kdo se „našťouchá“ bram=
borami, bývá leoivý a nemotoroý. Také se říká, že
z brambor člověk bloupne, Proto pozor|

Množství slamečků, V letošnísezoněvy
lovili skotští rybáři z Yarmonthu a Lowestsfta 610
mil. slanečků, o 46 mil. více než předešle. Na 1000
čluoů zaměstnáno bylo lorem 7000 rybářů, jimá 5000
domorodých žen opatřovalo na břeha potravu a vklá
dalo chycenou kořisť do sudů a jiných nádob.

Důležitou pomůckou pro hospodáře,
aabradníky a pěstitele rostlin vůbec jest bez odpora
hlavní eeznam na jaro 1906 vydaný právě zdejším
semenářským závodem firmy Fr. Viktorin; doporučo
jeme naším váženým čtenářům, aby sobě tentýž re
svóm vlastním zájmu koresp, lístkem vyládali, dříve
než jinde objednají. Dejte tomuto domácíma závodu,
který každébo pečlivě obslobuje, před cizími přednost!

Ústřední banka českých spořitelen
fllálka vo Vídml I Wipplingerstrasso23.) sa
hájila na basi rozšířeného programu bankovního dne
1. úbora svoji obchodní činnost. Nový český ústav
bankovní ve Vídní obírá ai hlavně sa úkol, aby co
nejvýhodněji obstarával voškorépotřeby českých ústavů.
peněžních na vídeňském trbu a zvláštní péči věnaje
po téže stránce ostalním ústavům slovanským. Ob
chody úvěrové 'eměneční) pěstovati bude se zeměmi;
jižními.

O žalobě somkromé. Trestní zákoník
ustenovuje, kdy jest přípustna obšejoba soukromá.
Právo podati tato žalobu přísluší tedy tomu, koma
bylo ublíženo činem trestným, jenš toliko na soukro
mou falobu může býti stíhén. Právo toto jest osob
ním právem osoby uražené a nemůže tedy samo sebou
přecházeti na dědice, leda že by zákon sám právo to
dědici přidělil. Bylo-li jediným čínem trestným, který
ee stíhá šelobou soukromou, ublíženo několika 080..
bám, má každá z nich právo podati žalobu soukromou.
Podá-li z několika osob pro týš čin trestoý soukromou
žalobu každá svláště a nebylo-li dosad o tomto činu
trestném vůbec trestní řízení zavedeno, provede 6e ©
všech těchto šalobách jediné řízení s vydá 00 jediný
rossudek. Všichni eoukromí šalobci pokládají ce
v tomto případě sa apolušalobce a nelse od trestního
stíhání upustiti, pokud všichni šalobcí od šaloby ne
ustoupí. Ti, jimž bylo dotčeným trestním činem také
ublíšeno a přece jako apolašalobcí nergstoapili, sč
věděli, še druzí dalí podnět k zavedení řísení trost
ního, nemobou jiš po skončeném řísení trostaím sa
mostatnou šalobon vystoupiti.

(Zasláno.)

Ohražení.
Dachovenstvo Jaroměřské vikariátní skupiby

na své schůzi dne 7. t. m. konané, pojednávajíc
o neslýchaných útocích universitoího professora
G. Masaryka na víru katolickou a stav katechetský,
odmítá se vším důrazem nezřísené a neodůvodněné
útoky ty, jež universitního profeasora za nedů-.
stojné prohlašuje. og

(Zasláno.)

Já vlastnoračně podepsaná Petronila Wiamerová,
mautelka Čeňka Wimmera, měšťana z Dašic, odvolá
vám v plném snění orášku mnou dne 9. listop. m. r.
v Hostovicích učiněnou pí. Anně Benešové, pí. Ant.
Sbánělové, pí. Anně Jiroutové a panně Aot. Voříškové
vesměs s Koštěnic; vděčně přijímám, še na moji



snašnou prosbu za laskavého prostřednictví vdp. faráře
L. Hery 4 Dašic od dalšího soudního stíhání ©ne
upastily a olibaji, že v budoucnosti veškerých urášek
nejen zmíněných výše osob, ale | veškerých nemíst
ných narážek ne sv. nábodenelví katolické se zdrším
a vystříbáo.

Na důkaz pravdy stůjš zde můj vlastnorační
podpis, pečeť měst. úřadu Dašického a dvou p. t.
pévů radních.

V Dačicích, dne 12. ledna 1906.

Petronila Wimmerová m.p.
L. 8.

Jesef Vosáhle,
policejní radní.

Dr. Leepeld Liebich,
radní.

13. řádná valná schůze
Politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nepomuckého

v Hradei Králové
koná se dne 15. února 1906 o 1. hod. odpol.

(re dvoraně Adalbertina).E
. Zahájení schůze.
, Čtení zápisníko minolé valné hromady.

Zpráva jednatelova.
„,Zpráva účetní.

Přednáška p. prof. dra. Hejčla „O no
vějších směrech ve stadiu biblickém.“

6. Volba nového výboru.
7. Volné návrhy.

Poznámka: Nesejde-li se '/, členů, bude
scbůze o hodinu později zahájena.

V. Uhlíř, Fr. Rey),
předseda. jednatel.

Omw

Milovnikůmkakaa s dokolédy odporučujene 00 maflépo:

Jana Hofte

Kandol-Vakao
| obsahuje nejméně tuku, stráví se 00 nejsnadněji,

nezpůsobuje nikdy záopu a jest při nejjemnější
Hbé chuti neobyčejně levné. oPravé jen se jménemaa Hoff

i a s ochrannou snámkos s]va«.
Baličky po '« kg za 90 hal.

| > > Sa > 260 »
Vlude k dostání.

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

V PARDUBICICH,
e se veledůstojnému duchovenstvu a si. patro

m ku provedení všech prací do obora toho
spadajících.

Dále dovolaje si uposorniti na svůj sklad
plan a planin

Rospočty zdarma afranko. Nejvyšší vyznam.nAvýstavách.

G8 X699 KEEDX0D XGOD

Jan Horák,i
——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 Cízo

zemských.w
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
W Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!
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M
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Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

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

doporučuje P. T. veledůstojm. duchovenstva |
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod

všech kostelních paramentů,
praporů a kovového nmíčíní.

MCenníky, vzorky-i roucha hotová na ukázku
: se na požádání franko zašlou.

AIDYTII
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ITULAEL

pedněsán

UVISWKKNKKC

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, dále

k nastávající
době velikonoční

paschaly příslušně vypravené a ozdobené (8 be
ránkem, rány 9 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 stearinoré 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
továrna na svíce, mýdla a voňavky

v Hradci Králové.
ORP*>Založena roku 1816.<

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
a touto ocbranpou známkou.

1903.

ZlatámedailePardubice

zHed9(repom981Z

VARHANY
osvědčených soustav kuželových a pneumatických

v důkladném provedení, jakož i

RHARMONIA
doporučuje

Bed. Čápek,
stavitel varhnu a harmonií v Poličce.

Piana,
pianina,

harmonia

«varhany
nejnovějších

" soustav — lovně,

ý též na splátky a výměnunabízíprvní královéhradocká továrna

AL. HEUGOULULUHOTA,
HRADEC KHÁLOVÉ.

$ Sklad na Velkémnáměstí6. p. 39. g
vedle lékárny. —————————
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

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

K době velikonoční:
Boží hroby as v 60růsnýchformáchv každém slohu; nákresy

k výběru.
v každé velikosti, ze dřeva

Těla Pán pěkněřezanáa jemněpoly
chromovaná. (Z pevné sádry ve velikosti 90, 100, 116,
130, 140 cm. velmi levná.)

ze dřeva pěkné feKlečící andělé sanéajemněpoly
chrom. v každé velikosti. (Z pevné sédry 40, 55, 65
cm., velmi levné.)

Sošky Vzkříšení27,4
jakož i veškeré kostelní práce

doporučují uctivě

Petra Duška synové v Sychrově
umělecký závod sochařský a řezbářský

pro práce kostelní.

Založ. 1853. Provedeno přes 500 nových oltářů.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kapní 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.,

(liálka 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.
—=

Biskupská knihtiskárna v Hradci
nabízí školní knijhy:

l. Malý katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 30 b.

2. otřední katechismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 64 bh.

3. Velký katechismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 80 h.
Katechumy jsou schváleny ma valné schůrí biskupů ra

kouských ve Vídmí dne 9. dubnu 1894.

Prodej pro knihkupce jako z c. k školního kniho
skladu s 180, slevou proti hotovému zaplacení.

Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje sevíce prostřednictvím c. k. okr škoních rad, nýbrž za 11
lístků — ješ pojednom vlepeny jsou s příslušným vy
wvětlením do kašdého výtisku — vydají se 2 výtisky pří

padnéhodruhukatechismu prochudé. Dlepoměru,v jakématechismů pro tu kteron školuzakoupeno, zcela spraved
Jivě dostane se poměrný počet (přes 180/,)pro tutéž školu

zdarma pro chudě.JÉ...



GRANOHOTEL
gap-v Kolíně. “l

Znovuzřízenépokoje, místnostikaváremské
a restnurační. Každon dobu dobře upravená
studenái teplájídla. Vína stolní vlastního
pěstění, plzeňský prazdroj, vyleželéko
línské zámecké pivo a pardubský porter. —
Omnibus ku každému vlaku — Ku poradám a
schůzím zvláštní oddělené místnosti. — O hojn.u
návštěvu prosí Josef Paseka, botelier.

EMENA-x

Novýhlavní seznam
pro jaro 1906

s Četnými ná
vody a popisy

-2
zasílá se na lask. požádánízdarma.

Sochařsko-řezbářské atelier
pro práce kostelní

MUNIAKA,
absolventa c. k. průmyslové školy v Zakopaném

i c. k. státní průmyslové školy ve Vídni
Fradeoc Králové,

Karlova třída číslo 286, „Pětidomí“,

doporučuje se P. T. duchovenstvu k provedení

oltářů, kazatelen, křtitelnic, zpovědnic,
Božích hrobů, krucifixů, křížových cest

v reliefech, soch sv. atd. atd.

Obnovuje staré práce dle jejich původního slohu.
Vzorya rozpoč.zaarma. Práce solidní, ceny mírné.
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Veškeré

hudebniny
a školy hudební
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první královéhradecké
knihkupectví, antikvariat a závod

hudební
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HOTEL
HAŠEK

V PRAZE, Na Poříčí,
proti sev.-záp. nádraží
(dříve v Hoře Kutné).

Elegantní hostinské pokoje.
Elektrické osvětlení.

Mírné ceny, exguisitní kuchyně, výborné
nápoje. — Plzeňský „Prazdroj“ přímo

od čepu.

Jan Staněk, 2,544
J čís. 19 o roh

clelnénakostelnínáčiní,věk a

sklad ve vlastní dílně ručně prace

jako: monstrance, kalichy, ciboria,

v přesném slohu církevním. "Btaré

i

ráce na Evývod a elačs nákresy neb cenníky franko.a slacení

jednodnišo do nejstkvostnějšího. Chyudáímkostelům úle

Veledůstejnému

Konviktské ul.,

py, svícny, kaditelnice, kropen

předměty znovu opravuje v původní

veškeré ručím. Největší výroba a

a v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý

rbě+
duchovenstvu!

i doporučiti svůj hojně sázobený

vaných kostelních nádob a náčiní,

ky, patenky,nádoby a td., vše

tenci ajen ©ohní slatí astřtbří. Na pož hotové

akladv Pk kK nahlédnutí.Provedení9dnej

robky bezcenné. Vše poslám jiš posvěcené.

W
Přijmutí

plesovýchtoalet
K ro, Děj u oři světíým aparátem pro přijmutí při světlo

alá (patent Langhans)prorádětí
é hodině večerní,

Zde bez konkurence.

Ovatební skupiny
při značně snížených cenách
v provedení nejdokonalejším

odporučuje

JF. LANGKANO,
c. a k. dvorní fotograf

v Hradci Králové
Adalbertinum.

Zemská životní

pojišťovna
markrabství Moravského

pod vrchním dozorem zemského výboru,

pojišťuje levně a výhodně kapitály pro případ
úmrtíi dožití,věnaavýbavy,výměnkypro
rolníky, důchody vdovaké, sirotčí, starobní a
pro případ invalidity, jakož it pense všeho druhu.

Jistota naprostá, an jest to ústav

WE“zemský. "Uš
| Všechen čistý zisk náleží pojištěncům.

Gener. Inspektorát v Hradel Králové jen

Eliščino nábřeží čís. 304.

KxXX

Realitní Kancelář

[nž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizojí se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemeká, tak

zahraniční.

Kancelář „Hůtel Hyršl“,
Zápiené 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

»a——————————
Pro pány sklenáře a zahradníky

nabízím

skla do pařenišť
34—24cm.za 9 hal, D p cm.za 10hal., 30-30 cm.

2a 14 haléřů.

Zaručený dobrý fermežový kyt
1 kg. za 24 hal.

Diamanty s kostěnou rukovětí
ku řezání skla s úplnou zárukou za bezvadné řezání,

kus K 3- poštovní dobírkou.

Sklo duté a tabulové, porcelán;
lampy, dálonábytek

na základě úředně povoleného výprodeje za ceny výrobní
vyprodává

Žofie Skuherská, Hradec Král.,
če. 87, vedle hotelu „Uzeleného stromu“.VY

oPH - zoKaukaanŠk2
Blahobyt rodiny i vlasti *

má každá hospodyně v rukou, když volí a hledá pro dům ovůj :

Emmalevné šidobré zboží domácí, MMB b
c jímž dokázanějest 0€ wp-zboží cilzoriové
© z továrny 9

MATĚJE C. BUVY SYNA *
vě ve Vysokém Veselí, zal. r. 1827, $,

+ | Jo výrobky | Y

výtečnou matiční, zrntou, sladovou | říkovou Kávu
: v9 HRK



„OBNOVY“k číslu 6.
Literatura.

Nákladem V. Kotrby v Prase. Fr. Vacka
„Sociální dějiny české doby starší“ počaly vycházetí
jako 89, sv. „Vadělavací knihovny katolické“, soš. 1.
a 2. za 1 K. Jest to zajímavý příspěvek hietoricko

rávní k naší slovanské minalosti. — Svatá Anoška

Himská, Napsal P. F. Žák T. J., který počal uveřej
žoveti šivoty svatých, sepsané voršem. První toto číslo
jest psáno ve verších lehc> plynoucích. Úpravná tato
níšečka s pěkným obrázkem jest za 26 hal.

Z nakladatelství J. Otty v Praze Ottova
Laciná koihovna národní (v nové úpravě). Řada29.,
seš. 2. za 20 b. Dra romány. Napsal F. Svoboda. —
Příhody Václ. Vratislava z Mitrovic. České knihuvny
sábevy a poučení č. 20. Seš. 804. Nové toto vydání

opatřeno jest úrodem, poznámkami a slovníkem. Sešitsa 44 hal. — Lidových rosprav lékařských č. 66.:
Hadba barev. Studie medicínská i literární. Napsal
dr. J. Chalapecký.

Nákladem „Umlo“ v Prase. Spisy J. Zegera
XXVI. Vyšehrad. Seš. 6.—8. po 40 bal. — Dějiny
umění národa českého. Napsal F. J. Lehner. Seš. 39.
sa 70 h. — Válka rusko-japonská slovem i obrazem.
Vychází redakcí J. Klecandy v týdenních seš. po
30 bal. Seš. 47. — Obrazový zpravodaj. Roč. II. Vy
chásí dvakrát týdně řízením J. Hejreta. Čís. 93. za
10 hal.

Náboženství budoucnosti — žádné mábo
šenství. Napsal V. Hradský. Nákladem G. Francla
v Praze. Za 40 b.

Časopis katol. duchovenstva. S přílohou vě
novanou thoologické literatuře národů slovanských.
Redaktoři: dr. R. Krási, dr. F, Kryštůfek, dr. J. Tum
pach, dr. A. Podlaha. Roč. 47., seš. 1. Nákladem kníš,
arcib. knihtiskárny v Praze.

99. Encharistia. Orgánspolku kněží klanéjících
se nejev. Svátosti Oltářní. RočníkXI. Pořádají kanov.
J. Droběna a faráři J. Blokša a J. Ocetek. Vychází
kašdého měsíce. Čís. 1. a 2. Členové dostávají časopis
zdarma, ostatní za roční předplatné 2 K.

Serefinské Květy. Časopis terciářů českoslo
venských. Ročník V. Pořádá P. J. Rabrimgor. Čís. 4.
a 5. Administrace v Olomouci přijímá roční předpi,
2 E.

Hlasy Svatohostýnské. Měsíčníklidový. Vy
dávají a vedou členové řádu Tov. Ježíšova na av.
Hostýně. Roč. I., číslo 10. Celoroční předpl. 70 h.

Bezdětná. Venkovský obrázek. Sv. 1. Souborné
ojdání apisů J. Kojdany. Nákladem J. Kotíka na
Seslchově. Cena 120 K.

Na Tichém oceánu. Nový cestopisný román dr.
K. Maye. Seš. 1.—8. po 332bal. Nákladem J. R. Vi
límka v Praze.

Nákladem I. L. Kobra v Praze. Rukojeť
dějin všeobecných. Píše dr. J. Prášek. Seš. 5. sa 40 b.
— Velká vzorné čes. kuchařka. Úprava všech pokrmů

Věstník samosprávný a národohospodářský.

Administrace v Praze II., Žitná ul. Roč. pfedpl. 6 K.

dává J. Kabín, prof v Jičíně | Vychází měsíčně za

František Ruber

Ena ted stelních rouch,

spolkových prapo

vové nádoby, kříže

VO. o., Seiden

se vše framco.

půdy, v Černilověšivnoat v dobrém stavu,

Oena mírná. — Zapotřebí 7000 K.

a nápojů. Upravila B. Jermářová. Seš. 30. a 31., jímá
toto třetí vydání ukončeno. Sešit za 32 b.

Vychásí současně e časopisem „Obecní starosta“ dne
1. a 20. v měsíci. Majitel a chef listů K. Harmach.

Oauseries frangaises. Bosedník francouzský
zábavný i poučný. K prospěchu škol i samouků vy

8 K ročně. Boč. IV., čís. 8. a 4.

Prrní český katolický zárod ve VYllnl

Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

korouhví (balda
"© chinů), nebes a

rů; na požádání
obstarám též ko

atd.
Vídeň,

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá

s rodinnýchpříčinv Číbuzi 9 korce řepné

pronsjatou a přes 40 korců pozemků,
ovocný sad atd.

Nabídky vyřídí

JOSER ZELBA, obchodník v Hradci Král.

Hledáte vhodné a praktické dárky ku všem
příležitostem ?

|
© Ě Vyýhodněje nakoupíte u firmy =
© o © , va(4 Stanislav Jirásek | 5js>| OlallislaV JITASEK =
DO - CD

o = w Hradci Králové, Velkénáměstí136.| =
9 a.| | Veškeré zboží jest nejlepší jakosti se zárukou =
S -oj Av cenách nejlevnějších, konkurenčních. Dopo-| ©
„8 ©| ručují každému, aby dříve,neždárky nakoupí,mé | =
há S výklady i sklad si prohlédl a sc přesvědčil, že | S.

e Z|| větší výběr a levnější nákup nikdejindenenalezne. o

: . Kapesniky.Ručníky. Soupravy. a
Kněžské kolárky pracíi oelinlojdoré

Nejd. bisk. Ordinaristem nejnověji vydanou v Ordinar. listě m. r. č. 10
—— == —

k vyučování sv.náboženství
na školách obecných a měšťanských pro dieocésikrálovéhradeckou

Ise dostati ve vkusné úpravě brožované (v celoplátně) 8“ 28 str. za 50 h

v Biskupské knihtiskárně v Hradci Králové.
Lze dostati též v řeči německé.

-Nově zloplený sákonemchráněný nedostižitelný

rem na zuby
MikoláškovaLibuše.

Cena 25 kr.
. K dostání v lékárnách, varhan a harmonií.
| drogeriíchavoňavkářských a xí
' úávodech. — V Hra ga * Ručím za nejsolidnější práce. fi
, pát. K. Dix, droguista,||FFViktorin,materii OL

A. Frynta, obchod mydlář.;
w Polci n Met A.Pob
lová, droguerie; vwBow

, Městě n fet Jarosl.
» Kravfková, drogerie, Bob.

Imlaufová, -dova; w Deo
brušce Al.Kňourek,dro
gulsta; w Golčově Je
nikově J. Thon, lékár
ník; v Červeném Ko
stelci H Klatovský, dro

sta; v JosefovělLud. aš
' Jarolímek.drog; w Ty. 6% á
, nlěti a. Ort. J. Plný, droguista; v Opočně
. Středa, obchodník.

Harcké kanáry
vyznamenané zlatými a stříbroými medailemi na
více výstavách, pilné denní a večerní pěvce s krás
nými, libozvučnými, vlnitými a hlubokými trilky
a dlouze přednášející hluboko duté tury, „duté
flétní atd., prodávám levně. Kanáři jsou cvičeni

| dlouholetým, [vynikajícím odborníker. Dodávám
1 pěvce od 15, 25, 40 až do 50 korun na zkoušku

na 8 dní. Hodnověrným na vlastní risiko. Platební
podmínky příznivé. Adres-u oznámí redakce t. I.

$++0+ 200+000+G++O+0G00O00O+0Oo0Oo+O+0Go+o00©

Vždy 5O žiněných matraci Velkolepý výběr vzorů povlaků
na skladě. na žíněnky.

MATRACE
žíněmi plněné od zl 17- do zl. 60-—, lesní travou plněné od sl. 550 do

zl 860, dřevitou vlnou plněné od zl. 460 do zl. 760.

We“Slarmníky "U
plněné čistou dlouhou žitnou slamou od zl 250 do zl. 350.

Za čisté plnění žíněmi se ručí. Cenníky zdarma a franko.Jan Síoupa
v Praze, Václavské nám. č. 32.
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Jos.

Budiž heslem a snahou každého uvědomělého
Čecha jen domácí výrobky upotřebiti.
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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 zásobený
sklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra, broneu a ji
ných kovů

vše aliněv ohnizlacené
a otříbřené, zač se račí.
Vlastní | výroba ©umošňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi.— Platit
možno též ve lhůtách. Oprava
anovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se již svěcené ge atvr
zením Jebo biskupské Mi
losti. Starý závod můj může

se vykázati četnými ochvalnými přípisy P. T. zákazníků

a odporučuje 8etedy k za: koupení a opravě kalichů,
ží -směsí . ©monstrancí,ciborií, relikvi

>= K8, ěee=e+ úřů, nádobek na dv. oleje,
lamp, laceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
cifkálů, schránek nu Nejsvětější, patenck atd. co nejvíce.

v Ďáslaví

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
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

Půjčují za nejmírnější poplatky

divadelní oblekyvšech druhů.
Upozorňoji zvláště na svůj bohatě zásobený

skladO
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

řikově třídě v čísle 394 dům p.
Skuherského pod pivovarem.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn.ke
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nabízí ve velkem vyběru: kapesní ho
dinky 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/

Důvěry hodným edsilky na výběrtéš i na splátky
bes svýšení cen. — Zalošemnor. 1843

umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

doporučuje uctivě své chvalné známé: sochy, oltáře,
křlšové cesty, jesle, Boší hroby, kříže, kasatelny,

ovědníceriseel OY , justry.py atd. dle slohu ostelů, řesanérámcena obrasy,
premie, fotografie a dí , nábytek a

růsné předměty se sa dárky.
Půrodní nákresy, cenník a rozpočty besplatně a

franko.

Renovacestarých oltářů akostelníchsařísení.

TOVÁrnarom
na zpracování ovoce, |

pálenka koňaku a výroba likérů

JU Jos. Tomášek
>, ve Vysokém Mýtě,

ps dříve sávod na sušitkování ovoce,zulošcný

rumy a punše, Nkéry, sladké ovocnvíno, bíléi červené,vino ové (medici
nalní),vína olndká avíno Šumivé (iampaňské).
Upozorňujeme zvlášť na výtečný A při takové
jakostivelmi levny ko a ornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastnívýroby,
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze medailí
státní a diplomem slaté medatlle, a i ji
nými diplomy s právem rašení slaté

Vzerky zdarma a franko.

Jan Kryšpín,
(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 oa Malém náměstí

pod lonbím) doporučaje se

ku dodání okem chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a

JE Sice € se čelesnými rámy, st
m, těmivsazením.

NUL Veškeré rospočty, akizsy i odborná
t1|0 rada bezplatně, vší závaznosti
E ku definitivníobjednávce.

Nesčetnáveřejnéi písemnápochvalnánznání.ij
Založeno roku 1886.BIT%stran. velkých

pokojích s ku
cbyní, zařízen.
lázní a moder

uím příslušenstvím pod jedním uzavřením jsou
ibned k pronajmutí. — Též jednotlivé pokoje
pro svobodné pány s komfort.zařízením.

K. V. Skuherský,
velkozávod trahlářský v firadel Král.,

u Pražského mostu.

PMrodní G kg. iranko dobírkou všude
zelená, vichut. K 11:50, 12-50,

Mo a 1b—,

AVahl/ a pražená vljem.K 14—,15—
a 16—. :

Pochvalné dopisy z celé říše.
První východočes. odb. záv. kávou

Fr. Jelinek, Slatiňany.

————————,——
Nakladatel knihkupectví I L. KOBERv Praze,

Prostomnárodně sepsaná

(astomoravská Konika
Nefobšírnější dějiny české.

Sepsali K. VI. Zap, 4. Kořán, Dr. A. Rex
2. Svátek aDr. W.Prášek ..,

Ozdobena vice než 600 vyobrazeními.
Díl I. Prvopočátky až de r. 1306. (VI.a 1085str)

8 sl., váz. v slacených deskách 7 zl. 20 kr.
Díl II. R. 1306—1437. (IV. a 1878 str) 7 al. 60 kr,

vás. v slacených deskách 8 al. 70 kr.
Da III. R. 1347—15286. (1068 str.) 6 al, váz. v zlás

cených deskách 7 zl. 20 kr. :
Díl IV. A. 1526 —1620. (1740 str.) 12 al., váz. v zlá

cených deskách 13 al. 20 kr.
Di V. A. 1620 - 1648. (1379 str.) 14 al, vás. v slá=

cených deskách 15 al. 20 kr.
Díl VI. AR.1648—1705. (1046 str.) 10 al., skvost, váz.

11 zl. 20 kr.

Du VI . 1705 1780. (036 str.) 9 sl., váz 10sl20 kr.

D1 vn. A. 1781—1810. (1351str) 13 al., váz. 13al20 kr.

Desky k jednotlivým dílům (barvy černé,
4 červené a modré) po 1 zl
Vazba jednoho dílu 1 zl 20 kr.

VV VYDW)

vlas tho



dle způsobu Kathreinerova

Ent chutná,ne dyneon

Chrámové svíce
veskové "© svíčky a obět. před

dle liturgickýchpřed- měty pro místapout
jisá vyráběné, nieká. prvnější pří

polovoskové= krční obrázky0
© (eeresinové) svíce pro chrámové

velikonoňní svíce Tnstry,
kaly) s krůpě(paškaly

o
arinové,krve a

SSE krallené e be. | zápaikový drát,
ránkem velikonočním, svíce ohětní "M9

třínožky hladké, ve vůechvelikostech
neb krášlené, slounky voskové a

polovankové,

svikvkekřtu,jk p p
ev. přijímání a ev. o spadající výro

biřmováníse stuhazí Šuslovua, nerě opch"« případnými nápisy,

„MONOPOL“
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Tovární sklad:

| Telefon 914.

Výrobky všestr. uznané. Vzorky a cenníky zdarma a franko,

DOONIOIO(klVOBLONIONÍ

Jos. Hájek,
ě

obchod papírnický a závod knibařský

če vwHradoi Králové,
JDvdoměpanaSkuherského,protihotelu

„Msrkar“.

. Knibařská dílna opatřena sejno-(
fi) vějšími stroji a doporočoje se ku provedení

všech prací v obor ten spadajících. —
8 Vasby knib všeho druhů, od jednoduchých

až do nejskvostoějších.

£o GED*Úprava modernía vkusná. mě
Zlacení nápisů na stuhy.

MĚVelký sklad všeho druhu papíru.

$ | Hojný výběr ku psaní,kreslenía malování.===

š Knihy obchodní,
6 ve velkém výběru neb na zvláštní zho

e" jm:

tovení v trvanlivé vazbě.

Modlitební knihy
Ť v nejrůznějším výběru.

2 Velkývýběrzmileských opidopisnie.%« krásnějšíhradoské M)
vlastním ev“

proti ztrátě

TZu

há

Pojišťovánílesů

“MMahMí

Praktikanta
z řádné rodiny = přiměřeným vzděláním

— přijme —

První královéhradecké knihkupoctví,antikvariát
=— a zárod hudební——

BOHDANAMELICHARA|“
v Hradoil Králové.

Movýhlavní seznam
pro jaro 1900

s četnými ná

vodya a |

PMrední B kg. Iranko doblrkou všude

zelená, vlchut. K 11-50,1260,a 16—,

KAVA pražená vijem.K 16—,18—KAVA čochralnédopisyz celéříše.
První východočes. odb. záv. kávou

o 2 a 3 pro
stran. velkých
pokojích s ku

Fr. Jelinek, Slatiňany.

cbyní, zařízen.
$BITI Zdke
ním příslošenstvím pod jedním uzavřením jsou
ibned k pronajmutí. — Též jednotlivé pokoje
pro svobodné pány s komfort.zařízením.

K. V. Skuherský,
u Pražského móstu

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož idámských apánských

látek jest u Tkalcov. výrobního s pe

čenstva „Vzájemnest“ v Hronově. sio rtie zboží30mt.,obsabujícíktky, zejména: látna, ozfordy,bar
ent. sukdnka, šotyše, zeffry,kanafasy atd..jež

nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
sa K 12-—, vyplaceně od korun 20— výše.

Vzorky a cenník zdarma 8 franco.

©.a k. dvorní dodavatel.
Závod Idoporučenjiž roku 1888 Ordinariatním

"istom nejdůsko. biskupskénoo

= kosllnpravé voskové, přesnědle liturgickýchpředpisů
Ehotovené,svíce polovoskové, pro svou bez
vadnou jakost velmi oblíbené, svíce obětní a
smuteční, bladkéi krášlené,dále

k nastávající
době velikonoční

paschaly příslušně vypravené a ozdobené (a be

ránkem, rápy a krů jem i krve, Pkoskí;koprana),triangle, vše v libovolné velikosti; konečně
kostelňí svíce stearinové.

U S atnáni!farní úřadyzvláštnívýhodné

o vŠ60všeobecnou 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 drahy
sviček has tní výroby nabízí nejlevnějiJ. Pilnáček

v Hradci «rálové.
SRP* Založenaroku 1816."i

Paramenta..

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná rma) É

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(brat P. J. Neškadiy, faráře vo Týpraaktielok)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
často vyznamenaný

(GINILIUTNÍHEHEESKENEREHZ.

CTTINNNEKNEREI“.



Veleděstojnému

„———...-.-..——- duchovenstvu!
Záložní úvěrní úSÍdv ara

, . Jan planěk, čís.19n., rok$ === v Hradci Hrálové === Konrikakéul, spe
cielné na kostelní náčiní, dovoluie

i doporučiti svůj hojně zásobený
Ja ve vlastní dílně ručně praco=

vaných kostelních nádob a
jako: monstrance, kalichy, ciborla,

py. svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádob“ a td., vše
v přesném ulohu církevním. Staré

“ předměty znovu opravaje v původní
intenci a sen o ohmsslaté a střídří. Na požádání hotové

réce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
veškovévýrobky a slacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnatí, Provedení od nej>
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

rodky descenné. Vše posílám již ponvěcené.

zve pány akoionáře

ku d/, řádné valné hromadě
která konati se bude

v sobotu dne 3. března t. r. o 10',, hod. dopolední v zasedací síni vlastní budovy.

Pořad jednání:
1.) Výroční zpráva obchodní a účetní za rok 1906.
2.) Zpráva revisorů účtů.
3.) Volba 2 revisorů účtů a 4 skrutatorů.
4.) Rozdělení zisku za rok 1905 s určením dividendy na kupoo Č 62. resp. č. 2.
5.) Návrh správní rady na zvýšení akciového kapitálu.
6) Návrh na změnu stanov“).
7.) Schválení stanov pensijních.

ZE

HB7

HH

EZ

ELH

ZN

LES

SEDU3m
AAA

8.) Doplňovací volby do správní rady. DE a 1

Platného hlasování ve valné hromadě může se súčástniti dle $ 13. etanov každý č o Se

pi Akcionář,který své akcie nebo depositaí listy„jiných peněšních/ústavů (bank, záložen, 2 u e m n E
spořitelen) nejdéle do 23. února inleusive u pokladen ústavu složil. je : ASprávní rada. ©| © v

» -*) V souvislostise zvýšenímakciového kapitálu a zamýšlenýmzřízenímflialek. PSV d školy hudební

č% X X $í| RS pro všechny nástruje
F

— má —

ve velké zásobě stále na akladě

první královéhradecké
kmihkopoctví,antikvariat a závod

hudební

ď

(CEEP AMES

U

M5)NaPSDNik)Ůdě„3a)(©
KANAOSNOÍN

coZNK
REJHledáte vhodné a praktické dárky ku všem

8V ) m
Z příležitostem!* | Čs
.= Výhodněje nakoupíte u firm Bohdana je
-i Výho ně je Desonp. h ' Melichara - Epí t . =o S wHradci Králové.

$ 7 Stan isl av Jj i rásek j (Býv.závodPospížilův,založ.r.1808.)
o 5| v Hradci Králové, Velkénáměstí136.
Ý a Veškeré zboží jest nejlepší jakosti se zárukou: : |
© a v cenách nejlevnějších, konkurenčních. Dopo- ;
K Š ručujikaždému,abydříve,neždárkynakoupí,mé Václav Poláček,
54 8| výklady i sklad si prohlédl a se přesvědčil, že stavitel varhan aharmonií v Rychnově
e Z| větší výběr a levnější nákup nikde jinde nenalezne. nad Kněžnou

m odporačaje se P. T. duchovenstvu, patronátoímE Z ží úřadůmasoukromaíkům
: e Kapesníky. Ručníky. (Soupravy. o ©, |Deovaškocéopravyjakož| přestavhy1ladění

Kněžské kolárky prci celnoidové varhana harmonií.
1 > Ručímza nejsolidnějšípráce. ij

a g o g í; Dikůvzdání. ,
POV AN be . '

xW. Všem, kteří jakýmkoli způsobem můj žal nad nenadálou ztrátou mé vroucně milovanéa, nesapomenntelné matky, paní

v:
Marie Ledrové, roz.Králové,

soukromnice v Opatovicích nad Labem,

se mnou sdíleli a buď písemně, ústně nebo přečetnou účastí na pobřbu samém zmírniti se soažili,

děkuji tímto z hloubi srdee.
Najmě cítím pak se zavázána projeviti svůj nelíčený dík veledůst. pánu Janu Kuhnovi, emer. vikáři a děkana v Opatovicích, sa

vykonání pohřebních obřadů jakož i za jeho případnou a hluboce jímavou řeč pohřební, důst. panu Ant. Zámečníkovi, faráři s Praskačky,
jakož i důst. panu Josefu Salšovi, kooperatoru, za jejich přísluhu při obřadech. Rovněž neskonalými díky jsem zavázán velect. panu Janu
Tilšerovi, řediteli král. české zemské polepšovny, za jeho v té tradné chvíli mi projevenou převzácnon účast, dále velect, P. T. pánům Jos.
Dvořákovi, kontroloru, Václavu Zástěravi a Karlu Procházkovi, účetním téhož ústavu, za účast a darování akvostného věnce. —
Rovoěžnelíčenýdík jeat mi vzdáti slovutnémupánu MUDru.Em. Nohejlovi. starostovi, za jeho vždyosvědčenouochotua trpělivost po dobu
churavění matčina, — Neméně srdečně děkuji velect. pánu Frant. Rejtharovi, řídicíma,a celému P. T. sboru zpěváckému za dojemný
přednes písní pohřebních. — vřelý dík projevují všem P. T. pánům dozorcům ústavu e pány Jos. Soukupem, vrobním dozorcem, a
Adolfem Horákem, náměstkem, v čele, za jejich projevovanon láska a příchylnost a za darování překrásného věnce a konečně všem, kteří
neváhali a drahou zespulou k poslednímu odpočinku doprovoditi si neobtěžovali.

Bůh sám odplatiž Vám to vším dobrým tady na zemi a blaženosti věčnou v nebesích|
Jménem všech příbuzných a přátel:

OPATOVICEnad Labem,dne 12,února1906. Lad. Leder,
duchovní správce král. České zemské polepňovny.

Majitel: Politické družstvo tigkevé v Hradci Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktcr Antonín Poohmon, — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král,



I

Ču; Předplatné ma člurí roku 2 A So A
Cislo 7. » na půl roku 5 Á — A

Prohlášení.

Politické družstvo tiskové na valné schůzi
své projednavší případ professora Judy a faráře

poním pana faráře Dostála na obranu uráže
ného cítu náboženského a odsuzuje noslušný
výrok professora Judy o významu náboženské
víry. Dále vyslovuje profossoru Masarykovi ne
Hbost za utrhačnou pomluvu katechotů a polí
tování nad tím, že se noostýchal vo veřejné
schůzi studující mládež sváděti k nepřátelství
ko katolické víře.

WHradci Královédne 16.února 1906.

Václav Uhlíř,
předseda.

Cirkev a sociální reformy,
II.

(3) Dokázali jsme v čísle 4. t. 1. celoo
řadou příkladů, že dokonalou a trvalou soci
ální reformu katolická církev provésti dosud
nemobla výhradně pro ty překážky, které jí
kladli sami její protivníci; byli to nepřátelé

brabiví, bezcitní, byli to Jroepěehéří utlačujícíjak kučžstvo, tak prostý lid.
113, Nyní nahlédněme do svědomí sociální de
mokracie, [která farizojsky se táže, proč za
tolik:.stoleti církev důkladnou a trvalou soci
úlní řefďrávu neprovedla. Tážeme se socialistů,
proč neprovádějí heslo rovnosti aspoň ve vlastní
domácnosti.:Téžeme se jich, proč důkladnou
sociální reformu neprovádějí skutkem aspoň
tam, kde k tomo mají plnou volnosta nejlepší
příležitost. Proč na př. v socialistické tiskárně
v Praze dostává dělník a dělnice daleko míň
než sazeč? Proč redaktor „Práva lida“ a správce
tiskárny dostávají větší platy než sazeči? Proč

FEUILLETON.
K nedávným Zásmuckým osmdosátiném.

Napsal František Jiří Košťál.

Věřte si nebo nevěřte, ona to přísloví: sdo
třetice všeho dobrého« se osvědčuje. Loni jsem
do «Obnovy« byl bohužel nucen napsati dva ne
krologyl Ten »za Františkem« a pak ten oza
Vilémem Sladomeleml« A když tedy ty své pří
ležitostné řádky beru v jedné souvislosti, nuže —
vím sám, jak se cítím šťastným, že letos začínám
»do třetice všeho= tím nejlepším, totiž vivologem.
Je to veselejší psát »K« než-li »Zale A to tedy
ska osmdesátiletým narozeninám za života i za
zdraví toho pána vysoce důstojného, jemuž ony
dne 26. m. m. připadly. Ony se ovšem slaví i
osmdesátileté narozeniny i stoleté a i stopadesáti
leté mnobých mužů zasloužilých. Ale to se slaví
zvláště tyto poslední narozeniny mužů již dávno
zemřelých a i takových, na něž si za živobytí
těch dotčených třeba nikdo ani nevzpomněl. Na
příklad Mozart! Zemřel kdysi v bídé s nikdo mu
nepomohl, ale stopadesátileté narozeniny jeho
dnes záříl A také se slavívají takové narozeniny
více ze příčinou, aby se tak trochu jako ohřály
jich zásady a snaby a při lom, aby sejich pou
žilo ve prospěch té které strany, jíž najednou
zdá se, že některý zasloužilý nebožtíček jí dost
byl blízký. Jsou mnozí mužové, kteří po své
smrti jsou vbod každé straně, i takové, jež by se
k nim za jich života nehlásla; a i takové, k níž
(oni by se nikdy nehlásili. Tu pak bych řekl:
Co pak z takové oslavy ten teď všem tak drahý
a za života někdy tolik zneuznaný nebožtíček
má? Páni poohřejí tak trochu jako jeho jméno,
sle víc.toho záhřevu popfej( sami sobě. Na mou
véru, že je líp slavit narozeniny za života dotče
ných oslavenců. Je to i pro pisatele příležitostných
článků k nim vděčnější,

zkrátka lidé v tiskárně zaměstnaní a stojnou
dobu pracující berou zcela různý plat jako
v jiných tiskárnách? Zde by přece mohli 80
cialisté rovnost provésti okamžitě; nikdo by
jim nebránil.

Ale všimněme si okolností ještě zajíma
vějších. Proč nerozdělí se přední náčelník so
cialistů německých Bebel bratrsky o své statky
se svými soudruby? Jedním z předáků soci
alistických v Německu jest fabrikant Singer.
Tento muž jest soudně usvědčen, že jest vy
děračem vlastního děloictva. Jest mu dokázáno,
jak k vůli vlastnímu zisku dovede své dělníky
ve mzdě zkracovati. A tenhle člověk že sku
tečně touží po tom, aby jednou sociální rovnost
v lídstva zavládla? Snad by konečně milostivé
dovolil, aby každý dělník měl stejnou existenci,
jen kdyby aspoň sám měl denně dvacetkrát
takový příjem, jako má člověk jiný. A nikde
jsine nečetli, že by sociální demokracie tohoto
vydřiducha ze svých řad vyloučila. Zkrátka
největší sobci se mají a sociální demokracie
velice dobře. Stačí, jestliže socialistům nějaký
groš udělí na jejich sgitaci, jestliže jejich ústa
překypájí chválou socixlistických zásad; ale —
to už jim socialisté odpností, že své fráze ne
vtělují v skutky, že jinak mluví a jinak jed
nají. Prostí socialisté platí z těžce vydělaných
peněz obrovské samy do ústřední pokladny
vídeňské. Nu — a za to se má dobře žid Adler
a jiní židé, kteří pro vzrůst sociální demokracie
agitují. Kdo se stane předákem v socialistickém
táboře, tomu vede se líp než mnohému zá
možnému továrníkovi. A prostí socialističtí
dělníci platí z těžce vydělaných grošů na dobré
živobytí takového člověka jako morovatí.

Zrovna bous pojímá člověku, který po
zoruje, jak socialistický tisk každý groš kněžstvu
vyčítá, jak stále vypočítává, co. všechno kněží
mají a při tom bohaté židovské fabrikanty a
velkokapitalisty nechává na pokoji, Jediný žid
Rotchild má ročně daleko vic, než všecko
kněžstvo v Rakousku dohromady, ale ten má
od socialistů pokoj. Židé v Haliči a Uhrách
jsou pány všech význačnějších fiaančuích pod
niků, obohacojí jen a jen sebe, jejich křesťanští
dělníci jsou hotovými vyssávanými žebráky.

E,
Roku 1897 napsal jsem do »Obnovy« své

úvahy o Františku Pravdovi, Také k osmdesáti
nám. Jak jsem se cítil šťastným, když mi Pravdův
příbuzný, kněz, pak dopsal: sAh vy jste témi
feuilletony v Obnově našeho kmeta potěšil nad
míru. Zaplstť Vám to Pán Bůhl«

A dnes, když píši tyto řádky v upomínku
a na počest vysocedůstojného pana Antonína
Skokana, velezesloužilého děkana v Zásmukách,
vím, jak tento »milý staroušek náše, jak jej v ne
dávných exerciciích v Zásmukách nazval vidp.
excercitátor Odstrčilík, vím, jak tento i při své
osmdesátce pořád ještě štíhlý a vzpřímený »old
gentliméne, jak jej také ještě nedávno nazvala
jistá Angličanka; ano vím, jak on stále svěží a
kvetoucí kmet, jenž — Bohu budiž za to chvála
— stále ozařuje okolí své i u věku pokročilém
svým adravým, srdečným a jadrným úsměvem.

První mé vzpomínky na vysoce důstojného
p. děkana Skokana jsou připojeny k Týništi n.O.,
kdež tehdy byl on farářem a také bisk, vikářem.
Už tehdy byla fara týništská střediskem bratrské
upřímnosti mnobých kněží i z širšího okolí, Nikdy
mi ani ve snách nenapadlo, že bych v ten kruh
i já se dostal a zejména ne za takových okolností
a v takových poměrech, za jakých a v jakých se
to stalo. To bylo o vdp. vikáři vůbec známo, že
byli se svým spolupracovníkem v duchovní správé
dp. Gustavem Souřkem,nyní děkanem v Týništi,
tskovým pěstitelem bratrství mezi duchovenstvem,
že to až Často těžce nesl, když kdo z duchovních,
maje cestu přes Týniště, u něho se nezastavil,
Ale já tenkráte Jo toho krubu duchovenstva ná
ležel jen tak prvním krokem. A ještě i tak po
chybně. Bude tomu tuším ku konci srpns nebo
v počátek září plných osmadvacet roků. Odbyl
jsem prvý ročník studií theologických v Litomé
řicích. Dobře, ano zdárné, ale v Litoměřicích se
mi nelíbilo pro třenice národnostní a že české
většina nebyla tak respektována, jak se příslušelo,

[nserty se počítají [evm?. !
Obmova vychásí v páteř v poledme. |
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Ale o tom ovšem socialisté chytře mlčí zrovna
tak, jako mlčí o tom, co všecko ivěnovalo
kněžstvo ve prospěch vzdělanosti a na úleva
bídy. Zid dá socialistům výpalné a má pokoj;
a přece sociální demokracie, která stále proti
kapitalistům brojí, ví dobře, že kapitál ovlá
dají výbradně židé. Tu vidíme pravou povahu
těch, kteří prostému lidu stále pochlebují, proti
kapitalistům brojí a církvi vyčítají, proč už
dávno sociální reformy v celé Evropě nepro-.
vedla. Sluhové židovského kapitalismu odva
žují se vytýkati církvi, že není lidová, že o
dělný lid pranic se nestará! Církev sama již
při svém počátko prováděla majetkovou rovnost
nejen slovy, ale i skutkem. Prvuím křesťanům
byly všecky statky společné. Ale sociální de
mokracie spokojuje se již nyní lacinými frá
zemia chytrým ukrýváním velikých kapitalistů.
Sociální demokracie neodváží se předložiti
svému čtenářstvu důkladnoo statistiku židov
ského jmění; neodváží se pověděti upřímně, že
bursou vládnon výhradně židé, že hlavně židé
jsou pány uhelných dolů i dolů na různé kovy,
že výhradně v jejich rakon nachází se evrop
ská dopravaželezniční doprava po lodích, velko
průmysl a že sami přední vůdcové sociální de
mokracie jsou z národa kapitalistického, z ná
roda židovského. A ti lidé, kteří dovedou tolik
se krčiti před židovskými milliony, odvažují se
vytýkati církvi, proč už dávno reformy sociální
neprovedla|!

Upřímní katolíci pečovali a pečují dosnd
o zmíruění lidské bídy nezištně a obětavě, bez
chlubného pokřiku; za to sociální demokracie
nepokouší se zavásti kos slibovaného ráje bu
doucnosti ani v okolí nejbližším.

Dopis z Prahy.
(Síla myšlenky. — Neodbytné téma o katolickém

tisku. — Ceský krajan o Vittovi)

Neboj se, čtenáři, že, předeslav název „o
síle myčlenky“, buda tě voditi po způsobu
moderním nějakými nezbadatelnými blabinami,

[ zadal jsem o přijetí do Hradce. Tehdy pak
jsem doposud neobdržel ani propuštění z Lito=
měřic ani přijetí do Hradce! Byl jsem snullius!«
Visel jsem v povětří mezi Litoměřicemi a Hradcem.
- A v takovém postavení jsem byl pozván od
přátel na posvícení do Týniště. Na pondělek. A
starší můj bratr měl v ten den cestu z nádraží
v Týništi do Broumova. I cupali jsme spolu do
Týniště, A pak on k Broumovu a já k přátelům
tam dole v ulici k Orlici. Byl krásný, příímo
borký den — a já si vyhledal místečko na louce
pří břehu v nízkém křoví a tam jsem se svlekl,
== sundal kolár — uložil jej na vrch na kabát i
na vestu, zul jsem se a vyhrnul katě a už jsem
nožky občerstvoval proudem bystrotoké Orlice,
Ach, jak volno bylo mí a blazel | Jen jsem si
nožkama v tom proudu pohrával tak jako hravé
a rozpustilé dítě! Však jsem dítě solnických řek
a voda Alby, přítoku Orlice, bývala od mládí
mým živlem! Také později povoláním jako losos
prod proudu plul jsem Albou do Skuhrova. Ale
teď jsem si hrál v Orlici a švibsl sebou jako
mladý kapříkl A zapomněl jsem na všechno
i na to, že vlastně patřím do povětří mezi Lito
měřice a Hradec. Ach zlatá, zlatá ta stříbrotoká
Orlice! Ale pojednou jsem byl vyrušen. | Nade
mnou se ozvalo: +Ale hledme — hledme tady —
také nějaký duchovníček!«

Vyskočil jsem — a přede mnou tak vysoký,
štíhlý pán a pln dobrosrdečného úsměvul Jím
jakoby povzbuzen, vypověděl jsem, kdo jsem.
Pousmál se zas i pohladil a pak pravil, «No, ale
dnes masite, bolečku, k nám — k nám na oběd
— i u nás je dnes posvícení! Viďte, že přijdetela
Omlouval jsem se, prosil za odpuštění, ale bylo
to marno. »Musíte, musíte« a již kráčel podél
křovin k albrechtickému mostu a pak ulicí vzhůru
a já viděl, jak s každým se zastavuje a vlídně
rozpráví, A stavil se i u našich sna mejtče a tam
jim ještě nakezoval, ať v poledne mne vypraví na



Dosti toho, že se omrzíš, když leckdo před
tebou sebevědomě se rozkročí, aby oslníl tě
veškerým možným aparátem slovním, dávaje
tušiti, jakým močným rozmachem bode řešiti
evětové záhady. A když bodně se vypjal adále
silami vystašiti nemůže, zakončí vše nějským
prázdným olovem, aby zakryl, že mávl do De
určita a že posluchače nebo čtenáře nechal
viset ve vzduchu. Ne, o takové síle myšlenky
mluviti dnes nebodo. Míním myšlenku slovem
pronesenou, ba spíše ještě tiskem vyjádřenou,
která bouří anebo npokojaje, boří nebo staví,
zúrodňuje nebo ničí. Tuším myšlenku tu, kdyš
kráčím ulicí, podle knižních výkladů, kdež na
bízejí se přerůzné noviny, brošery, knihy, le
táky, periodické bibliotéky zábavné a poučné.
Člověk chodí tím šumem velikého města, a
posoruje-li vnímavě, vždy naskytne se mu něco,
co ho zvábí, žene ka přemítání, co dříve bylo
jen všedním zjevem, jehož si nevšiml, a co
dnes okamžitou inepirací tlačí se mu duši svou
zvláštní důlešitostí a svým jindy přezíraným
významem.

Ondyno, když jsem čel procháskou po
Příkopech, přepadla mne úvaha o pochodu,
působení a síle myšlenek, které jsou uloženy
ve všech těch spoastách knih a časopisův a
které lisy tiskařské chrlí a metají jako po
choutku nebo jsko otravu v lidské duše. Oož
to, z lisu tiskařského jde myšlenka hotova,
ale jaké by 8e člověku naskytlo divadlo, kdyby
mo bylo možno vnikoouti v ty duše tvořící.
Bylo by to divadlo takové, jaké seříditi ne
může žádná lidská fantasie. A kdyby ty pře
mýšlející duše v stejném poměru k námaze
své tvořivosti mohly ozvati se hmotným zvukem,
jaký neskonalý hukot a řev rozlil by se po
povrchu zemském! Jaké to nezměrná síla ne

složená z různých sil, nestejnorodých, shodných
i neshodných, ohromila by člověka, jenž jest
jejím tvůrcem! Sledaj námabu o formu, po
soruj obsah myšlenky, představ si tisíce pra
covníků, sedících za svým psacím stolem, a
uvědomíš si aspoň částečně všechen ten ta
jemný a přece neslyšitelný vzruch duševní
činnosti. Dachové tu usilají o díla, jež mají
baviti a podrobovati. A skutečně baví a ovlá
dají. Myšlenka tištěná hledá čtenářův a nachází
e, chytá jejich duše, mačká je, formuje a vede.
itězí ovšem jen ta, která podáváse ve formě,

příhodné schopnostem čtenářovým. Vzhledem
k výhodnosti formy a slohu vznikají za tou

činou často i hádky a důsledně kritika soudí
ritiko. Na příklad náš kritik Šalda praví:

„Všichni lidé literární koltory věděli, že psáti
jest fankcí bieratickou, ornamentální u symbo
lickou a že žádati tak zvaný sloh přirozený,
prostý, jasný, plyuný, lehký, jak se stále u nás
papoaškuje, není než hrubá nevědomost a drzost
nebo nivellační manie“ O prohlášení tomto
mysli si, čtenáři, oo chceš. Mně zdá 6e, že jest
to okázka, jak někdy duše lidská reegaje sama
proti sobě. Ostatně věcí nesrozumitelné aspoň
nikomu neškodí, lidé jich nečtou, vědouce, že
nejsou k žádnému prospěchu.

Stopojme však pochod tištěných myšlenek
0
děkanství. Tak jsme se setkali. Vlastně tak mně
popřána ta čest toho setkání.

Říkávalo se »Týništem že se nesměl kolár
mihnout, aby se nedotekl děkanství.« Býval jsem
tam od té doby částěji. A vzpomínám na ty pány,
kteří tu bývali jako doma. Snivý básník Potěbník,
tarář z Častolovic, farář z Újezda Skalický, dě
doušek šedovlasý, chlubící se tím, jak je bobatý
na šáchy a co se navaří kolomazi; rázovitý vy
soko-újezdecký Jodas; ten pán, který když přišel
do Prahy k místodržitelství, všechny kanceláře se
otvíraly při volání a pobízení »Pojďte se podívat,
tamhle to je ten farář, který se nikoho nebojí.«
Jodas prý uměl nějak skládat rekursyl A kde
nepomohla »písebnoste, tum si došlápl. A všem
vyšším úřadům tykal: »Copak, ty vysoké c. k.
místodržitelství, neznáš ten a ten paragraf ?« A vím,
jak Týniště tebdáž bylo střediskem mnohých ji
ných vynikajících hostí z širého okolí.

Už tehdy byl pan děkan obětavým podpo
rovatelem naší literatury a vyslovoval ses velikou
vřelostí o tom, co by se mělo ve prospěch její
diti, — A vzpomínal tak rád na Ehrenbergra,
jená často pobyl u něho hostem na Týništi. —
A já ještě vzpomínám, jaká to tam pod altánkem
v děkanské zshridce byla osvěžující sprcha. Nebylo
pak už třeba chodit vyšplounat se až do Orlice.
A přece ta Orlice nós spojila na vždy. Orlice
vtéká do Labe. Nad Labem je také Kolín a +s
Kolínem — Zásmuky. Po roce 1888 pan děkan
Skokan dostal se do Zésmuk; rok na to však
dostal se tam za p. vikáře do kláštera můj bra
tříček, nyní kvardián a definitor. +A ani velké
vody neuhasily láskye — obnovily jil Jel jsem
r. 1890 v zimě do Praby. Mluvilo se o konso
lidovaní našeho tisku. O novém listu denním,
anebo o rozmnožení sil redakčních! Měl jsem
tehdy za sebou příznivě přijaté práce v »Hlasu
Niroda«, v »N. Politice«, v »Čechus a jinde a
teké i kolik knížek semostatné vydaných a teké
příznivě přijatých. Mluvilo se tehdy o mém spolu

a jejich působení. Pozoruji,že vovelkémměstě,
kdež je tištěných myšlenek veliká nádržka a
kdež kašdémujest volno baz velikých obětí pe
něžních dacha maoycovati, dobrodiní snadného

stupu ke všem různým publikacím provázeno
st stínem, jejš bych nazval rozumovým přesy

cením. Představsi čtenáři, žečlověk,domnívající
se, že musí všechno čísti, aby atál na vroholo
vzdělání, čte bez ladu a sklada, bez určitého
plánu, čte chaoticky, četbu přímo bitá, a vzpo
meň 8i na jistou soónu z Labyrintu světa.
Hlavní však věc jest, že četba taková, pohře
šujíc záměrného výběru, není stadiem, opatřa
jicím čtenáře bespečnými a jistými vědomostmi,
není rozhojčováním duševního obzoru do šiřky
a do hloubky. Takový čtenář podobá se tori
stovi, jenž vystoupil na horu a rozhlíží se po
kraji. Vidí hodně daleko, ale pro mlha nevidí
určitě, nebot vzdálenější předměty splývají bez
určitého ohraničení a jsou beztvárné; nepo
zoruje, jak tam dole a v dáli v krajině proadí
život, jak tam lidé žijí a pracují. Úsndek ta
kového člověkapak jest jako korek,jenž plyne
na povrchu rybníka a jenž bezmocně sem team
vlnami vodními jest pohazován. Jest to mo
derní, a čtenář tomuto modernisma platí daň.
Oh, modernism! Výraz ten opakuje se s větším
neb menším porozoměním, jak tomu již bývá
v takových případech, až se stávé skoro kou
zelným, schopným označovati všechnu možnou
velikost, ale ještě častěji malost.

Takový náš modernista dovede mlavit ©
všech věcech, ale klouže se jen po povrchu,
a když dojde řeč na otázky náboženské, tu
teprve jaho slova jsou přímo světoborná, Proti
náboženské bledisko modernisty našeho jest
docela přirozené, neboť publikace naše po vět
činějsou prosáknuty dochem protináboženským,

štho poučení jinde nehledá. Pochopujeme tedy
onu šablonovitost úsudku, se kterým naši aka
demici a jistí středoškolští profesoři jali se
fešiti případ Jadův. „Vyhoďte náboženstvíI“
Ale co tomu říká život, pánové se neptají.
Ostatně, co jest jim po životě a jeho potře
bách? Oni četli a čtou knihy, mají svého Ma
saryka, a basta! Pravil jsem tedy oprávněně,
že ta horečná četba bez studia, bez pozorování
života a bez zkušeností má své stíny. Možno
říci, ke tají v. sobě intelektuální a mravní
nemoc. Vzpomeňme ua příklad, že zavládla
v jisté části akademické mládeže lhostejnost
k velikým otázkám národním, ano že přímo
bylo slyšeno rouhání proti vlasti, a máme hned
doklad intelektuelní a mravní nemoci těch,
kdož opojilise moderaismem.

Tim zmínili jsme se o alle a působení
myšlenky ve středissu kulturního živola, ve
hlavním městě. A oo venku? Uvažujme. Zavítá
některý Jist tam, kde se málo četlo, anebo ne
četlo se nic. List brzo uvelebí se v domácnosti
a v rodině jako. nejlepší přítel. O všem ví,
všechno rozhoduje a vůbec jest nejlepším
spravodejem. Jeho duch usadil se pevně v mysli
čtenáře. Nemyslí již čtenář, nýbrž list. Po
važme nyní, maoho-li se po železnicích a po
štách rozváží listů protináboženských, a pak
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redaktorství, Sám Šardle mne tehdy ještě na Žiž.
kově a s Váctavem Červinkou, katechetou, přiví
teli: +Ty prý budeš redsktorem.« Nu, protežoval
mne tenkráte Pakosta. Ten mne vždy pochopoval
nejlépe. Nu, mluvilo se tehdy, m'uvilo, ale ne
domluvilo. Jak to vůbec s našimi podniky kato
lickými bývá. A já to, že se o mně jako spolure
daktoru jen mluvilo a jednalo, jé to i všelijek
odnesl. U nás to jinak nebývá,

Ale raději k těm Zásmukám! Zastavil jsem
se u bratříčka a od něho jiná cěsta ke Praze
nebyle než přes děkanství! Poznal jsem p. děkana
Skokana nezměněného. Tak jak býval v Týništi.
A já od něho nesl do Prahy do redakce »Vlasti«
našemu zasloužilému T. Škrdlovi stovku na fond
katolických spisovatelů. Pen děkan v Zésmukách
počal podporovati vše dobré intensivněji. Byv už
dříve členem našich »Dědictví«, vstoupil i do
družstva »Hlesu Národa.« U něho českých koih
a publikací národních j katolických na každém jeo
pocčkud přístupném místečku. A co redaktorů
venkovských blásilo se druhdy o jeho příteň! Jako
týništské, tak i zásmucké děkanství soustřeďovalo
a soustřeďuje doposud duchovenstvo dvou víka
riátů, Kolín a Černý Kostelec. A také i jiné vý
značnější muže obou okresů a všickni tito mobeu
dozuati, jak duch pana děkana nesl se za vším
tím, co bylo ušlechtilého. Důkazem toho ta ozá
smucká opatrovnae malých dítek. Pan děken za
koupil místo, dům, stavěl jsko znovu. A postavil
opatrovnu vkusnou s účelnou! Opatřil ji dobře
vším příslušným. Složil i kapitál na její vydržo
vání. Jím ta stmrtvá ruka« oživěla pro dobro,
A Zásmuky budou míti na vždy krásnou upo
mínku na pana děkana Skokana, Co jinde kavalíři
anebo spolky a za řadu let, to on sám — kněz,
člen tohu stavu, jemuž tak neurvale vyčítána
bývá každá koruna. A kdo pobyl v té zásmucké
opatrovné v ty chvíle, kdy tam jsou ty děti ro
dičů jinak zaměstnaných a ponejvíce děti chudiny
jako kuřátka shromážděny a jak dobře a hravě

usnejme, jak jsme 00 © i a jak akromanou
mají účast listy katolické na tvoření vořejného

Otázka laciného lista katolického musí
býti co nejdříve účelně vyřízena. Nodávno jste
v „Obnově“ ua tuto hlavní potřeba ahodili,
správaě terdivše, še úsilí musí býti soustře
děno na malý list jeden, ješto povaha našeho
lidu s vysvětlitelná šetrnost nedovolojí přístopu
listům několika. Z veřejného šivota jo
máme dosti ukázek, jský význam klade s0 na
jednotnost politických a svelšiních stran, tím
více pak potřeba tato ozřejmajé se dosud
v nerozvitých poměreob katolických. Posoruji
tady v Praze, jak oslabovány jsou strany po
krokářské tím, že mají několik listů srůz
nými odstíny, jež jsou vždy dosti citelnou pře
kážkou, kdykoli se jedná o prakci a politická
rozhodnutí. Tedy pro náš katolický venkov
jeden dobrý a laciný list. V „Čecha“ ondymo
kdosi připomenul, že jest potřebí zvýšenon po
sornost obrátiti na „Meč“. Budiž tento návrh
přijat. Přičiní-li se kněžstvo, aby bylo získáno
co nejvíce odběratelů, pak bude možno, aby
list obsahem byl rozšířen a prohlonben, Jsem
přesvědčen, že kněťstvo všestranně ik áčhh
a žé to bude nějpraktičtější odpověď uov
náporu ail protikatolických, že to byde čim
proti činům Masgarykovýma jeho armády.

Kněšstvu jest dobře pochopit

vůdcehnutí protikatolického,poor jpovahu a činy, určitě a jistě předváděti

V pravéjelch jodo katolickému ida, n

úěňicžno Jid Katolloký zbyrcovati potud, poknoví, oč se jedná. Čin, čin! Všechny podá
katolické u nás žízní a volajípo činu. Kudžstvo
katolické nesmí se spokojit ponbými slovnými
protesty proti nestydatým útokům Massryko
vým a všeho pokrokářstva, nýbrž musí svůj
úkol plnit také skutkem. AŽdosavad snášelo
všechny zbojností pokrokářských smělců a ne

bopiteloou trpělivostí, až nyní po útocích
rykových, které vhánějí krev do tváře,

masí v řadách jeho zakolotati nový život. uljs tichošlápětvím, pryč se Ihostejnostil A ny
mám odtad ještě otázka. Když všichni nep
elé bouří a protestají proti obraně jednoho
katolického faráře, kde jsou všechny katolické

spolky a korporace, že jejich hlasy slyšíme tako
» »

v

Mlovili jeme v těchto dnech s jedním
českým krajsnem, jenž jest zaměstnán na Rusi
v městě Mariapolu. Jak přirozeno, vyptával
jsem se ho na revolaci, na vládu a její obranu
proti podvratným živlům. Zajímavo jest, co

pravé o váhavosti, kteráš u hraběte Vittehoyla tady na západě kritisována jako elabost
a neschopnost. Podávám tu jeho myšlenky,
jimě pravděpodobnosti nelze opírat. Říše ruské
Jest tak velká a státní úředníci byli tak ne
schopni, že Vitte musil natně očekávat, kde
s jak se reroluce ozve. Nebylo odoikud za
bezpočených správ, všude se jen bonřílo, lidské

<——

jsou vedeny k modlitbé, ke spůsobnému chovaní,
k obveselení, bráém i k prvopočátkům učení prů
povídkou, říkadlem, vyprávěnkou 1 básničkou e
písní dětskou tak jímavou, ten po každém tom
pobytu v opatrovně je povinen blshopřat vedení
ústavu — ale je povinen také zadívati se s Úctou
k zakladateli této opatrovny.

A proti opatrovně oa té straně k zámku
pozvédá se nový památník činnosti záslužné pana
děkana. Nový chrám Páně zásmacký nedávno
konsekrovený J. M. biskupem dr. Kráslem. Jím
věru dostaly Zásmuky nejen místo důstojné naší
bohoslutby, nejen svatyní povznášející ke zbožným
cítům víry, ale jím dostaly také nový a daleko
imposentnější vzhled. A že k té svatyni krásné je
připojena mnohá starostlivost a i mnohé obětavóst
pana děkana Skokana, to se ví ve vůkolí vše
obecně. — — Řekl bych, dvoje ozařuje ty vzácné
osmdesátiny letošní a také již dost brzo nastávající
kněžské pětapadesátiny vysoce důstojného církev
ního hodnostáře našeho a muže i v ohledu ná
rodním zasloúžiléhood tobo roku 1848,z něbož
i on másvé vzpomínky až do dnů dnešních.
Dvojí ozařuje jeho šediny zasloužilé, Bratrství a
obětavost. Bratrství už tak dávoo a dávno po to
celé kněžství| A pak tenkráte, když se do Týniště
dostal a na vrchy voděradské zajížděl k bývalému
faráři vdp. Ignáci Horkému, nyní děkenu v. v.
vwHeřmanóvu Městci. A tenkráte přicházeli sem
hosté ze Soloice. Ebrenberger a jeho keplsn nynf
vdp. děkan F. Blecha ze Solnice a někdy i pán
na Javornici farář Balcar, který měl tsk dobré a
zdravé nohy, že přišel z Javoraice.do Voděrad
pěšky a pak zase pěšky domů a doma v noci
ješté v čas přispěchal až na Drbálov k nemoc
nému. A týništský pán na Solnické držel. Býval
nepokojný, když dlouho nepřicházeli. Ale jak uzřel,
jak se od Bvzradce po lukách vinou, už radostně
provolával «Heč, Šarouni jdoul« Bývalo v ty doby
v Solnici několik obuvníků o tom jméně »Šaroune.

aroun Tomáš, Šaroun Pepánek, Šaroun od lávky,



myšlenky byly nejasné a pomatené a v zájmu
revolesionářů bylo, aby ao nejvíce komařespů
sobili a přestrašili vládní orgány. V takové
říší a za takových poměrů nemohl Vitte rázem
sakročiti, protože v tom věeobevním vzsracha
a kvasu musilo se čekati, jaký ráz rovolnce
přijme a jakým eměrem se vybarví. Raská re
voluce rozlezla se a činila pokdsy na moohbých
místech. Nebyla to revoluce jsko v Paříží
v roce sedmdesátém, o které se vše dobře vě
dělo a která byla soustředěna. Teprve když
Vitte se rozhlédl, vše dobře rozpoznal, povaha
revolucionářů si ozřejmil, povstala vláda roz
hodněji. Konečně těžkopádní Rusové masili
také poznat, jací jsou ti lidé, kteří revoluci
strojí a, poznávajíce brosné nepořádky a po
cíťajíce škodu hmotnou, masili sami proti re
volucionářům se rozhoupat. Ve vyčkávání
Vittova byla tedy určité metoda, určovaná
svláštními ruskými poměry. Z tohoto líčení
našeho krajana vysvítá, jak daleko od pravdy
byli ti, kteří uvěřili na příklad nesmyslo, že
Vitte chtěl říší rozvrátit a nastolit sám sebe
jáko presidenta příští republiky.

Praha před volbou nového primátora.

(Původní zpráva „Obnovy.“) Dosavadní za=
slonžilý starosta král, hlav, města Praby, JUDr.
Vladimír Srb, vzdal se mimo vše očekávání
minulé soboty 10. t. m. svého čestného úřada
a odevzdav úřadování svému prvéma náměstka,
dra Karla Grošovi, odejel na Malou Straou
k míistodržiteli hraběti Coudeohovovi, aby mu
podal o své resigaaci správa. Odpoledne
v sobotu pak odejel na jih za přičinou nut
Dosti zotavení otřeseného zdraví. JUDr. Vlad.
Srb zasedal na stolci primátorů pražských po
6 let a možno říci, že po celou tu dobu neměl
nepřítele ve statisicovém hlav. městě vašeho
kralovství. Vykonával čestný svůj úřad se
vzornou avědomitostí, pílí a obezřelvstí, háje
českost Prahy a pečaje o její zvelebování a
a povznášení. 8 hrdostí a klidem pohlížetí
může do minolosti uplynulého čestiletí svého
úřadování, neboť v této době řešeny byly 0
tázky pro rozvoj Prahy veledůležité a daleko
sáhlé, jako jest kanalisace, pitná voda, nové
mosty přes Vltavu,Vyšehradský tunel, úprava

a prokopání Letenské pláně a t. d. Ačkoli opříčině neočekávané této resignace kolují, jak
v podobných případech bývá, zprávy nejrůz
nější, můžeme prohlásiti ee strany odstoapiv
ščímu starostovi dru Srbovi velice blízké, že
jedině otřesené zdraví jest příčinou,že zaslou
šilý primátor pražský vzdává se předčasně
své hodnosti. A sice jest to vznikající choroba
míchová, Lterá rašívě dolehla na jinak skálo
pevné zdraví dra Srba, jenž z nařízení lékař
ského odchází na jih k Jéčení.— 'Otázka, kdo
budepovolán ba oprázdněnévýsnisené místo za

, odcházejícím vzor. pracovníkem, nezajímá snad
jenom členy sboru obecních starších, nýbrž
veškerou pražskou veřejnost. Ač vyslovují se
různé domněnky a uvádéjí se i jména očkolika

roun Kvasioskej, t.j. na Kvásinské ulici atd,
erouni ti chodívali na jarmark do Týniště, do

Třebechovic, do Hradce a ve Voděradech se sta
vovali. Že mezi těmi obuvníky bylo tolik Šarounů,
začali »Vršáci« přezdívat všem jarmarečníkům ze
Soloice Šarouni. A týništským jemnostpánem to
přešlo i na Ehrenbergra a i na jeho kaplana. Byla
to doba idylického bratrství, a sám Ebrenberger
už jsko kanovník na lo rád vzpomínal. I jako
kanovník zavítal k panu děkanu Horkému a blásil
se: „starý Šaroun se jde na vás podívate, Však
v upomínku na tuto idyllu bratrství chová zá
smucký pan děkan jeden diplom a sice diplom,
jímž jmenován ečestným Sarouneme, diplom,
který sice pochodí z doby novější, ale který mu
je stejně milým, protože v něm je připomínka
právě té idylly let mladších a tek upřímné srdeč
nosti. A ze zdálí se tehdy na to bratrství nedívalo
posupné a zapřísáhlé — záští. M4 on ale zá
smucký pan děkan diplomů a uznání jinších a
větších mnoho a mnoho. Mohl bych je vypočítá
vati dlouho. A nejvíce za tu obětavost,o níž jsem
se šíře zmínil. Cesta žití jeho je ozdobena mno

-hým dobrodiním, Vapomínám, jak kdysi jsem byl
v Zásmukáéch právě, když pan děkan končil žně,
Při žních na všech polích pamatuje na chudé, Na
posledním k obžinkém určeném poli mi připadal
pan děkan jeko Obéd pečující o hodně klasů pro
Rutb! On moderní Obéd přimlouval svým lidem:
sNechte bodně klásků chudýmle Apři obžinkéch
na děkanství sám jsem byl svědkem, jak mu jeho
dělníci a chudina děkovali za vše dobré se sízami
ve aracích! — Končím tím přáním, aby ta ruka
vys. důst. p. děkana jako žehná svým milým a
věrným tak ráda a při úsměvo otcovském ve tváři,
jsko žehná všem svým po takovou řadu let, tek
aby žehnala všem a i nám mladším spolubratrům
ještě a ještě dlouhol Neboť je to ruka, která umí
bratrsky stisknout a je to ruka Štědrá. — A Pán
Báh nám ji zachovej! —

osob, tolik jest jisto, Ze otážka starostenská
hladce tentokráte v Praze rdzřešena nebude.
Sdražení strany národní, čili staročeské, jejíš
členem byl odstoapivší starosta dr. Vl. Srb,
konalo 13. t. m. odpoledne na Staroměstské rad
pici schůzi, ve které se usneslo jednohlasně
voliti za starostu opětně dra Vladimíra Srba.
Sdrožení strany svobodomyslné, čili mlado
české, usneslo se opět na jednohlasné volbě
dosavadaího prvního náměstka dra Karla Groše.
Jedna ani drohá strana mamá však při dosa
vadním stavu zastoupení politických stran ve
sboro většino,a musí počítati se sedmičlenným
sdrožením bývalébo starosty dra Podlipného a
s pěti členy sboru, kteří nepřináležejí k žád
nému sdražení, a jsou zváni „divocí“, neboli
Práškovci“, podle obecního staršího Václava

Práška, jenž z nich nejdéle ve sbora zasedá.
Kdyby trval kompromis, před šesti lety k vůli
klida ua radnici Staroměstské uzavřený, měl
by býti volen ze starostu prvý náměstek
dr. Groš, zeť zvěčnělého majitele „Národních
Listů“ dra Julia Grégra. Poněvadž však kom
promis již po několikráte nebyl dodržen a
členové sdružení dra Podlipného spíše asi dali
by hlasy dra Srbovi, nežli dra Grošovi, což
platí měrou ještě větší „o divokých“ členech
sbora, není vyloučeno, že o osobu příštíao

oarosty pražského bade sveden snad i tužšípas.
Telegram = Prahy. Mimo vše očeká

vání svolal úřadující první náměstek dr. Karel
Groš sbor obecních starších k volbě no
vého starosty na čtvrtek 15. t. m. na 11.
hod. dopol., z níž vyšel jako starosta praž

vjeh měst dr. Groš, zvolen 86 hlasy z 87asů,

Zjevení, zazraky a tajemství. Tento
titul neso poučná brožura, vydaná jako 2. číslo Ča
sových Úvah. Stran 40. Cena pouze 8 haléřů, Objed

névky Dna administrace Časových Úvab v Hradciové.

Obrana.
(19)Historická chvíle. ÚtokyMasary

kovy spojené se schůzemi akademikův a oči
telstva jsou obtěžkávací zkouškou, co snese
trpělivost českých katolíků. Rostoucí smělost
lidí, žádajících odstranění náboženství katoli
ckóho ze škol ve jménu mravnosti, jest již
vlastně šílená orgie a tanec brigandů, kteří se
domnívají, že čeští katolici jsou již uštvaným
stádem, které mosí milčeti, když rozumově
nezralý člověk topí to, co všemu lidstvu jest
nejevětější, Kdo chápe a proniká události, musí
poznat, že přítomný čas jest bistorickýmatají
v sobě otázku: Povetanou-li všichni kněží a
katolíci či nikoli? Nepovstanou-li, pak bude
dokázáno, že elahové zednářův a židů mohou
směle postapovat v útocích dalších, jako to
bylo ve Francii, která nám předkládá pravdu,
že dějiny jsou osvětlená zkušenost a zkoumání
minulosti še jest školou šivota. Lhou, drze
lbou, říkají-li, že jím jde o mravnost, neboť
Masaryk prozradil, že se ta jedná o politika.
Zpastošit náboženství a pak zmocnit 86 vedení
státu a společnosti, k tomu wměřujeklika zed
nářská. Zatou příčinou jest natno, jest palčivě
potřebno, aby všechny vikariátní skapiny o
útocích Masarykových se vážně rozhovořily,
protestovaly a pak pracovaly -o wyburcování
všech katolíků. Masí býti konán valný sjezd

kněžstva v Praze a pak sjezd katolíků vůbec.Mičet bylo by zbabělosti a zradoo povinnosti.
Drobná práce slovem i tiskem musí 80 roz
běhnout po všecb vlastech na důkaz, že nejsme
lidmi, proti nimě jest již všechno dovoleno.

2) Hradecká komsisteř prý germa
misuje. Jistý podařený dopisovatel „Osvěty
lida“, jenž je jinak velmi chatrným očitelem,
obviňuje neurvalým způsobem bradeckou kon
sistoř, že germanisuje, protoše prý rozhodla,
aby zápisy do matrik v německé osadě Or
ličkách dály se jako dosnd německy, ačkoliv
prý náloz říšského soudu ze dne 17. ledna b. r.
prohlašuje, že není žádného zákona o jazyku

matrik a tudíž vedení jejich je vnitřní sáležitostí církve. Dopisovatel „Osvěty lidu“ zaulčel,
že nález říšského eouda byl vydán později,
nežli výnos konsistoře a že teprv společným
dohodnatím celého episkopátu českého musí
býti stanovena přesná norma při zápisech do
matrik. Dále není známo dopisovateli, že cí
sařským patentem ze dne 1. května 1781 byly
mstriky prohlášeny za knihy státní a nejnu
vijší výnosy správního soudu z 13. února 1885
8. 80 a 30 listopadu 1886 č. 8616 problasily
správce matrik za veřejnéúředníky, jimž notno
zachovávati též státní předpisy o vedení matrik
s podrobiti se státnímu dozora. Dozorem timto
ovšem dle téhož správního dvoru z 8. ledus
1887 vyčerpává se vlastně státní svrchovanost
nad matrikami, takže přece jenom matriky jsou
dle nynějšího právního názoru majetkem cír
kovním. Přese všecky odpory mezi císařském
patentem, výnosy říšského a správního sonda

nutno matriky považovati sa 8 ječný majetekcírkve i státu, takže jednotlivé konsistoře ne

mohou bez předohosí úrady celého episkopátučeského čimiti odchylky z dosavadní prakse,
dle níž v českých osadách vedou se matriky
česky a v německých německy. My ovšem po
vašujeme nejepravedlivějším spůsob ten, že
v zemích korony svatováclavské má se díti
zépis tím jazykem, jským mluví rodiče dítka.
Není pochyby, že nález říšského soudu z 18,
ledna 1906 poskytne popud ko zavedení svrchu
vyslovené prakse při zápisu do matrik. Dokud
pebude postup ten ve všech diecásích za 600
hlasu vlády všeobecně zaveden, dotad bude
gormanisovati hradecká konsistoř zrovna tak
zúmyslně, jako germanisuje onen učitelský
dopisovatel, jenž na dopis do „Osvěty lida“
nalepil poštovní známku německou místo české.

(3)Několik slov o demumelaci a de
mumelamtechk. Prosíme pokrokové pány, aby
konečně vrátili slovům jich pravý význam.
Prosíme, aby každý čin katolictva nebyl ná
siloě pěchován do přihrádky, jež jest označena
slovem nepěkným, odsuzojícím. Kdo jest de
nanciantem, čili adavačem? Jest to člověk
takový, který na bodného, nic netušícího bliž
níbo prozradí ze wmstynějaký trestný čin ni
koliv k vůli tomu, aby se týž polepšil, ale
aby byla jeho existence zničena, nebo aby byl
avými protivníky důkladně zmrskán. Udavačem
jest také člověk, který se vetře do důvěry
svého bližního a vyláká na něm přímá, třebas
i nespravedlivá slova, aby 8 nimi za tepla
mobl bned běžeti k jeho protivníkům. I když
neprozřetelný a oa mlčelivost svého draha
důvěrně se spoléhající člověk není charakte=
rem bezáhonným, i když pro jiné chyby trestu
zaulouží, přece jenom nemá býti mrskán zato,
že v nerozmyslnosti sdělil nějaké tajemství
svému druhu. Kdyby totiž věděl, kdo jeho
slovům naslouchá, jistě by raději mlčel. A kdo
zradí důvěrné sdělení člověku méně charak
terního, zasloaží právem výtka jako adavač.

Ale teď jděme dále. Jestliže jest pokro
kář usvědčen, že rozkřikoje veřejně zřejmoo
lež na potopu bližního a jestliže nemůže svá
slova věcně odůvodniti, pomůže si aspoň kni
fem; vystonpí na stůl v póse ubohého mačed
víka a začne dokazovati, že jest ubohou, pro
následovanou obětí denunciace. Pomalu každý
slašný človek masí se bát proti lživým vý
padům se hájiti; jinak hrozí nebezpečenství,
že mu pokrokáři pověsí na krk tabalka se
slovem „denuociant“ a že ho s tou tabulkou
budoa voditi jako velikého zločince celým
českým krajem, dlouhým Špalírem všech jízli
vých a násílnických individní.

Slova „denunciace“ zneužívá se nespra=
vedlivě již vo školách středních. Hodný sta
dent každý den jest ve společnosti spoložáka
zvrblého, který nejenom že hýří, hanebně lže
a okrádá své rodiče, alo který nad to veřejně
před spolažáky tupí katolické náboženství,
sprostě spílá professorům a uráří cit spola
žáků nemravnými řečmi. Kdyby se opovážil
říci hodný žák po marném napomínání druha
profesorovi, že takový student nepatří mezi
spolužáky mravů jemnějších, a že tropí ostat
nímu studentstva před veřejností ostudu, zku
sil by ve Škole mezi vlastními hotový očistec.
Najednou by se hledělo na něho jako na ve
likóho zločince, jako na vyvrhele třídy a vět
Šina žáků by litovala „obohého mučedníka“,
který se stal obětí „ničemného žalobnička.“
Tak to bývá a mládeže, která soadnou rozva
hou ještě k rozamnému úsudku zcela nevy
spěla. Ale horší jest, že tohoto úzkoprsého,
nesprávného náhledu drží se etudent i tehdy,
když již se stane sváprávným občanem. Pokro
kový intelligent bouří horlivě proti dopisům
anonymním (jež nejsou podepsány pisatelem).
Nazývá anonymní dopisy velikou zvrhlostí.
Zato však pseudonym (člověk podepsaný smy
šleným jménem) jest dle pokrokářské filosofie
mužem, kteróbo se nesmí nikdo pro jeho psaní
osobně dotknout. Pseudonym má býti nedot
koutelným jako poslanec, i když se odváží
tiskem šířiti hrubosti a křiklavé lži. Volá-li
bo člověk nespravedlivě tupený k zodpověd
nosti, už jest sle. Člověku tupenému, v obranné
posici stojícímu vpálí se na čelo tital „denun
ciant“; a pak dostane ran ještě více než před
tim. Die pokrokářské logiky jest dovoleno
pseadonymovi baztrestně Iháti; ale není dovo
leno takovému prolbanci.strhnouti škraboška
e očí Věc lebce vysvětlitelná. Pokrokáři pod
různými pseudonymy tupí katolictvo ve svých
časopisech psaním prolhaností o závod.
Proto jim tolik na tom záleží, aby nikdo ne
věděl, která vlastně osoba z hoaští pseudony
mity pohodlně střílí. Oni zkrátka pracají svojí

pražnvo filosofií pro zájem vlustní, pro beztrestnost vlastních nepoctivých výpadů. —
Uvádíme ještě jednou faktum, ježse ode

brálo v afóře Dostál-Jada. Farář Dostál i jeho
církev byli dlouho napadání nespravedlivými
a sprostáckými výpady pseudonyma Kara ben
Jehudy; kašdý v Prostějově věděla s naačnábo
slovníku Ottova přesvědčiti se mohl, že ten
Kara ben Jehuda Jest vlastně professor Juda.
Služebník olrkve nespravedlivě pomlouvané



sdvihl konečně blavu a žádal, aby nepoctivý
tapitel dal pomluveným satisfakci (zadostuči
nění). Kdyby byl chtěl ten kněz existenci Jo
dovi poškoditi, mohl to ačiniti spůsobem jiným,
mohl jej bez dlouhých řečí na příslušném místě
udati. Farář však vystoupil zpříma, podepsal
se vlastním jménem, obrátil s“ přímo na pravou
adressu pomluvače. Neobrátní 8e se svým pro
testem na nevinný papír socialistického „Hlasu
lidu“, který trpělivě všecko snese a za nic ne
může, ale na tu prolbanou hlavu, která po
mlouvačné nápady do něho píše. Při tom
svůj protest podepřelvěcnými důvody.
Ale — poněvadž Jadaani jeho přátelé nemohli
Dostálovy protestní důvody vyvrátiti, začali
hořké slzy roniti proč Dostál nebránil kato
lictvo proti nešlecbetnámu papíru místo proti
pisateli. Dle nich jest velkým zločinem, chce-li
někdo veřejně a 8 otevřeným hledím usvědčiti
lbáře z prolbanosti, zu to sám lbář jest při
tom maočedníkem. — Pohodlně získaná mu
čednická gloriolal — Příště ještě některé po
známky.

Politický přehled.
V poslanecké sněmovně vyřízen také zákon

o poskytnutí státních úlev pro zřízení rento
vých statků selských v Haliči. Přitom přijat
návrh, aby ručení za rentové úpisy, kterých
bude vydáno za pět mil. korun, převzato bylo
zemí a nikoliv státem. Nyní přišla na řada
předloha o kontingenta nováčků a 8 tou do
stavila se obstrakce všeněmecká a 8 ní křik
a nadávky. Všeněmci započínají takto demon
strovati proti volební opravě, která udržuje
v napjetí všechny strany a o níž dosud nejeví
se nic určitého, ač vláda stále.rokuje stran ní
s jednotlivými předáky. Jedná se prý i o pře
měno ministerstva ještě před podáním voleb.
reformy. Zamítnat sněmovnou všeněm. pilný

„návrh proti oslavě slovinského básníka Stritara,
že prý to byla slovauská provokace. Zamítnut
i pilný návrh Italů stran opatření vlády proti
terstskému magistrátu, jemuž odňato vykoná
vání samosprávných funkcí.
-V Uhrách není naděje v brzké smírné

vyrovnání. Jedná se prý o rozpuštění říšského
sněmu, načež nastane vláda absolatistická.

Celní sp:r rakousko-srbský vleče se dále
a pomalu rozšiřuje se i ua Bolbarsko, odkodž
smí se drůbež do Rakooska dovážeti jen na
potvrzení rak. konsula.

V marocké konferenci na vyrovnání sporu
mezi Francií a Německem nastalo přiostření
stran otázky policejní. Německo projevuje se
nepovolným. — Ve sněmovně francouzské schvá
Jena francouzsko-ruská obchodní smlouva. — Ve
Francii vzmáhá se také agitace, aby mezi vojsko
vnesena byla nekázeň.

V Rosku dějí se pilně přípravy k říšské
dumě. Na potlačení dalších revolucionářských
výpadů hned v zárodku prohlášeno v Oděse,
še pro každý podobný pokas určen jest trest
smrti bez vyšetřování.
-© V Číně jeví se hnutí proti cizincům.

Zprávy místní a z kraje.
Osobní. J. E. ojdp. kardinál Skrbenský,kníže

arcibiskup pražský, praesentoval vsdp. dra Antonína
Brychtu, kanovníka kathedrální kapitoly u av. Ducha
v Hradci Králové, na obročí zvané biechofsteinské při
téže kapitole. Gratulujeme!

Volby a voličská povimmost. V jede

nácté hodině před volbami městskými upozorňujemevoliče na jejich povinnost voličskou. Dostavte se kn
volbě všichni a volte svorně. Nedejte si našeptávati
volebními korteši jména kandidátů a nedejte si ze
jména kontrolovati volební lístky pokrokovými pohla

T Snad se nenajde letos jako o předešlýchvolbáchtolik bab v kalhotách, aby si dali hned při vetapu
do volební síně prohlížeti kapsy a voliti dle vnuce
ného lístku. Letos budou uveřejněna jména všech
ebabělců, kteří v plazivé pokoře sklonili páteř před
pokrokářskou hlavou a donesou vnacený lístek k vo
lebnímu osudí. Volby jsoa dosud právem svéprávných
mužů, ale ne zbabělých nevolníků.

Pokrokáři a obecní volby. Pokrokářako
židoveko-helvetská alliance dávno již touží komando
vati celý Hradec z radničního křesla, proto zalošila
těsně před městskými volbami radikální klub. Nikdo
nemůže brániti drabému v koaličním právu, proto
jeme proti klubu tomu nic nenamíteli a propustili
jeme mičením i tau okolnost, že naši pokrokáři bez

vedení a bez pardubského perníko, p. Hajnemštědřejim udělovaného, nesvedli by veřejnou echůzi ani
£tomu stupni, aby vylošili Hradci, proč jsou na

světě a co vlastně chtějí. Ale pokrokový klub ještě
nezdá se býti této počestné allisnci dosti vydatným
volebním prostředkem; proto sáhla v posledních čí
ajech „Osvěty lida“ k obvyklé zbraní — k nadávkám
a k tapení strany křesťanskosociální. Kdyš protivník

se vylíčí jako tmář a zpátečaík, pk ovšem i ten nejplešatější pokrokář objeví ne jako avětlonoš a ros
mec. Voličatvo se zastrašuje simničnou agitací Dra.
Reyla; zcela pochopitelný zájem o městské volby.vy-.
týká se protivníkům sa reakční rnahu a soukromé
nohůze, donichž nepozvaní „kandidáti“ nemohon se

vetříti, probladovány sa schůze, které prý se bojísvětla. Krátce pokrokáři mohou sakládati volební
kluby, emějí sháněti plné moci, jim může sloašiti i
městeký administrační aparát, ale svéprávní voličové
nesmějí se ani raditi o kandidátníchlistinách, nesmějí
si ani přáti, aby byly jejich zájmy Ze radnici hájeny.
Kdo není radikál a netáhne káru pokrokovo židevako
helvetské aliance, ten musí jen platit a mlčet. Ostatně
te obávaná agitace křesťansko-sociálnístrany není tak
přeukrutná; není ani takovou, jskou bychom si ji
přáli míti. Snad není ani tak nevybnutelně natnoa,
protoše naší straně nejde o to, aby prosadila do správy
obecního jměhí několik židů aneb několik zadložených

mužů takových, které manifostační přísaha sbavila
věsliké sodpovědnosti.

Ve schůs! městské rady králové
hradecké dne 6. února 1906.sneseno: Technické
kanceláři se uloží, aby zjistila, od které doby při
padla obci povinnost, cestu nu lukách na t. zv. „Ba
Santnici“ udržovati, a kdy se etala tato cesta majetkem
záduší. — Schvaluje se odpis za plyn, spotřebovaný
při pořádání „Národní besedy“ a spolu udělí se pří
apěvek K 50-— Místníma odbora „Ústřední Matice
Školské“ na ubražení výloh spojených s pořádáním
zmíněné „Národní besedy.“ — C. k, okr. hejtmanatvím
k vyjádření předložená žádost pana Karla Sklenáře o
koncessi k výčepu piva v domě čp. 308 ve tř. Čela
kovského postoupí se divnostenskému odboru. —
Zpráva měst. ústředních jatek ohledně poraženého
dobytka, prohlídky masa a kontroly tržního mléka
za rok 1905 byla vzata na vědomí. — Udělen byl
příspěvek Ústřední hospodářské společnosti pro české
kraje ve vóvodatví Slezském v Opavě. — C. k. okres.
hejtmanstvím předložená Zádost p. O. Fachse s Ku
klen za udělení koncesse k výčepu lihovin v domě čp.
168 k vyjádfení postoopí se živnostenskéma odboru.
— Opis výměru, kterým udělena jest koncesse výčep
nická pí Ot. Hatlové pro dům čp. 77, béře se na vě
domí. — Vzato bylo na vědomí, že pí Drořáčková
Krist. obnos K 500"-—věnovala zdejším chudým na
uctění památky zesnulého svého chotě. — Lesní pa
villon u Zděné boudy pronajat by! na dobu tří roků
za roční nájemné K 120 p. J. Novákovi, hostinskému
na Hrázce. — Technické kanceláři se uloší, aby po
dala rozpočet na zřízení aklípku pro menší zásobu
piva pod tímto pavilonem. —

Na známý dobročinný účel odevzdali
pt. pp.: Jos. Hulata, děkan a farář ve Všestarech 10 K,
prof. Dr. V. Pavlík 2 K, Fr. Vacek, fsrář v Borohrád
ku 2 K, Fr. Matouš, kaplau v Novém Bydžově 2 K,
prof. Hanuš Kozák 2 K, Jos. Paulus, kaplan v Ku
klenách 1 K, prof. A. Šaar 1 K, dr, A. Rudolf 1 K,
Nejmenovaný 1 K 20 h. — S díky přijal a odevsdal
Antonín B. Drápalík,

Zacházení s masem. Městskésastapi
telstvo královéhradecké učinilo ns schůzi dne St.
ledna 1906 následající usnesení: Ježto bylo pozoro
váno, že poražená zvířata a jednotlivé kusy masa při
dopravě a při dalším s nimi nakládání bývají blátem
silničním a prachem znečišťovány, nařizuje se náslo
dující: 1.) Porašená telate, jakož i poražená a k lid
skéma požitku určená zvířata vůbec a jednotlivé kusy
masa nesmějí při dopravě s vozudolů viseti a musí
ne úplně čistých vozech býti dopravovány. — 2.)
Takové zásilky mají ležeti na podložcez látky ktomu
epůsobilé, aneb z čistá slámy. 3.) Zboší toto musí
býti vědy při dopravě přikryto čistým plátnem. 4.)
Skládati, resp. pokládati takové zboží na holou zemi
aneb na nečisté nářadí jest zakázáno. 5.) Zakázáno
jest, aby osoby na masném zboží takovém seděly.
8.) Maso nesmí na dveřích a oknech krámů řeznických

býti vyvěšováno. — Přestapky shora ore ených naHzení budou ee peněžitými pokutami aš do K 20—
a v případě nedobytnosti vězením aš do 48 hodin
trestati.

Ve směnárně Záložního úvěrního
ústavu v Hradel Králové můžesi každý
bezplatně prohlédnouti knibu restantů na rok 1906,
jakož i všechna jednotlivá čísla časopisu „Mercar.“

Záložní úvěrní ústav v Hradel Král.
Ve schůzi správní rady dne 11. t. m. achválena před
ložená bilance sa uplynulý rok, jejíž výsledky jsou
velmi příznivé, neboť bylo docíleuo čistého ziska K
178.337 93 proti K 172.966-42 v roce 1904. Správní
rada usnesla se navrhnoati valné bromadě — jež dne
3. března odbývati se bude — rosdílení 7procentní
dividendy (jako léta minulá) po značných dotacích
reservním fondům.

Úmrtí. Dne 12. února zemřela v Hradci Král.
pí F. Košťálová, choť hostinského. Pohřeb konal se
14. t. m. na hřbitově Plotišťském.

Modermi otroctví zavádíse nyní nejen
v Hradci Král., ale i po celém českém venkově.
Právě masopust dává k tomu největší příležitost.
A tomuto otroctví podávají se především naše
ženy a dívky. Jest to — tanec. Uvašte!Sotva se
přetančí jeden kousek, hned mládenci tleskáním
povzbuzují hudebníky k opakování. A tak to jde
zvlášť do půlnoci jedno za druhým. Naše dívky
upjaté ve šněrovačkách a v těsných botkách jdou
bez oddechu z ruky do ruky. Košem dáti se
nesmí, zatím co mládenci si z únavy někde v ú
straní boví. K půlnoci nejlépe jest viděti na
tvářích děvčat, jak ničivě na ně ustavičný taneo
působí. Drahoceným pokladem — zdravím se tu
věru marnotratně plýtvá a tuberkulosa slaví při
tom hody. Když už tanec jest „moderním poža
davkem“, měli by pořadatelé a rodiče k tomu
působiti, aby po každém přetančení nastals pa
třičná doba k zotavení. Komu záleží na zdraví,
jistě se postaví proti tomuto modernímu otroctví.
V Z minulosti Hradce Králové. (Ro
dinné, hospodářské i společenské poměry koncem 18.
stol.) (Pokrač.) Vdova Petříčková « Plačic žalovala
Dorotu Brachtilovou pro neoprávněné používání ji
stého okraje nad jejím příkopem. Tu Dorota Brachti

lová žádale u magistrátu, „aby v té důležitosti od
soada a právních útrat byla ušanovánaa proto ra
ději ke všemu svolí, co Petříčková pofaduje, jen aby

lové a odevzdal věc hospodářskému úřadu k lokal
níma vyšotření. (Protocollum, fol. 24. a 28.) — Due
7. ledna 1789 manželé Rokosovi z Malšovy Lboty
oznámili u hospodářského úřadu, de svou živnost
chtějí postoupiti Jakabu Slezákoví se Svinar, švagra

šivnoati
sobě ressrvirají hospodařiti, po projití těch 1% let
má nastoapiti syn Slezákův Jan na ta Šivnost proti
jistému výměnka. Poněvadž to odevzdání živnosti Jana
Rokosovi bylo dobrovolné a ani vrchnosti, ani jinému
ke skáze nebylo, bospodářský úřad k tomu ovolil a
syna Slezákova z panství Smiřického „vyjednal“ Po
propuštění Jana olezáka do poddanosti Královéhra.
decké byla šivoost Jana Rokosa ze Lhoty Malšovy
na Jana, syna Jakoba Slezáka ze Srinar postoopena
18. ledaa 1789 (Protooollum, folio 26. a 29.) — Na
statek v Březhradě po semřelém Jiřím Šejvlovi při
ženil se r. 1788 Matěj Česák, pojav za manželku
vdovu Kateřinu Sejrlovou, rozenou Tichon. Toho času
převzal nový hospodář d-bytek tento: 14klisna, 3
dojné krávy, 1 jalovici. (Protocollum, folio 80) Pokr.

Z Cermileva. (Přednáška). V neděli dne 18.
února t. r. o 7. hodině večer přednášeti bude vidp.
dr. Jan Hejéi, professor tbeologie, v místnostech
zdejší katol, národní Jednoty o evém pobytu v Egyptě.
Přednáška provázena bude obrazy skioptikonovými.

Katolická Jednota v Kostelel m.©.
pořádá v neděli 18. února t. r. v sále „na Rabštejně“
£a laskavého epoluúčinkování p. t. tamburašů bra
deckých zábavní večer. Začátek určitě v 7 bodin
večer, po něm sál uzavřen. Vstupné: člen 40 h, nečlen
50 b. Při stolech.

Zázračné medlitbičky ma Chiu
mecku. Zázračné modlitbičky šíří se u nás po ves
nicích jak houby po dešti a všechny jsou odesílány
z Calumce. Bylo by věra záhodno zjistiti, kdo to lidi
balamatí

Z Chlameecka. Také náš kraj navětívila
prodavačka křížů z Hořic ve prospěch kostela Lisko
vického a učinila obchody zaamenité. Ač poukázáno
bylo, že nemá potvrzení od hejtmanství, vymlouvala
se, že dp. farář Liskovický to všs má výmoženo a že
to pemasí uváděti. Hned bylo nápadno i její zazna
menání — pouzs do obyčejného sešitu 10haléřového.
Bylo by záhodno zvěděti, kolik ta prodavačka kostelu
Liskovickému odvedla.

Ještě o tom sjezdu pokrokových
v Pardubicích. Hezky pestrá společnostse
tam sešla. Byl zde na př. universitní professor,
evangelický farář a — majitel bordela, kterýbyl
dříve partafirem. Do výboru zvoleni zámožnější
stoupenci, aby za tu poctu více grošů na vydá
vání „Času“ utrousili. Ale poctění pánovéjsou

řes to všecko nějak málo chápaví. Např. chru
dimský p. Khon nedal agentovi při první pochůsee
nic. —

Z Dašle. V neděli dne 18. tm. bude míti
katol.-hospod. beseda „Svornost“ prvý ples v sále
p. Šsfářově za zvuků osvědčené hudby Dašické,
osobním řízením kapelníka p. J. Vejdy.

Chrastecké, chrudimské, pardub
ská a skutočské vikarlátní skupina
Zemské Jednoty duchovonstva bade míti společnou
echůsi ve středu, dne 21. února 1906 po 10. bodině
dopolední na arciděkanetví v Chrudimi, v níš uvolil
se přednášeti vldp. farář z Clevelsndu Rev. Lad.
Klouček, jenž právě v Chrudimi mešké: O avých
zkušenostech s dachovní správy americké. Pro sají
mavost látky očekává se bojná účast p. t. pp. členů
+ hostí z jiných skupin. .

Veliký krach socialistického kom
sumu v Choem! jest již hotovouudálostí.Ačkoliv
odbyt zboží byl velice slušný, přece najednou socia
liatičtí počtáři masili krám savřít. Zkrátka hospodařili

le prazvláštního systéma. „Osvěta lidu“, která po
rachu Svatováclavské záložny po celý rok banobila

pro Drozda kněžstvo, zhostila se nyní úkola zpravo
dajského velice pohodlně. Do růsných zpráv národo
hospodářských vpletla malou noticka, že na konsum
v Chocni uvalen jest konkurs. Které straně onen kon
sum náleší, o tom ani slova.

Vikarlátní okapina Novobydšovská
koná avoji schůzi dne 22. února t. r. odpoledne o 2.
bodině v Chlamci o. C. v hotelu „Liverpoola“ u ná
dražší. Rozhovor mimo jiné o novém řádu školním a
vynčovacím. Coetus fratrum aemalentium regalo sa
cerdotiam vivat foreat, crescat|

Z Hlinska. Na adressu dachovnímpastýřům
v Hlinska věnovali národní dělníci v L. P. krátkou
noticku. Mluví tam o nejpodlejším zušitkování ro
dinných tragedií br. B. a br. Z. Vida, jak jsou bratři
najednou citlivil Jakpak jest to dávno, co jednoho.
křest. sociála proto, še jako oběť práce utrpěl pora
nění v továrně, posýlali do Kosmonos? To nebylo vy
užitkování rodinné tragedie? Ostatně my jeme pole
miku nevyvolali. Až podrabém výpadu nárci. děl
niků z Hlineka v L.é. jeme se ozvali. A ejhle! Ná
rodním útočníkům nejednou zachází za nehty! V zmí
něné lokálce mylně nazývají „Obaova“ jen kněžským
časopisem. Vždyť na př. v „eocialistickém“ Hlinsku
odbírá se „Obnovy“ 13 exemplářů, ač tu jsou kněží
jen tři. Co se týče br. B., podotýkáme, že se tu ne
jedná o nějakoa rodinnou tragedii, jak chtějí L. P.
světu namlaviti, nýbrš še ce jedná o výstřednost, které
se dotčený bratr vůči svému strýci-dobrodinci dopustil.
— A © te týče br. Z, opakojeme mu jen to, co stálo
v minulém dopise „Obnovy“, še by jen ve vlastním
zájmu nejlépe udělal, kdyby věci, kterénevoní, sby

č nerosmazával. Poslední lokálka jest věnována



dochovním pastýřům; naže sdělujeme br. Z., pakli to
poví, še jeme ochotni veřejněmu pověděti,00 všechno
podnikali ti duchovní pastýři, aby k té známé ro
dinné tragedii nedošlo. — Tomu výrazu „Vobejdo
Luterovský kousek“ v smíněné lokálce — ač jeme
dosti chápavi — upřímně řečeno nerosamíme. Bratři
várodní by se ném velice zavděčili, kdyby nám to
vysvětlili. MyslíJi tím Lutherem (odpadlíkem)dělníka,
který prohlédl sociál. demokratické machle a stal 00
horlivým křesť. sociálem, mohli bychom si poavítíti
na některé jejich členy, kteří také kdysi byli v táboře
eociál, demokratickém, a jimá samy sociál. demokra
tické listy vytkly, še při slušném vlastním platu těžili
s mozolů těch nejchudších s nejbídnějších. (A ostatně,
jak pak dávno jest v národ. sociál. straně sém br. Z ?)
Myali-li ale tím lutherstvím sprosté výrazy a nadávky
(nz Latberovy stolní řečil), pak zabroosili páni ná
rodní do svého vlastního tábora a snad jen mýlkou
to nazvali Vobejdo Lutherovakým, eprávně mělo by se
to sváti Zástěro-obejdovskými kousky. Na to, jak naši
půrodní za nového vedení pochopili „vzdělávací“
stránka „Havlíčka“, bade-li třeba, na několika pří

padech ukážeme. Aiepoovk pač děláte ze sebe najednou mučedníky? Můžete-li — řekněte, še to není
pravda, co o vás na obranu v „Obnově“ stálo — a
věc jest odbyte.

Všeob. veřejná memecnice v Něm.
Bredě nabývá vědy větší chvalné pověsti v nejširším
okolí, o což ovšem má první zásluhu primář nemoc
pice dr. Fr. Zahradnický. Vedle primáře zaměstnáno
v nemocnici ještě pět lékařů. Až i v Brbaku oceňají
lékařskou praksi dr. Zabradnického; praktikojeť v ně
meckc-brodské nemocnici dr, Stanoj Pantovič, lékař
s Úžice v Srbsku. Jak rozeáblou jeví se ta činnost
lékařské, posouditi lze i z tobo, že nemocné ošetřuje
12 Šedých sester III. řáda sv. Františka Šeraf.

Okres Haberský, ač právě nemůže6e
bonositi sámožnosti, objímát už kraje horské, přece
předcbází příkladem. Okresní zastupitelstvo osneslo se
totiž, že na rok 1906 « prostředků okresních zaplatí
veškeré příspěvky pro zemekon i žapní jednotu za
členy všech dobrovolných basičských sborů svého 0
kresu. Okresní zastopitelstvo Haberské platí také
ochotně poplatky za přípřeže k požárům i výloby do
sorem šapním povatslé. :

Z Golčeva Jeníkova. Zasenovézařízení
má se co nevidět provésti k dobru občanstva. Jednát
se o stavbu vodovodu, kterou městská rada zadala
firmě Pekař s Vačkař, továrně na pumpy a vodovody
v Praze. Bylo věru jiš na Čase, aby otázka pitné vody
byla v městě našem náležitě rozřešena. Starý vodovod
zcela nedostačuje, neboť voda jím dodávanou zvléšť
v létě nelze ani píti. Nový podnik vítán jest věru
vším občanstvem.

Ze Selmice. Ku předešlésprávě, týkající se
stavby nešeho hřbitovního kostela, slaší podotknoati
ještě následající: Vnitřní zařízení a výzdobe, jež ko
stelu posud schází, již jest objednána a sice: Oltář
s dubového dříví přirozené barvy se sochou Božekého
Srdce Páně, jemuž svatyně bude zasvěcena, dle plánů
architekta p. Kaury v Praze botoví velesl. c. k. mí
stodržitelstvím odporučená firma Petra Buška synové
v Sychrově nákladem 1470 K; tatáž firma dodá i
krásnou kazatelnu s obrasy naších věrozvěstů Cyrilla
a Methoděje nákladem 800 K, jakož i vnitřní zařízení
v sakristii v ceně 424 K. -Ježto pro stavba varhan
nejlepší. podmínky kladla firms p. Hubičky v Praze,
objednány tyto u dotčené v ceně 1376 E. Ka zvýšení
okrasy vnitřního kostela sloužiti budou i obrazy
v oknech presbytáře, ješ vyplňovati budou celou pro
storu oken. Pro prostřední okno určena jest „Pieta“,
jež darována byla z milodarů nejmenovaného dobro
dince, rodáka: zdejšího, v ceně 360 K; postranní okna
vyplňovati..badon obrazy sv. Josefa po straně epi
štolní a av. Anny po straně evangelní. Poslední zho
toveno bude z milodarů purkmistra kladenského, dra.
Jar. Hrušky, rodáka zdejšího, na uctění památky
jeho rodičů nákladem 280 K. Všechny tři obrazy na
skle provode akad. malíř V. Foerster z Prahy, který
představil se nám jiš svým krásným mosaikovým obra
sem umístěným zvenčí nad portálem. Náklad na vnitřní
sařísení a výzdobu činí 5500 K a ješto posud není
kryt obnosy na milodarech, čeká svatyně stále ještě
na pomocnou ruku svých štědrých příznivců, kteří
zajisté neopomenou A vynasnaší se, aby stánek tento
věnovaný ke cti a chvále Boší a památce našich mi
lých nebožtíků zastkvěl se ve vší své kráse a úprav
nosti. Poněvedš pak během jara všechny práce budou
ukončeny, hodlá duchovní správa zdejší v době letní
svatyni tuto věnovati svému účelu. K slavnostnímu
posvěcení bylo by vřelým přáním naším posvati do
středa našeho J. B. M. ndp. biskupa našeho, aby
nám svstyní tuto, všem tak milou a drahou, posvětil
a účelu svému odevzdal.

Cirkevní umění. ChrámuPáně v Rozho
vicích (fil. au Heřm. Městce) darován hlavní oltářní
obras sv. Potra a Pavla. Obraz vymaloval farář a
akad. malíř dp. Edvard Neanmann v Rohozné. Dílo
vyniká jak ovojí krásou uměleckou, tak i hluboce
nábožensky procítěnou koncepcí. Umělec nevymaloval,
jek konvencionelně bývá, dvě postavy sv. apoštolů
vedle sebe stojící, nýbrž vtělil v originál svůj zvláštní
celistvou myšlénku, znázorňující počátek církve Kri
stovy. —Na skále u paty kříže první viditelná hlava
av. církve uv. Petr kleče žehná avětu, opodál odchází
vsnesená postava sv. apoštola Pavla kázat sv. evan
goliaum. V noc pohanství září světlo kříže, nastává
jitro pravé osvěty. — Boj světa proti víře Kristově

sv. Církve. V oblacích nad apoštoly ve ovatozáři hlava
církve neviditelná — Kristne — „Pastýř dobrý“ —
Výraz tváří knížat apoštolských mluvík duši. Ladná
komposice tato originelní e svláštní harmonie barev
e opravdově náboženským pojetím má cenu trvalou a
bude krásnou ozdobou kostela. — Dílo samo se od
poroučí a jest důkasem, že na výše jmenovaného
umělce kněze lze so obrátiti s plnou důvěrou.

- Kultarní koutek. Dra Holabovimělbýti
postaven v rodném městě v Holicích pomník, Sbírkemi

bylo sískáno 6000 K, ale nyní rozmyslili se Holičtí,
že lépe učiní, uřídí-li za sískaný peníz místo pomníka
velíce potřebnou opatrovnu pro děti bes dozoru. O
zdobí ji Holubovým poprsím, s tak uctí památku
svého rodáka velmi účelně. Toto rozhodnntí Bolických

čatých ebírex na nejrůznější pomníky, ale kultarních
a bumanitních zřízení máme nedostatek až zarmuca
jící. Ž jeme někdy jako panička, která dětem doma
nedá najíst, ale na každém posvícení musí býti v no
vých šatech. („Máj“).

Protest katol. spolků v Plzní proti
pokrokovým Ikářům. V Plzni sešli se v pon
aělí dne 12. února t. r. všechny katol. spolky ajed
voty ve spolkových místnostech za tím účelem, aby
se obradily proti útokům prof. Masaryka a jeho stou
penců na katolicism. Po delší řeči, v níž pojednáno
o aféřeJoda—Dostál—Masaryk,protestovánojedno
blasně proti urážlivým výrokům Masarykovým o ka
tolickém náboženství s proti uespravedlivým útokům
jebo na katol, církev a její služebníky, Zároveň u
spešeno oznámití dp. faráři Dostáloví úplný souhlas
s jeho jednáním a dík sa ueobrožené vystoupení na
obranu náboženství a církve,

Různé zprávy.
Benedikce J. H. njdp. HoethodaZa

verala, opats řádu praemonatrátskéhona Strahově,
konala se v neděli v opatském chrámu na Strahově
za přebojného účastenatví z nejpřednějších krabů cír
kevních 1 laických. Benedikci njdp. opata vykonal sám
J. E. kardinál kníže-arcibiskup Pražský.

Massaryk demumcovalV. V.Tomka,
řekl by redaktor Hajn, neboť v r. 1886 stěžoval si u
senátu a c. k. ministeratva na tehdejšího universit
ního rektora V. V. Tomka. „Osvěta 1“ totiž každou
stíšnost u kompetentních úřadů prohlašuje za dennn
cíací a nyní se objevilo, že patriarcha realistických
učenců stěžoval si na rektora u ministra. Není po
chyby, že redaktor Hajn vysloví tekó Masarykovi
své zvláštní stanovisko k úředním stížnostem, neboť
k nedávné opravě p. Dra Reyla, uveřejněné v čís. 18.,
nepsal, že žádný $ 19. bo nepřivede k rozumnějším
názorům.

Pouční obrázok ze života ameriokého ha katolíka stavípředzrakyavého
čtenářstva svobodumyelný redaktor a cestovatel po
Americe Fr. Sokol-Tůma. Seznámil se v americkém
velkoměstě St. Louis s panem Kačerem, rodilým zBře
hova u Českých Budějovic. Píše o něm: „Přišel do
Ameriky s rodiči v deseti letech, prodělal celou hrůzu
opuštěnosti a osamocenosti a dnes je továrníkem. A
jaké trpké vzpomínky má na své mládí. Vyprávěl mi:
Nic mne tak netrápí, nic mne tak nebolí, jako vzpo
mínka, že otec můj byl pochován všachtě (společném
hrobě). . . Bylo to v roku 1664 v říjnu, kdy vydali
jsme se na cestu. Celá naše rodina a jeli jeme a pla
chetníkem do New Orlesnsu La. Jeli jsme po moři
skoro pět měsíců. Zažili jeme všecky hrůzy moře
ba skoro i hlad. Počátkem února živili jeme se jen
suchými švestkami a hbruškami a trochou bracho a
kakuřice. Loď byla skoro vyjedená. Až posléze ku
konci února dojeli jeme cíle. A co počít? Chytali jeme
se všeho, až jsme se dostali sem. Za dva roky roz

umřel. A my neměli zač otce pochovat. Běba! jsem,prosil ozápůjčku deseti dollarů, abych mohl otce po
chovat ve zvláštní hrob. — Marno. Nikdo neměl sli
tování, nikdo necítil bolest se mnou ze ztráty otce.
Ani rodáci . . . Tenkrát poznal jsem sobeckost Ame
riky v nejpříšernějším světle. Otce odvezli a hodili
do šachty. „Tenkrát jsem v šivotě nejbolestněji za
plakal a cítil ztrátu vlasti nejtížeji.“ A panu Kače.
rovi při této bolestné vzpomínce atály slze v očích.
Co asi musel vytrpěti, překonati, jak se probíjeti, aby
ce zachytil! A dnes je zámožným továrníkem — ka
pitalistoa — buržoa — —. Dívejte se na kapitál
tímto zorným úhlem a docela v jiném ovětle se vám

objeví, neš vježén slyšíte mlavit zde o kapitálu akapitalistech. Toje cena úmorné, houževnaté práce a
opět práce. Ale pan Kačer mne zajímal i jinak ještě.
Starý tento 64letý muž měl ideály vardci, ješ by mu
mobl náš mnohý student závidět. Mluvil s horoucí
láskou o rodné zemi, vzpomínal jí, miloval ji a přál
si ji ještě uviděti. Dějiny českého národa znal i a le

sabanboval. Nepoznal jsem v Americe drahého Čecha,
který by se tím mob! pochlubiti, Smýšlení byl kon
servativního a zůstal stále katolíkem, odsuzuje někdy
přehorlivoa a mnohdy i škodlivou snehu „Č. S. P.S.“
po naprosté svobodomyslnosti toho způsobu, s nímž
je spojeno posměšně mlaviti — o vlastní víře. To mu
vyneslo přízvisko: „klerikál“. Nebolelo ho to. Viděl
jsem, že požívá všeobecné vážnosti i u avobodomyal
ných. „Nejsem proti evobodomyslnosti“ pravil mi, „ale
proč kotví pouze v tom, aby mi víru vzala, nic ji
ného náhradou nedávajíc? Proč nátlak a úmysl? Proč
nenochst každému úplnou volnost, buď podržet si,
v čem se zrodil, aneb odložit to sám, ale dobrovolně?“
Mlavil správně česky a nepletl anglická slova do
češtiny, jek často činí mnozí, kteří jsou v Americe
třebas teprve dva roky, úmyslně češtinu hyzdíce.
Jednou večer seděl nějak zaračen. Po dlouhé chvíli
mi pravil: „Snad se mi vysmějete, ale přinesl jsem
vám, co jsem napsal jednou před lety, když mi bylo
tak smutno po vlasti, po našem českém jihu. Slyšel
jsem, še i vy jste s jihu českého a proto přinesl jsem
to asebou. Jeto báseň. To víte, že nejsem básníkem a
umím jen to, co mi zůstalo v hlavě zo čtení Hejdu
kových s Čechových. básní. Je to neumělé, ale tak se
mi zjevil tenkrát ten kraj mého dětství a napsal jsem,
co cítil jsem. Je v tom všecka má láska k rodnému
kraji.“ Pročetl jsem ty neumělé verše a zdálo ae mi,
še na mne visí zrakem. A mně bylo do pláče. Cítil

jem ta jeho bolest se stráty vlasti s tu jeho láskaní, ten chvat zachovat si obraz dávného dětství,

čím dále více se ztrácející v mlhách zapomenutí. —
Zajisté dojemná to charakteristika muže prostého, své
víře cele oddaného! Ač ho nikdo k vlastenectví ne
natil, ač nikde na veřejných schůzích nenosil na odiv
svoji láska k rodné zemi, přece ryzí vlastenecký cit
dosud ve svém srdci chová. — Sokol-Tůma psal již
jednou o amer. Sokolech, jak při vlastní slavnosti ba
vili se po — anglicku. A o pana Kučeroví tentýš
cestovatel píše, še ani neplete do své češtiny anglická
slova. Velice poučné pro vlastence — frázis'y.

Úvahy z otázky agrármí. Poslanecké
sněmovně předložena byla po pětiletých téměř přípra
vách osnova zákona 0 pensijním pojišťování úředníků
ve službách soukromých anebo takových veřejných,
pokad po této stránce není o ně postaráno. Osnova
byla po nepatrných změnách přijata a přijde do saně
movny psneké, kde bude bezpochyby též schválena.
Jakkoli úsudky o budoucím tomto zákoně se různí a
nejsou příliš lichotivé, přece shodují se v tom, že
„lepší něco nešli nic.“ Tím opětně úží se krah ob
čanů, jimž úplně ponecháno na péči, aby se sami po
starali o svoji existenci ve stáří nebo v neschopnosti
ku práci. Jak si usteleš, tak si lehneš. Této sladko
bolné svobodě a volnosti těší se i stav rolnický. Z čeho
bude rolník ve stáří živ, o to se nikdo nestará: aby
ai sám něco na stará kolena uschoval, k tomu ho
hrabě nikdo nepobádá; ale aby si ze avého statečku
mnobo nahospodařiti vůbec nemohl, o to se již starají
činitelé mnozí. Jest tu ovšem jedna instituce, vý
měnek, který zajišťaje rolníkovi živobytí ve stáří, alo
ten má dnes více nepřátel než přátel, více prý nevýhod
nežli prospěchu do sebe má, a proto pryč s níml
Jenom běží o to, čím jej nabraditi po té atránce,
kde je dosud pro rolnictvo výhodný. Přitom třeba s
zodpověděti otázka, kdo vlastně vyvolal jej v život a
proč se tak stalo. Hlavní příčiny byly dvě: zabezpe
čiti rolníkoví živobytí v neschopnosti ku práci a ve
stáří a dále uchovati usedlost svému nástupci celou
a nerozdělenou, tak aby z ní mohl slušně býti živ.
Vyšla pak tato institace z přirozené natnosti zdola,
z lidu samého, je tedy původu lidového, a rozličnými
vrchnostmi byla pouze trpěna, schvalována, chráněna.
Tím zároveň již naznačeno, kdy možno výměnek e pro
spěchem odatraniti: třeba postarati se o jistou neděli
telnost usedlostí a zabezpečiti rolníka v neschopnosti
ku práci a ve stáří. V prvé příčině konají se různé
kroky ochranné a zvláště cizí některé země svými
komassačními zákony ©jsou nám vzorem. Drubá
otázka, kterak zaopatřiti rolníka pro stáří nebo ne
schopnost ku práci, dala národohospodářům mnoho
přemýšlení. Jest zcela přirozeno, že pomýšlí se na to,
aby výměnek nabrazen byl nějakou rentou. Ale ta

rávě naskytá se vážná otázka, kdo má do starobního
ondu platiti premie. Nynější hospodář? Ten úpí až

sž pod výměnkem jedním, jejž musí svému předchůdci
odváděti, neřka-li aby platil výměnek ještě sobě. Jak
vidno, běží tu o dobu přechodnou. Jiná potíž je e výší
starobní renty: má býti pro ni měřítkem velikost
usedlosti resp. katastrární výnos, či má býti pone
cháno na vůli, kolik kdo cbce přispívati a dle toho
starobní rentu ei zajistiti? Vzpomeneme-li,že výměnek
vyvolalo vlastně rolnictvo samo, můžeme do jisté míry
doufati, že samo 0 jeho odstranění se postará, až
nevýhody jeho rozličnými změnami v zemědělské po
litice se rozmnoží. Proto je také nutno, aby nejen
národohospodáři ex cathedra theoreticky tuto otázku
řešili, nýbrž aby rolniotvo samo o věci přemýšlelo, a
chápalo se prostředků, které právě pro přechodnou
dobu se mu nabízejí. A jedním 7 nich je bez odpora
„Zemský pojišťovací fond císaře Františka Josefa I“
Jest věru s politováním, že tato instituce tak humanní,
nedochází toho pochopení, jakého si vším právem za
slouží. S opravdovou výčitkou může říci, že jiné zemé,
na př. i naše sesterská Morava, daleko více by této
instituce si všímali, kdyby jí — vůbec měli. Lze
uvósti sice na omluvu, že jakási nechuť k pojišťování
vůbec, která mezi venkovským lidem se jeví, je toho
příčinou, dále strach, abychom nebyli oklsmáni, jako
různé cizí firmy nás podvedly, ale konec konců není
k tomu potřebí mnoho práce ani času, abychom pro
hlédli, na jakém základě fond ten spočívá. V dalších

„Zemský pojišťovací fond císaře Františka Josefa L"
hlsvně pracujícím třídám poskytaje, kterak možno si
u něho při dobré vůli a trochu šetrnosti zajistiti

ensi neb výměnek; pokud rolnictva specielně se týká,
terak by snadno uspořilo na tyto premie pojišťovací

kdyby použilo drahého dobrodiní, jež se mu nabízí,
to jest kdyby dluhy své konvertovalo na hypoteční
banku království Českého a úspory tím získané uklá
dalo do výše jmenovaného fondu. (Pokr.) © —abd.

Katolietvo v Americe ma postupu.
V amerických Spojených státech žádná vládní moc
katolictvo nepodporuje, ale také katolivtvu neubližuje.
Vláda chová se zde ke katolictvu asi tak, jako so
ohovají evropské vlády k občanským spolkům, které
nejsou Dijak státu nebezpečny. Tedyv Americe žije
a rozvíjí se katolictvo vlastní silou, bez podpor
vlivů vnějších. A jak tento stav katolictvuprospívá?
Pokrokářské listy české, které beze stado nejhorší

pominvy na katolíky metají, tvrdí často, že by prýatolictvo u nás vyhynulo, kdyby je vláda „uměle
nechránila.“ Nechceme nyní zabývati se úvahou, jak
ta vládní ochrana je veliká. Zabtavme se pouze u
tvrzení našeho pokrokářstva. Podporuje nějak uměle
katolictvo americké? Nikoli. A přece zde katolictvo
nijak nebyne; naopak, jest na utěšeném postnpu.
„Měsíčník českých katolických osad“, vycházející
v Baltimore, podává tento přehled: „Katolíků přibylo
loňského roku v Soustátí o 189.161, takže přítomně
obnáší 12,661.044. Počet kněží dostoupil 14.484, za
rok o 627. Ve Spojených Státech je 1 papežský dele
gát, 1 kardinál, 14 arcibiskopů, 90 biskupů a $1
opstů. — Kostelů postaveno za rok 427, tak že jest
jich 11.814. Seminářů je věřícími vydržováno 88. —
Osadních škol katolických čítá se v Sonstátí 4286 a
dítek je navštěvuje 1,066.207, o 36.000 více, neš loni,
Vedle toho jest tu 969 vyšších škol katolických a 997
ústavů dobročinných. V zemi je zastoupeno 40 cír
kevních řádů mužských. Ve školách působí sestry ze
122 rozličných řádů. — New York a Chicago mají
1,200.000 katolíků; Boston 700.000; Brooklyn 600,000.



Následují po řadě diecése Philadelphie, New Orleans,

Pittaborg, SL. Louis, Clevelanů a Hartford na místědesátém.“ — Tak vida! Katolíci udršají si savéškoly,
kostely a kněšetvo se soukromých sbírek a — přece
je tyto obětí nemrsí. Chtějí zůstati katolíky. V Če
chbách leckterý učedník, který se sotva podepssti do
vede, začne papooškovati po socialistenh, še jest ka
tolictví překonaným stanoviskom. Zato v osvícené
Americe, která zvláště v technické vynalézavosti kráčí
před Evropou, jest katolictví vo vášnosti. Že přibylo
v Americe sa rok celých 189.151 katolíků, nelze při
čísti pouse přírůstku katolických vystěhovalců se
zemí evropských; to se vysvětluje též tím, še mnoho
Američanů nabašilo se soktářatví nebo nevěroctví s
a že tito vešli pod krov katolické ofrkve, aby nalesli
duševní pokoj. A víte, kdo mé na př. v Americe nej
větší chuť potlačiti utěšený rozvoj českéhokatolictva?
Nejsou to sektáři angličtí, ale — „svobodomyslní“
Čechové. Zášť až za moře! Katoliotvo americké však
bude se vyvíjeti utěšeně dále.

Česko-americká zpravodajská kan
eelář. V budově amerického konsuláta v Praze byla
včera vo čtvrtek o 4. bodině odpolední otevřena za
účasti průmyslových, obchodních i šurnalistických
kruhů česko-americká zpravodajská kancelář, jejíž
účelem bude usnadnění vývozu českých výrobků do
Spojených států severoamerických a podporování ob
ohodních styků mezi Amerikou a Čechami vůbec. Kaž
dému, kdo by mínil své výrobky a tovary vůbec do
Ameriky vyvážeti, dostane se na koneulátě všech vy
avětlení, pokynů a rad, informací o platební sobop
nosti zámořských firem, tak že může 8 plnou důvěrou
na americký koneulát v Praze se obraceti.

Komečné ! V Blanické hoře je dle pověsti
ukryto mnoho rytířů, kteří vyrazí pod vedením av.
Váciava na pomoc, až bude se zemí českou nejhůře.
A může již se zemí Českou býti hůře? Půda jest
vevkrze prodlužena, řemeslo má zlaté dno vyrašeno,

růmysl i obchod v rakou cizáků a chudý pracující
ka zotročen. Může již tedy se zemí českou býti bůře?
Je možno, aby ještě dále blaničtí rytíři amili spánek
klidný? Nikoliv! A oni takó už nespí. Probonzejí se
jiš. A ještě sami barcují lid k práci. Nejsou to ale
právě blaničtí rytíři — nýbrš — pražští. Radost
veliká, neboť Praba se uš jednou rozkývala. Přede
dvěma týdny ustavilo se přípravné komité za účelem
sorganisování a probození katolické Prahy. Právě
tak jako na venkově postupujeme od vísky k městům,
i tu zase uejednoceno účelně postupovati od Čtvrti
ke čtvrti. Večer 7.t. m. arčen pro prvou čtvrť, sterou
Prahu. Pouze na ústní zvaní prostorný sál u „Ned

vídků“ byl do posledního místečka naplněn. Spatřovali jeme ta dobře vedle katolických akademiků a
kněší pracující tovární lid, divnostnictvo i řemeslnictvo.
Ze šlechty byl tu přítomen známý katol. kavalír hr.
Vojtěch Schůnbora. I dámský svět byl přečetně sa
stoupen. Referoval pan red. Myslivec. Vývody jeho,
pojednávající o důležitosti a potřebě organisace, byly
frenetickou bouří potlesku provázeny. Kdo tu byl,
kašdý ujišťova!, še přiloší raku k žádoucímu positiv
níma dílu a hladinu naší Prahy rozčeří. Tato ustavu
jící orga: isační schůze se nad očekávání přípravného
výbora vydařila. Pochybno, še by socialisté pouze na
ústní zvaní na takovou účast se smohli, byťby i
terrorisovali, Do organisece zvoleno 6 možů a tolikéš
dam. Ač bude v ostatních čtvrtích organisační tato
síť rozprostřena, což jiš nedočkavě se očekává, ani
Žotín pro apolečné shromáždění nestačí. S apřímným
potěšením dlužno přivítati, že matička Praba se hlásí
ednou již ku větší práci, k té, jiš ten bodrý, ven

koraký náš lid katolický tak dlouho očekával. Ven
kove! Čekal jsi na Prahu! Naš tely chutě dále ku

práci| (F.)
Kněz vymálezee. Slováckýkněz katolický,

Josef Margáss ve Wilkosbarre, vynalesl nový způsob
besdrátého telegrafování: dva zvuky, vyšší a nižší
ozývají se £ aparátu, a jimi sestavena abeceda.
Způsob tento jest nejlepší se všech, mnohem dokona
lejší, nešli Marconiho. První dráha americká, Penn
sylvania, jej zavádí: to jest nejlepším doporučením.
Vynálesce, prodav vynález, ohlásil v kostele, že na
něm pracoval 6 roků — a že nyní s toho, co dostal,
vystaví pro svůj lid kostel, z kamene, s vysokou věší
a galerií, ke cti Boží. Všecko uvnitř chrámu Páně,
k čemu třeba dřeva, bude z tvrdého dřeva; a sloupy
budou mramorové. Tak jedná hodný katolický kněs.
— České svobodomyslné listy americké zpráva o tom
do dne 29. ledna nepřinesly, ač 6. lednaanglické
listy obšírně o tom se zmičovaly.

Pro Čechy vídeňské! Ve Vídnina cisí
půdě, bez jakékoliv podpory neb ochrany státu, země,

'obce, odkázán jen na sebe a na pomoo rodných bratří
ve vlastech Českých, bojaje český lid po celé čtvrt
století nerovný boj, plný útrap a obětí, boj proti všem,
kdož Jakookoliv moc mají v rukou, boj o české školy
pro své dítky. A lid náš neumdlóvá v tomto těžkém
zápece, jsa si vědom, že jedině ve školách českých
jeat naše epása, že jen v českých školách leží bu
doucnost české větve ve Vídni. V čele těchto sebe
sáobranných snsb českého lidu ve Vídní kráčí spolek

„Komenský“. Úkolem tohoto spolku jest zřizovati a
vydržovati školy pro České dítky ve Vídní a v DI.
Rakousích, stavěti bráze bezmeznému odnárodňování
české krre. Velikými obětmi celého Českého národa
zřídil spolek „Komenský“ a vydržuje ve Vídni jedna
sednsitřídní obecnou škola v X. okrese (letos navště
vovanoa 836 dětmi), mimo to dvě dětaké opatrovny
a 6 škol jazyka Českého. Všecbay tyto naše ústavy
rok co rok jsou přepločny; daleko přes tisíc českých
dětí navštěvuje školy „Komenského;“ než to daleko
nestačí. Obrovský počet českých dítek — jenom pro
nedostatok našich Škol jest nucen navětěvovati Školy
německé. Snad nikde na svétě nemožno lépe posnati
nesmírnou důlešitost národního školství jako próvě
ve Vídní. Náš velikon většinou chadý lid dělnický a
řemeslolcký demůže svým dětem poskytnoati vzdělání

dívá spravid'a výchova Jejich dítek a co národní Škola

vlošila v tu čtlos doši dětskou, to jest jí sákledem
pro celý další šivot, Jeat-li temto sáklad český, bade
1 další život a práce české. Dne 28. března, v den
narosenin Komenského, tohoto arciačitele ©našeho,
budiš upozorněno na velikou důležitost českého tivlo
ve Vídni pro badoncí osady našeho národa, budiž
povkásáno na houževnaté snaby národoí sebezáchrany
našeho lida a nutoost, tyto snaby conejv) datněji
podporovati. Af oslava Komeoského přinese hojnou

podpora tmravní1 HemotnouPk o za Českou vče,ra české školství ve Vídni! Pomoztezachránit! to,
čo obětmi národa již zbodováno, pomozte sříditi pro
český lid ve Vídni nové Školy; tím zbudujete Ko
menskému nebynoucí pomník, jenž věčně bude šíti
v erdci národa celého, Kéž nezenikne naše volání
bes mocného ohlasu ve vlastech českých!

K pout! do Říma. K nejpamátnějšímmí
stům, jež v Římě navětívíme, patří katakomby. Všichni
víme, čím byly prvním křesťanům. Čím jsou pro nás
ve směru apologetickém, vykládá Dr. Jos. Bilczewski,
nyví arcibiskup Ivovský, ve svém krásném díle Archae
ologie křesťanská ve složbách dějin církevních a věro
uky, které ve zdařilém překladu Dra. J. Tampacha
vydala r. 1898 Vzdělavací knihovna katolická. V úroda
do této práce praví autor: dříve než Jastin Samařský,
Tatian Assyrský, Athenagoraa atheneký, MelitoSardský,
Minutius Felix a Tartailian s apologlemi svými vy
stoupili, věřící zakládali si již dávno vůkol věčného
města obšírnó podzemní hřbitovy o třech, čtyřech,
ba i pěti patrech, zdobíce jejich chodby a kaple
oltáři, sarkofagy, malbami a nápisy, čímě, díky jejich
vytrvalé práci a mravenčí píli, povstala druhá apo
logie, plná blabokých citůr a myšlenek, bezděčný to
a přece výminvný protest proti pozdějším nepřátelům
nčení Kristova a církve. Dech prvních století křesťan
ských ta vane, víra se uterzuje, nadšení rozobňaje!
Áno, katakomby římeké jeon jednou s předních pa
mátek, jež nás volají do Říma. Půjdeme, abychom
apatřili Řím podzemní — město svaté. — Přihlášky
příjímá firma Čeněk Šulc £ spol. Praha, Havlíčkova
ulice, proti stát. nádraží.

Pojišťování soukromého úřednletva
konečně stane se zákonem. Závazné toto pojišťování
týká se všech úředníků soukromých od 18 let počí
naje s nejmenším slušným 900 K a pokud jinak ne
mají pensi. Ze zákona tobo vyloučení jsou muži přes
55 let a ženy přes 40. Bozeznárá se tu šest olažeb
ích tříd s'ročním platem 600—900 K, 900—1200 K,
1200—1800, 1800—2400, 2400—3000 a přes 300). In
validní renta v případě neschopnosti ka práci splatnou
jest již po 180 měsících služby dle tříd 180 K, 270,
860, 640, 730, 900. Starobní renta jako pense vyplácí
se teprv po 40letá službě. Vdovská renta činí 60%,
na sirotky dostane se příspěvka 269, renty, zemrou li
oba rodiče, 500, renty. Pojistného platí se dle tříd

zaměstnavatel platí 2 třetiny, ostatek pojištěný.
(20) Historický koutek. Rokové z r.

1620. Jak sorganisovali veboořivší se stavové odboj
na ochranu své víry, svých svobod, vypisuje Zepora
Kronika av. IV. str. 1636: „Jako vůbec nebylo řádné
a jednotné správy politické, tak ovšem ani o záleží
tosti vojenské nebylo dostatečně postaráno. V radě
státu českého tebdáš scházel orgán, který by se staral
o postavení armády do pole, o její vyzbrojení a pak
zásobování a placení. Nebylo, jak my nyní říkáme,
ministerstva vojenství nebopodobného nějakého úřadu.
A tak se stávalo, když v poli byl nedostatek mužstva,
kdyš vojsko vypovědělo poslušnost pro nezaplacený
žold, nebo kdyš byl nedostatek střeliva a jiných potřeb,
še vrchní velitelové maseli se vydat kašdou chvíli do
Praby, aby vyjednávali s opatřili, co bylo potřebí. A
jsko nebylo jednotné správy vojenské v radě korany,
tím méně bylo jednotného vedení v poli. Ve vojště
Čechů a apolčenců nebylo kromě Manefelda. jediného
schopného a skušeného válečníka a přece byli pořade
dva vrchní velitelé, a po případě, pakli srovna nebylo
viděti nepřítele, každá země měla svého vrchního vo
litele, který nikobo nad sebou netrpěl a neuznával.
Vrchními velitolí byli střídavě nebo najednou brabě
Matiáš Jindřich s Thurno, hrabě s Hobenlohe, kníše
Kristian z Anbaltu, markrabě s Krňova, pan s Hof
kirchu, Bornemista a Man-feld, s nichš kromě Mans
felda jeden byl horší válečník neš-li drahý. Před
stavme ai, jaké to moblo býti válčení, kdyš Mansfeld
neposlouchal nikoho sní krále, kdyš ani král Bedřich
nemohl poručiti Aobaltovi, poněvadě půjčoval peníze,
kdyš brabě s Hohenlohe ničema nerozuměl, a o hra
běti z Tharnu, který byl více na cestách nedli při
armádě, se neví, zda li byl horším diplomatem nebo
vojevůdcem. Předstevme si k tomu kázeň vojska ta
kovou, že vypoví poslušnost, kdyš s> má obořiti na
nepřítele, dokud by mu gold nebyl vyplacen a de
v zemi obyvatelstva, jež má chrániti, řádí hůře, nešli
v semi nepřátelské: a máme pak obrásek eprávy a
armády, která po tři lóta vyesávala zeměčaské, aby
pak na Bílé Hoře zůstavila pomník úpadka a mravní
kleslosti, po jaké se darmo oblížíme u národu, jenů
před nedárnou dobou byl osvědčil tolik mravní síly
a tolik obětavosti a statečnosti národníl“ ... A ne
vsbouřivší sestavy, kteří r. 1547 prstem neboulí, kdyš
Ferdinand I. tak krutě drtil stav městský (a to se
závisti a sobectví, by se stavu třetíma nemusily po
voliti +pravedlivé požadavky) a kteří vzpoura tak bí
dáckým způsobem vedli a opatřili, a tím země České
do nepřehledné bídy uvrbli, na ty cizácké i domácí
hrobaře české slávy (výjimky ovšem nznáváme) noše
veřejnost pěje chralospěvy ! Nedivili bychom se, kdyby
hrdinové byli opěvováni, kteří za svobodu a víru na
sadili vše, hrdla a statky, jako Karteginští proti Ří
manům! — A vítězům se spílé. Což diva, še Ferdi
nand II. ty veliké miliony, které přemožení odboje
atálo, hleděl vysískati konfiskacelní statků přemože

povstalce přemábat pomáhali ! Čiměl ten náklad násti
sám, a vojevůdce a lidi, kteří mu pomáhali, pustit
s prázdnou ? A pány povstalce nechat sedět v teplo?
Tím krutostí neomlouvéme, ať staly se kdekoliv. Páni,
kteří lehkomyslně vsadili na jedna karta, měli býti
připravení — ne porášku! Bédi byobom viděli, jakým

spů«obem by byli sdrtili podobnou vapoařa na př.
katolických stavů pruti protestantským panovotkůn
anglickým, dánským, úvédským a p. Žáplavakrro ka
tolické by byls jistě prolita, vědyť víme, še v míru
byli katolíci pro víra svou trýsněni způsobem bar
barským. Proto, přátelé protikatoličlí: Chboemespra
vedinoat! Zjevten, opůvat většinou sbabělce a lakom
kteří vlastí | přiravili Golgota, jest možný tím, še
v Čechách 95%, matričních katolíků myslí moskem
protestantským, a přísahá na historii protikatolickým
strannictvím dktovanou ! Nechcemehistorii katolickou
ani protestantskou, ale — spravedlivou

Kdo může býti = obce vypovězen©
Správní soud rozbodl, že právo k vypovídání s obce,
kteréž bylo propůjčeno obcím ca základě zákona se
dne 5. března 1862, opravňaje obce pouze k toma,
aby zakazovalystálé bydlení v obci, nikoliv ale
krátký, pomíjející pobyt v ní. Dle toho mohou obce
sekazovat trvaló bydlení v obvodu obce, ale pro pouhý
přechodný, krátky pobyt v obci nemůže být: nikdo
stíbán dle $ 324. tr. sál. pro přestapek uedovoleného
návratu do obce,

Miilomy ve větru. Výnosrakouskéhotabá
kového monopolu sa rok 1904 činil 227,584.881 K.
Cigaret „sportek“ prodáno 1681- milionů, „dramek“
+276 mil., „dámských“ 376 mil., a uberských 195 mil,
kusů. Šňupáci dali zu tabák 4 mil. K. Tyto prokou
řené a prošňupané miliony nejlépe znázorňují naší
mernotratnost; zvlášť velká spotřeba cigaret, jich se
r. 1885 prodalo pouze za 48 mil.

Stávka v Plzní re Škodovýchsárodech
postihla na 4000 dělníků. Vlastně stávkojí ta pooze
vzorkáři, asi 90, kteří so domáhají zvýšení mzdy.
bdyž však požadavkům jejich ueryhovéno, ostatní
dělníci problásili me s nimi solidárofími, načeš
správa závodů dala všemu dělnictva dovolenou, vy
loučila je totiž z práce. Stávkují tedy dělníci i za
městnavatelé. Kdo s koho?

Blíší se jare, a s ním sage vejdedu srdce
rolníkova aspoň trochu naděje v lepší časy. S jarem
sice mnohý doufa, al> ne vždy přičiní se na pravém
místě. Nafíká se na zlé časy; sedlák prý jenom otro
kem. Ovšem když se lopotí pou © na tvrdé broudě,
jiného odvětví si příliš nevšímaje, pak mo právem
tital onen náleží. K dobytkářatví naši lidé nemají
valué chuti, třeba se stále naříká, že maso je tolik
drahé. 60 —100 K při nejmenším ročně Čistého siska
z chova bovézího a vepřového dobytka to jest jím
nepatrným penízem. Drůbež ta prý se také nevyplácí,
s-na králíka namnozo ještó s posměšken patří. V sa
bradách rudí se leckdes sedlákům moobý brak, po
vzácných drazích ovoce ani památky. Neuvidíto tam
an! keříčku droboého ovoce, ploty všelijaké, z ulchž
žádný ošitek nekyne, zelinářeké zahrádky zancdbané
atd. Při nejmenším mob! by takto rolník vyzlekati
beze vší oámaby jisté na 400 K, jež by v domác
nost! hned avon moc okázaly, Ale neším lidem nechoe
se vážně zamyslit; jim malý ale Častý zisk jest ničím.
A přece k sámožnosti nepřijde 60 nikdy leč hleděním
ei drobností.

Valná hromada „Aiavíma“, gener.ped
půrného apolka pro y, Moravu a Slezsko, konati
se bade ve čtvrtek dne 1. břesna 1906 o 7. hodině
večer v restauraci „u Prince“ na Smíchově,

(Zaslán o.)

Jednota divadel. ochotofků „Klicpera“ » Hradci:
Králové dovoloje si tímto vzdáti vděčný dík s
laskavé přispění ka zdaru představení Jiráskovy vý
pravné bry „Lacerna“ ve dnech 3., 8, a 12. února t, r.:
ct. „Pěveckému kroužka“ zde a veloct. dávám sa.
sdařilé přednesení spěvních vložek, Dále elektru
technické firmě Vl. Zd. Panoušek sa ochotné řísení
světelných efektů, pana J. Potříčkoví sa půjčení ply
nového motoro, a panu Josefa Kotikovi sa sapůjčení
dynamoelektrického stroje.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 10. února 1006. 1

ul plsníce K 18:00—18*40,HtaK 10:60—1100, ječme
ne K 1000-10-20, prosa K 14:00—0 00, rikve K 14-230
—0000, hrachu K 1800—2000, ovsa K 600—750
Sošky K 20*00—00'00, tahel K 25 00—00'00, kraup k
20 00—30 00, bramborů K 2-40—0'00, jetelového 66-
mene červeného K 110:00—118-00, jetelového semene,
bílého K 98-00—00'00, růšáku K00:00 —0000, máku,
K 3800—4900, lněného semene K 1400 —0000, 100.
kg titoých otrub K 13:60—00 00, 100 kg pěen. otrub.
K 1200—00'00, | kg. uásla čerstvého K 3 10—000,
t kg sádla vepřovéhoK 186—000, t kg tvarohu K
0-80—0000, 1 vejos K 0 06—0'00, 1 kopa zelí K 00,00.
—00-00, 1kopa cerele K 0 00—0'00, 1 kopa kapnsty
K 2'40—4:00, 1 bl cibule K 5:60—6-00, 1 kopa drob,
zeleniny K 100—160, 1 pytel mrkve K 1:60—180,
1 kops petržele K 4:00—4 20, 1 hl jablek K 00'00—
0000, 1 hlhrašek K 000—000. — Natýdenní obilní:
trh v Hradci Králové dne 10. února 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pěenios bektol. 247, žita.
271, ječmene 60, ovsa 298, prosa 2, vikve 09'/,
brachu 1, čočky 00, jehel 7, krap 6, jetel. somínka
102'/, lněného semene 4, máku 2. — 2.) Zeleniny:

selí 00 kop,polo 26 kop,kapasty 28 kop, aibule.26 hl, drobné seleniny 50 kop, mrkve 10 pytlů,
brambor 68 hl, osrele 00 kop. — 38)Ovoce: jablek
Ohl, hradek00 bi. —4) Drobného :
3 kusy, podavinčat 287 kusů, kůslat 0 kusy.

K
Čtěte! Předplácejtel Rozšiřujte!
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Příloha
Besídka

Připravoval so na studentský plos.
(Dokončení).

Karel dal Fandě návrh: „Víš co, půjdu
s tím kompliměntem tahle ke dveřím. Kdybvch
měl tak velikou uctivost prokazovati tobě,
musil bych se nahlas rozesmát. Nedokázal bych
toho. Dívej se, dovedu-li to dobře.“

„Tedy ano.“
Karel tedy pokročil ke dveřím, uklonil se,

jak nejelegantněji uměl a zadeklamoval: „Smím
prosit, slečno, o ta— ...

Poslední dvě slabiky mu uvázly v hrdle,
rotože právě otevřela dvóře stařena kořenářka

Háčková a hned pištivým hlasem se tázala,
chtějí-li domácí koupit mech na ucpání oken
prott mrazu.

Fanda se dala do smíchu až příliš dová
divébo, když viděla, jaké slečince Karel udělal
kompliment. Karel rovněž nemohl smíchu odo
lati. Stařena we zakabonila nad tím divným
přivítáním a provesla ibned své filosofické sta
povisko k těm bujnostem: „Nechcete-li koapit,
aspoň se staré ženské neemějte, rozumíte! Až
vám bade, panenko, tolik let jako mně, možná
že vám to někdo odplatí.“

Záborka stařeva uspokojila a prohlásila,
še se ty děti emějí více samy sobě, če si hrají
na bál... Koupila od staředy trochu mechu,
a tak bylo po mrzuté disputaci. Ale když
Háčková odcházela, ještě jednon mrskla bně
vivým zrakem po mládeži.

Konické intermezzo bylo tedy odbyto a
vážné stadiom pokračovalo „Teď Karle, ještě
Jeduvu půjdeš ke mné, ukloníš Be, 4 vezrteš
moe k tanci.“ Když už Karel byl dok -nale
poačen kam a jak ma ruce p'i braní k tanci
přvinouti, začalo tančení. Ale teď zkusil te

sve nějakého cepování! Jak to kludeš noby?
Ko nesmíš tak nemorně dopadat na podpadky.
Tak se tancuje jenom někde v horách při mu
zice. Ty bys pošlapal dámě střevíčky, že by
s tebou víckrát vytáčeti nechtěla. Toble by byl
spíš nějaký dupák než polka,“

Karel se tedy začal oadnášet na špičkách.
A sotva se dvakrát otočil, už vrazil vztýčenou
pravicí do visací lampy, až se rozkývala. „Vidíš,
vidíš, nemotoro, všdyťjsem ti řekla, že máš držet
pravicí dolů a že ton rakou šermovat nahora
jako nějskou šavlí nesmíš.“

„Proča mi tedy vío ruka nepřidržela
k boku, když toma tak dobře rozumíš ?“

„Protože's mi právě zase šlápl na nohu.
-Já nemohu najednou sledovati všecky tvé ne
způsoby. Takhle tou vztaženou rakou můžeš

„jeté někobo při tanci pošramotit.“
Slovo dalo slovo, a místo studia rozvi

puja se taková ohnivá debata, která byla špatnon
průpravou k bovoru plusovému — salonnímu.
Žák si myslil, že už zkusil při té taneční ho

divě dost, učitelka ei to myslela taky, a tak
bylo sice svorně, ale při tom hlučně rozbod
nato, že oba toho vzájemně podpůrného stadia

.a elegance sanecbají.
a dva dny však gmiřila se učitelka se

svým žákem, a učení započalo zase. Fanda se
zpotila námahou. Teď si teprve vzpomněla, že
měla napřed Karla vlastně učiti tanečním kro
kům a teprve pak že má neumělého šáka
rostočiti. Vzala tedy všecko znova ze základu,

"od oejprimitivnějších počátků, A pak už další
výevik dařil se lépe. V neděli nato Fanda
s Karlem opakovala. Teď to šlo už pěkně;
divka měla radost z výsledků své pedagogické
námahy. Už se ani nezlobila.

„Ále poslouchej, Karle, toble ještě není
konec. V plesu bude tančiti mnoho párů. A
tu se masí uměti každý pár pozorně a ele
gantně vyhýbat, aby nenastala nepříjemná
srážka. To je potřebí, aby se tanečníci všade

ohdřelí Což zde, bde tancujeme sami, je nám6)

Karsl po tomto poučení měl hned nápad,jak by se i vybýbacímu umění doma dobře
přicvičil. Prosím vás, maminko, až teď začneme
tančiti, ch: ďte kolem nás; víte, my se vám
budeme vyhýbat. Dobrák matka uposlechla
vyzvání bned. Proč by tak lacinoa radost
vlastním dětem odepřela? Párek znovu se
rostočil a jakmile se ocitl v těsném sousedství
matky, bned odbočil stranou.

Malý oddech. — Stará Záhorka se smála
a děti též, Ale opatrná Fanda znovu Se ozvala:
Jen si nemysli, hochu, že už i tohle dobře

dovedeš. Kdybych té byla neřídila sama, byl
bys jistě někdy do maminky vrazil. Pamatoj

si, že včasné vyhýbání při tanci má míti vždycky
„na starosti pán. Ten má sám říditi směr tance,
aby byla dáma takových starostí ošetřena. —
Presím vás, muminko, choďte kolem nás ještě
jednou. A ty, Karle, dáš teď pozor sám. Zá
horka tedy ještě jednou začala klepati trepkami

po světnici. Karel tančil kurážně, vyhýbal se
dosti obratně. Stoupala do hlavy pýcha; chtěl
dokázati, že už teď provede bez pobromy po
hyby ještě smělejší. Roztočil smějící se Fandu
jako čamrdu. Jenže pýcha obyčejně předchází
vád. A že to přísloví i při tanci platí, o tom
se Karel přesvědčil hned. Při skoku zvláště
borlivém nedal náležitý pozor a — bác, už
dobrák matka padla na podlahu. A tak vakotku
pýcha Karlova přivodila pád, třebaže nepadl
Karel sám. Ještě štěstí, že ji blava klesla na
otýpku roští, takže se žádné zvláštní neštěstí
vepříhodila,

„Ty furiante“, plísnila hned Fanda taneč
nika, „skáčeš jako divý. Ještě bys byl ma
minku zabil.“ Zahorka sice, když se probrala
z prvního alekoatí, odpustila synovi z plna
srdce, ale zaříkala se hlasem velikým, že už
k vůli nerozamným dětem komedii hráti nebude.

+
„ *

Konečně nudcházel kýžený deu student
ského plesu. Karel byl pověřen čestnou funkcí,
jíž se velice pyšnil. Měj se spoložákem Kaná
rem do plesa zváti. Nové šaty už měl. Jen
nová pérka mu ještě doma scházela, Ale na
tom nezáleží, že bude zváti v obuvi na pod
rážkách příštipkované. Však na podrážku
stejně nedívá se nikdo. —Mládenci zvali; prsa
se jim dmula radostí nad tím, jak byli skoro
všude dle etiketních předpisů zdvořile vítáni
a jak hezké dívenky nepokrytě projevovaly
radost nad připravovanou zábavou. —

Jinoší právě stanoli přede dveřmi boha
tého továrníka Paska. „To ti povídám, Karle,
ať tam něco nezbryndáš, Taci lidé, kteří stále
chodí po parketách, milají nejelegantnější způ
seby ©Musíme dáti pozor na každý krok, na
každé slovo, aby se nám za zády nevysmáli.
Ti dávají obyčejně na studentský ples desítka!
Tedy pozor na všecko!“

Stadeaty přivítala pokojská a vedla je
do přijímacího salónu. „Posaďte se, pánové,
milostivá paví přijde ihned . . .“ Nastrojená
dívka rychle odšustěla,

Zrak studujících padl na velikou želvu,
která se líně po pokoji ploužila. „Hm takový
kapitalista může míti všecko“, pomyslil si
Karel, ale mlčel jako jeho drah. Oba při po
zorování nádherného pokoje dostali veliký
respekt. Již se ozvali za dveřmi Bousedního
pokoje dva zvonivé dívčí hlasy a — jako
královna vcházela paní fabrikantová v průvodu
dvou mladých dcerušek. Mladikům poskočilo
erdce radostí a roztoužením, když ty dvě tolik
krásné slečinky spatřili. — — Stadentům ne
dovoleno odejíti hned po vykonání poselství.
Mosili přijati trochu drahého vína na. občer
stvenou. A holčičky švitořily tak nenuceně,
tak přátelsky, že se mladíkům sedělo jako
v ráji. Za hovoru pošinula sa želva až ke
stolu a otevřela tlamičku na špičku botky
slečinky Jaroslavy. Jaroslava však zpozorovala
pohyb obrněného tvora a odšoupnavši ji lehce
nohou, pronesla tónem kárným: „Půjdeš, pů
jdeš, ty nezbedná| — To je vám, pánové, roz
tomilý tvor; s tím si velmi ráda hraju. Ale
obuv musíme všade před ní ukrývat, nebo
provede hned skotáctví; té mršce dělá velikou
radost, může li všecky kožené předměty trhati,
Tatínkovi jednou rozkousala zcela nová perka.
A stla má, onvej! Kdybyste se někdo na její
xrunýř postavil, ona vás ponese po pokoji.“

„Ale Jaroslavo“, kárala paní moohomlavnou
dcerku, „snad si nemyslíš, že přišli pánové
k nám provádět obtěžkávací pokosy na žel'8.“ —

Řeč se stočila na ples a mládenci za ho
vora pomalu zapomněli, že by se už vlastně
měli poroučeti. A přitom oba jonáci želvu pu
stili se zřetele zcela. Ale aspoň Karla upozor
nila na Bebe mrška beze všeho nadání; student
najednou pocítil, že ho něco tahá za botu. Po
bledl dolů; šelma želva již se připjals na pod
rážka. Usmál se rozpačitě a vstal. Želva so
držela perka jako klíště, „Ale — ale, vida ji,
ona se také odvážila na vás.“ pronesla alečna
Pavla. „Jon trhněte nohou; pak vás postí. Karel
poslechl, škubl nohou, a už ji měl avolněnnu,
ale jak! Želvě zůstal v tlamičce notný příští
pek od podrážky. Paní se obrátila. aby mlá
denci neviděli její smích, ale dívky nedovedly
se opanovat ani v nejmenším ; smály se nablas,
Co tehdy zkosil ubobý Karel! Fanda mo při
všech tanečních hodicách nepřipravila dobro
mady tolik trpkosti, co la mizerná želva v jedné
minutě,

Leč paní továrníková vzpamatovala se
první a dokooce prosila zu odpuštění, že v jejím
domě 88 stala Karlovi taková nepříjemnost.
Ať prý 86 pan student nic za to nestydí, že
nechodí v lakýrkách; však její choť byl také
chudým studentem, atd. Přitom slíbila za sebe
i za dcery čestným slovem, še se to nikdo

nedoví .. . Zkrátka vziřícila kleslého ducha
Karlova znamenitě. — Karel odešel ovšem bez
příštípku. — — Dívky přes napomínání mat
čino smály se celý den.

Ale i nemilé příhody bývají k něčemu
dobré. Za ztrátu příštipka poslala paní fabri
kantová chudým rodičům Karlovým desítka
— a to byl také dobrý balsám na onu ráno.

Deo před plesem již měl Karel všecko,
čeho do zábavy potřeboval: dobře tančící nohy,
nová elegantní perka, bílou mašlička a ruka
vičky. Po přestálých trampotách bavil se v plasu
lp, než mnohý synek zámožných rodičů.

——
. r jest doporučitelným

Hezký obličej zjevemvšemardejm,
který matka přírodasvým miláčkům na cestu dává;avšak, bohužel, málo kdo se těší této přednosti.
Růžovou kůži a jemnou plet může si však — díky
pokroku v kosmetice —dnešní dobou každá dáma
sama opatřiti. když jenom pravýchj prostředků opo
třebí. Ku dosažení cíle slouží .

Grolichoromýdlo<aE
z lučníchbylo BG

(ae známkou Grolich) zpracované z tresti cenných
květin, kůži osvěžující a oživající.

stane se bujným, hezkým a plným po
Vlas použítí Grolichovamýdlaz lučníchbylin.

Zuby čistěné denně Grolichovýmmýdlemz lužních bylin zůstanou silnými a bí
lými jako slonová kost. — Mýdlo toto lze dostati
v lékárnách a drogueriích za cenu 30 kr.

V Hradci Králové A. Frynta. obchod
mvdi., K Dix, drog, F. Viktorin, material ; v Po=
lci n Met A PFohlová,drognerie; w Movém
Městě n. Met Jaros. Kraciková, droguerie Boh
Imlanfová, vdova; v Dobrušce AL Kňourek,
droguista; v GolČově Jeníkově J. Thoň, 16
kárník; w Červeném Kostelci H Klatovský,
droguista; v Josefově Lud. larolímek,drogrista;
v Týništin Orl. J Plný.droguistav Opočně
J Středa, obchodník. Kukleny, B. V. Morávek
O

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailiií,

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, čís. 83
Palackého třída

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslužebného

ce stříbra, bronzu a ji
ných kovů

vše oliněvohnizlacené
a stříbřené, zač se ručí.
Vlastní výroba | umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
našlou se již svěcené 8e styr
sením Jeho biskupské Mi
losti. S závod můj může

se vykání četnými pochvalnými přípisy P T. zákazníků
a odporučuje 8e tedy k za
koupení a opravě Řaliché,
monstrancí, ciborií, relikvi

: ářů, nádobek na sv. oleje,
lamp, luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
cifkálů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

kost, parameníů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového načiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čecbách, 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 cenníky, rospočty, vzory a hotové zboží
k výběru fravko.

Adresování všdy doslovné se vyprošuje.



Lemská životní

pojišťovna
markrabství Moravského

pod vrchním dozorem zemského výboru,

pojišťuje levně a výhodně kapitály pro případ
úmrtí i dožití, věna a výbavy, výměnky pro
rolníky, důchody vdovské, sirotčí, starobní =
pro případ invalidity, jakož i pense všeho druhu.

Jistota naprostá, an jost to ústav

Wp“zemský. "W
Všechen čistý zisk náleží pojištěncům.

Gener. inspoktorát v Hradci Králové jen

Eliščino nábřeží čís. 304.

KXIOOOOCOOCX

Realitní Kancelář %
Inž. G. JANA KOTRČE

v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

zahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“.
Zápiené 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

x

Pro pány sklenáře a zahradníky
nabízím

skla do pařenišť
24—24 cm. sa 9 hal., 26—26 cm. za 10 bal., 80 —80 cm.

za 14 haléřů.

Zaručený dobrý fermežový kyt
1 kg. za 24 hal.

Diamanty s kostěnou rukovětí
ku řezání skla s úplnou zárukou za bezvadné řezání,

kus K 3-- poštovní dobírkou.

fkle duté a tabulové, porcelán,
lampy, dálenábytek

na základě úředně povoleného výprodeje sa ceny výrobní
vyprodává

Žofie Skuherská, HradecKrál.,
čte. 87, vedle hotelu „U zeleného stromu“.

Jan Kryšpin,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

*pro

malbu oken kostelních
, PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova nl. čís. 29
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporačuje se

ku dodání okem chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
Sicei se šelemnýmirámy, sí

těmi vsasením.

L

Veákeré rozpočty, skiny 1 odbornárada bezplatně, Ďoze vší závaznosti
ku definitivní objednávce.

Nesčetnéveřejná1 písemnápochvalnáuznání."=
Založeno roku 1826.

v Ďáslavi

JAN KALIS,
hodiuář a zlatník v Rychnově n, Kn,

E 8<

A Bž zi
zš š
aŠ ně
: ES3 P
= =
= a
Ó M.
nabísí ve velkem výběru: Vytočné | kapesní ho
dinky všech druhů a soustav, Pendlové hodiny
v brásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrné
skvosty, jako: řetízky, prsteny, náramky, jehl
a j. v nejmodernějšímprovedení s úplnou av
Důvěryhodnýmsdsilkyna výběrtéš i masp

bes svýšenícen.—Zalošenor. 1843.Náby-—í——
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
říkově třídě v čísle 394, dům p.

Skuherského pod pivovarem.

HOTEL
HAŠEK

V PRAZE, Na Poříčí,
proti sev.-záp. nádraží
(dříve v Hoře Kutné).

Elegantní hostinské pokoje.
Elektrické osvětlení.

Mírné ceny, exguisitní kuchyně, výborné
nápoje. — Plzeňský „Prazdroj“ přímo

od čepu.

K době velikonoční:
Boží hroby as v 60různýchformáchv kašdém slohu; nákresy

k výběru.

Těla Páně Fi%zbo, s, čem
chromovaná. (Z pevné sádry ve velikosti 90, 100, 116,
180, 140 cm. velmi levná.)

ze dřeva pěkně řeKlečícíandělé2.5.
chrom. v každé velikosti. (Z pevné sédry 40, 55, 65
cm., velmi levné.)

se dřeva řeSoškyVzkříšení7
jakož 1 veškeré kostelní práce

doporučnjí activě

Petra Duška synové v Sychrově
umělecký závod sochařský a řesbářský

pro práce kostelní.

Založ,1853.Provedenopřes500novýcholtářů.

EESr. 1866, nejstarší svého druhu v
ně — nabísí —

j koňak, slivovici, berovičku,

j rumy a punše,ikéry, sisáků ovoonéBi víno, bílél červené, vine borůvkevé (medici
| nalní) vina sladká a víno Šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme avlášt na výtečný a pří takové
jakosti velmi le koňak a výbornou

slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
i ©Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

vYěhejb Z ae stříbrnoumadainís a diplomems ne a mnolými
| nými diplomys právemrašení zlaté modelku.

Vzerky zdarma a Iranko,

s, Josef
sa Krejčík

VPRAZE,
Ď umělecký závod so

chařský a řezbářský.

PisárnaadílnynaLetnéčislo618—VUN.
Sklad:VelkáIKariovaul.č.30

SAEkodh , Jeste, , + '

by atd. dle slohu kc20, u nů ráno na 2brlny,

prnůJoea odlozy bon nábyds
Půrodní nákresy, cenník arozpočty bezplatně a

Renovacestarých olžářů a kostelních sařísení.

Piana,
pianina,

harmonia

avarhany

soustav —lormě,

ů též na splátky avýměnunabízíprvní královéhradeckétovárna

AL.HUGOLHOTA,
HRADEC KHÁLOVÉ.

i Skladna Velkémnáměstíč. p. 39. f
vedle lékárny.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 6.

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



Ň Předplatné na čtori voku 2 k

Číslo 8. | > na půl rokuSh

Proti chystanému rozvratu v ka
tolických rodinách.

Katolický ústřední komitét rakouský vy
dal toto včasné 8 jadrné provolání:

Katolíci! Nepřátelé naši všemožně 801 1
se ovládnouti náš lid a za tím účelem po'rý
vají to, co jest základem a silou křesťanské
společnosti. Podvratná tato činnost svobod
myslného židovstva a jeho tajných spojenců
zednářských jeví se již ode dávna hrozným
způsobem v celém našem životě hospodářském
i duševním.

Právě nyní cbystají se tito. zapřisáblí od
půrci k novému útoku. Volajíce po tak zvané
reformě či opravě maoželství, chtějí 1., uby
manželství katolické moblo býti kdykoliv roz
Jončeno, aby směl manžel manžela kdykoliv
opostiti a bned zase nový sňatek s jinou
0.0bou úzavříti; 2 aby mobli židé a křesťané
úzavíratí mezi sebou bez překážky platné
sňatky manželské, což dosavadní zákon nedo
volaje.

Co se stane, dojdou-li nepřátelé svého
cíle?

Lehkomyslně uzavřených sňatků bode
přibývati, poněvadž nebnde žádné překážky,
aby manželé třebas již za týden se opět rozešli.

Dítky však za takového střídání sňatků
propadoon nejistému osudu, a čím více dítek
s různých eňatků sejde se v manželství jednom,
tím hůře bude zpravidla postaráno o jejich
řádnoo výchova.

Mnobem častěji, než se dosud děje, budou
se manželé lehkovážně rozcházeti, poněvadž
mohou vejíti v jiné miunželství, dle jejich do
mpněnkypříjemnější, a zvláště smutný bude úděl
nešťastných opuštěných žen, kterým snášeti
bode osud trpkého sklamání. Sestárié ženě
nebude pak lze dovolávati se ochrany zákonité
pro její manželství, a tím bude vydána často
1 kraté bídě.

Ve všech zemích, kde byly zavedeny zá
kony, jakých vi přejí tak zvaní „opravovatelé“
manželství, doetavilv se již tyto neblahé ná
s.edky: Počet zračených sňatků dosáhl brozné
výše, v nesčíslných rodinách zhoršila se velice
výchova dítek na Škodu státu a celé společ
nosti, jelikož rodiče vešli ve 4, 5, často do
konce i v 10. manželství.

FEUILLETON
K šedesátce Svatopluka Čecha.

(3) Jeden z předních geniů českého Parnasu
překročil šedesátý rok svého věku. Vzletný, ušlech
tilý duch jeho vykonal v písemnictví českém práci
obrovskou a velice záslužnou. Svatopluk Čech
jest básníkem jemného vkusu, něžných vidění,
jebo lyra jest v pravdě Česká, ryze národní. Jest
vskutku velikou předností Svatopluka Čecha, že
rouchem básnickým neodíval hesla nekřesťanská,
zábubná a že opěvoval vbásních, svých ideály
krásné, že vléval nadšení do srdcí upřímných, tou
žících po vznešených positivních cílech, Básník
netoužil Jocíliti Jaciného efektu satyrickými údery
do všeho starého. Uměl dobře rozeznávati pokrok
ušlechtilý od rozběhů podvratných, od hesel frá
zovitých. Projevoval stejné nadšení pro zdravé
houtí moderní i pro poctivé ideální snažení naších
předkův. A i když udeřil v strunu Čisté satyrickou,
dálo se to vždy způsobem jemným, geniálního
básníka důstojným, Jeho satyra snažila se chybu
jící nikoliv odpuzovati, drtiti, ale k dobru lákati,
povzbuzovati.

Svatopluk Čech pochopil veliké poslání bás
níka malého národa. Pochopil, že v národě malém
není dovoleno rozdmychávati malicherné spory,
rozrážeti k vůli vlastní popularitě národ ten na
zásadně nepřátelské strany, Věděl, že i satyra má
vadělávati každého a že není přípustno satyrou
vésti k zbrubění mravů. Čech se jeví ve svých
básních i prosaických článcích jako důsledný cha
rakter. Tendence díla jednoho doplňuje ideální

Jest pravda, že mnohý muž a mnohá
žena, ukáže-li se jejich manželství nešťastným,
těžce jsou stiženi nynějším zákonem, kterým
se zakazuje nový sňatek rozvedeným manže
lům katolickým, dokad jeden z nich nezemřel.
S takovými máme zajisté soustrast. Avšak po
šetilostí by bylo pro jednotlivé tytu případy
obětovati daleko důležitější blaho celé společ
nosti Jidské.

Prozíraví mužové států a vyznání nábo
ženských, jež dovolují libovolnou rozloku
manželství, vyslovili se z naznačených důvodů
vědy proti rozvodům manželským a proti zá
konům, jakých se naši domnělí „opravovači“
domáhají. Tak na příklad pravil veliký státník
anglický Gladstone, mož zajisté svobodomyslný,
který nebyl katolík: „Rozvod s dovolením
vejíti v nový sňatek ničí kořen i kmen rodiny.“
— President severoamerické republiky, pro
testant Theodor Roosevelt, takto soudí dle ne
blabých následků, jaké mají v zápětí četné
rozvody v Americe: „Snadnost rozvodu zna
mená zkáza národa, kletbu společnosti, ohbro=
šování rodin, je zdrojem neštěstí pro manžely
a poda'tem k nemravnosti — osudná to věc
pro muže a ještě osudnější pro ženy.“ Podobně
vyjádřil se alovutný právník Savigny, rovněž
protestant, a mnoho jiných učenců a velikých
mužů. Tito prozíraví mužové, jimž ani tak
zvaní reformátoři manželství osmohou výzoamu
opříti, odsozovali rozlučitelnost manželství jako
těžkou pohromu pro rodinyi stát a vydali
nejlepší svědectví zákonům manželským, které
nyní máme. A my máme býti tak pošetilými
a dáti si vnutiti místo dobrých zákonů zákony
špatné?

Mohli bychom zůstati dobrými křesťany,
kdybychom zapřeli slova Krista Pána řkoucí
bo: „Kdokoli propustil manželka svou a jinon
pojal, cízoloží proti ní“? Marek 10, 11. Nesmíme
zapříti učení apoštola národů av. Pavla: „Těm
pak, kteříž jsou v manželství, přikazuji ne já
sle Pán. aby žena od muže peodcbázela: pukli
by odešla, ať zůstane nevdaná aneb ať se zase
smíří s mužem svým“ I. Kor. 7, 10, 11 a opět:
„Ževa, kteráž za muže vdána jest, dokad muž
živ jest, vázána jest zákonem (manželsk:m).
Protož, dokad živ jest muž, slouti bude cizo
ložnicí, bude-li s jiným mužem: pakli mož její
umře, zbavena jest zákona muže, tak že nebu
de oizoložnicí, bude-li 8 jiným mužem“. Řím.

U
snahy jeho spisů jiných. Nezaplétá se do proti
mluvů, k nimž jsou i znamenití básníci značně
svojí fantasií náchylní. Žádné jeho dílo není vy
počítáno na okamžitý efekt, Svatopluk Čech ne
miluje poesie příležitostné; jeho díla mají cenu
trvalou, poněvadž obsahují ryzí, podmaňující, ab
solutní poesii. Po stu letech budou se čístí Dagmar,
Slavie, Modlitby k Neznámému s týmž zájmem,
jako se čtou nyní. Humor Svatopluka Čecha ulo
žený do děl prosaických jest vždy vybroušený,
jemný. A můžeme řici, že po Fr. Rubešovi žádný
Český literát nepřekvapil nás humorem tak ele
Gantní formy jako náš jubilant. Kouzlo spisů Če
chových nespočívá toliko v ušlechtilém obsahu,
Čech jest též pravým, nepřekonatelným mistrem
formy. Neoperuje zbytečným náhrnem cizích slov,
která sice davu imponují ale — k srozumitelnosti
textu před širším forem nijak nepřispívají. Čech
vyjadřuje své myšlenky formou půvabnou, bez
vadnou, češtinou vzornou, aniž by při tom potře
boval sabati k výrazům cizím. Připomenoulti dlužno,
že Čech vedle Vrchlického nejvíce se zasloužil o
zdokonalení české mluvy básnické. Odkryl mnoho
krásných zříde) kříšťálové, nestárnoucí poesie, A

čtenářstva ještě novými poetickými stkvosty český
Parnas ozdobí.

Při této příležitosti není nevhodno přirovnat
k literárním plodům Čechovým některé proudy
moderní. Přirovnejte ku geniovi Čechovi- některé

každou cenu uplatniti zvuk svých rozladěných,
groteskních harfl Každý takový ubohý duševní
aristokrat chce raziti zcela nové, originální směry,
každý chce reformovati poesii celou. Postupovati
klidně na základě utvrzeném předními básníky

" Ročník XII
Obnova vycháví v pálek v poledne.

7, 2,3. Tato jasná slova jsou každémo, kdo viděti
chce, důkazem, že rozlučitelnost svazku man
želského je v přímém odporu 8 učením kře
stanským a že nikterak nelze církevní vrchno
sti platně nzavřeného manželství zrašiti, jako
vůbec nikdy právoplatného manželského svazku
nezrušila.

Křesťanětímužové a ženy| Braňte se proti
takovéma útoku, který ohrožuje posvátnost
vašich rodin, který podkopává mravní i ná
rodní sílu našeho lida! Promlavte proto svý
mi podpisy ku všem poslancům, kteří dosud
se nedali do vleků vašich nepřátel, a dosvěděte
Jim takto, že rozhodně od nich žádáte, aby se
zasadili o zákonitou ochranu křesťanského man
želstvíl Poučujte všechny a všude o tomto
útoku, jenž hrozí našemu křesťanskému lidu.

Pryč tedy s tímto „opravováním“ manžel
ství, které nechce opravovat, nýbrž zničit pc
svátné svazky rodinné. Náš lid žádá nerozlu
čitelnost manželství, žádá ochrana svých rodio,
své mládeže a její mravní výchovy!

Redakce t. 1. vybízí své čtenáře, aby hor
livě protestovali proti zamyšlené „opravě“ man
želského práva, která natropila v Awerice již
tolik neštěstí a svízelů, že se prozíraví státníci
američtí chytají za hlavu. Prosíme, aby pro
testní listiny byly četně podpisovány všade,
kamkoli bodov zaslány.

Dopis z Prahy.
(Po volbě starosty pražských měst. — Nová vo
jenská nemocnice v Praze. — Hledali oslavence. —

Družina katolických dam pražského Jezulátka.)

Kompromisním dohbodnutím, které usku
tečněno téměř v poslední chvíli před vulboa
starostovou na radnici Staroměstské rmezisdra
žením členů strany národní a strany mladočeské,
bylo umožněno, že starostou pražských měst
byl zvolen JUDr. Karel Groš. Překvapení však,
jež při tom způsobilo právě sdraževí obecních
starších celé české veřejností svým vystupc
váním, kolísáním i nehotovostí v rozhodování,
zaslubuje, aby podrobeno bylo nestrannému
posouzení. Když předešlý starosta JUDr. Vla
dimír Srb oznámil svoji resignaci, sešli se
obecní starší strany národní na radnici Staro

staršími — to je pro jejich slávu cesta zdlouhavá,
nedůstojná bujného zeleného mládí. Toto mládí
musí vyniknouti a širší pozornost na sebe obrátiti
hned, třebas jen třaskavou raketou, která zapadne
náhle ve tmu beze stopy. Tito lidé vyhledávají
malými mozky úsilně zcels nové světy a zcela
novou formu básnickou, chtějí objeviti nové,
prudčí vášně v duchu lidském, aby měli zcela
nový materiál k zpracování. Ale jak ty objevy
dopadají) Zbytečné, zhola zbytežné tříštění pozor
nosti a odvracení čtenářů od kouzla poesie ryzí,
Česká poesie jen se hemží nyní zbrklými, Don
Ovizotskými, Nirscheovskými nápady, které nijak
nevzdělávají, ale přivádějí do trapných rozporů,
k neplodné skepsi. Moderní mladý veršovec, který
o náboženství a nářodnosti nikdy vážněji nepře
mýšlel, vnese na pupír spoustu pessimistických
veršů, přivádí čtenáře k beznadějnému světobolu
— vyvede na poušť a pak místo co by podal
aspoň číši občerstvujícího nápoje, jednoduše čte
náře opustí. A má snad poesie šířiti chmurný
pessimism? Nemá spíše povzbuzovati k ideálu,
nemá živiti naději ve vítězství dobra a krásy?
Jestliže někdo vlastní vinou žije v duševním roz
vratu, jestliže ani sám sebe potěšiti nedovede, má
přenášeti svůj smutný. odstrašující stav ješlé na
jiné? A kdyby taký mladík věděl, oč více zkusiti
musili skuteční geniové než onl Kdyby dobře
rozvážil, za jakých zápasů brali se za svým cílem!
A přece tyto hrdiny silného ducha nesklátily sebe
větší nárazy, Oni místo pláče a kletby byli nc
umdlévajícími věšeci lepších časů. Obrutme zřetel
1 k těm veleduchům, kteří dovedli mistrně. ličití
i nejborší chvíle lidského života. Vyznívají jejich
práce v chmurnou beznadějnost? Nikoliv; i nad
mrtvolou svého reka vztyčují pochodeň nadě je



městské a konali poradu, jejíž výsledek byl
ten, že jednohlasně ce usnesli voliti opětně za
starostu dra V. Srba vzhledem k jeho velikým
zásluhám, kterých si získal o rozkvět a rozvoj
Prahy za šestiletého svého působení. R zhod
nutí toto bylo núčiněnozávazným a dáno také
v tomto smyslu do novin. Usnesení však se
stalo, leč nebylo zachováno| — V pádu, že by
byla volba dra Srba za starostu dopadla podle
tohoto rozhodnutí, byli by ee za náměstky sta
rosty dostali dva obecní starší sdražení mla
dočeského. A tento fakt stal se kamenem úrazu
usnesení výše zmíněného, neboť v tomto pří
padě čekatelé na místa starostových náměstků
mezi obecními staršími staročeskými byli by
bývali naceni svoji kandidatura poodložiti. A
proto došlo k roztržce ve sdružení, která do
stoupila nikdy netušené ostrosti. Kandidáti na
náměstnictví: JUDr. Edvard J. Baštýř, cís.
rada Richard Jahu, MUDr. Aotonín Štych, sta
vební rada Vlček, JUDr. Vlček a Weis viděli
své naděje zklamány a proto počali shledávati
důkazy k tomu, že prý tentokráte jest nutno,
aby volen byl starosta mladočeský. Ve sdru
šení staročeském došlo ku pohnutým debatám
a sdružení se rozátěpilo : jedna jeho část ohtéla,
aby volba se déla podle původního usneseuí a
voleo byl dr. Srb, k němuž vyslána deputace, aby
prohlásil, zda-li v případě zvolení by staro
stenství nezamítl. Dr. Srb odpověděl, že by
v tomto případě zachoval se, jak by mu po
vinnost vůči Praze késala — případného zvo
lení za starostu tudíž nezamítl. Drabá část
členů staročeského sdražení 8 kandidáty na
stolec místostarosty však prohlašovala, že za
starostu dra Srba voliti nebude, poněvadž by
to mělo následky ty, že by starostovými ná
městky byli dva obecní starší mladočeští, ná
sledkem čehož nižádný z obecních starších
staročeských by se ve fankci náměstka v pří
štím tříletí nevystřídal. Došlo pak ka pobnu
tlivéma a rozčilujícímu rokování ve schůzi,
kterou bylo natno po dvakráte pro bouřlivý
její průběh přerušiti a která teprve došla
k určitéma usnesení, když vrchní řiditel Zemské
banky dr. K. Mattuš, jemuž o průběhu schůze
podávána telefonická zpráva, poslal shromá
žděným obšírný dopis, v němž naléhavě žádal,
aby všichni členové dali své hlusy mladoče
skému kandidátu dru Karlu Grošovi. Půl ho
diny pak před zahájením schůze k volbě starosty
svolané stalo se usnesení proti sedmi blasům,
že má býti volen dr. Groš a zachován kom
promis. Usnegení však nevykonáno jednomyslně,
neboť 7 členů edrožení odevzdalo prázdné
listky. Strana národní, která na Staroměstské
radnici doposud vystupovala zcelena, rozštěpila
se tedy na dva tábory! Neradi bychom viděli,
aby to byl začátek nových sporů a doporuču
jeme proto co nejdůrazněji, aby členové strany
národní, kteří json ve sboru obecních starších
v Praze, nesledovali cílů, které je dvojí, nýbrž
jako v minalosti, tak i v přítomnosti a bu
doucnosti za příkladem zvěčnělého vůdce ná
roda snažili se sledovati cíle, které sjednocaojí.
Jen takto budou moci pracovati ku zdaru a
prospěchu Prahy.

-+ *

Obyvatelstvo hradčanské i malostranské
bylo v těchto dnech vzrušeno usnesením, aby
proti nové chlapecké škole na Hradčanech na
bývalých fortifikačních pozemcích byla zbu

Dókazují, že ti, kteří v zápase za idey vlastní
život ztratili, zvítězili aspoň morálně. Jen čtěte
Danta, Sekspíra, Mickieviče, Zeyera a jiné, Poznáte,
jak dovedli údolím bolu vésti k zářným metám
nadšení a ideálního úsilíl Ale ještě horší zjevy.
Z nechuti k ideálním metám, z pokaženého vkusu
odívají se do roucha básnického hesla dráždící
k nízkým pudům, Pěknou formou opěvá se hrubý
materialism, který si razí stále volnější přístup do
českých domácností a zvláště do srdcí mládeže i bez
umělých lákadel. A přece myšlenky, jež energii
k dobru a krásnu oslabují a které na nejvýš ma
terialism podporují, nemají nikdy se odívat: formou
básnickou. Znesvěcuje svatyni poesie, kdo ji de
moralisujícími výlevy třísní. Poesie pohana Virgila
a Sofokla byla jemnější a daleko mravnější než »bá
snické« rozběhy mnobého moderního dekadenta,
jemuž přece dáno dobrodiní poznati vznešenou
nauku Spasitelovu.

Ostatně leckterý pessimista vlastně nemíní to
se svými boly a stesky příliš vážně, Přihlédněte
k jeho praktickému životu a seznáte brzy, že bo
světobol tolik netísní, jak byste hádali z jeho
básní. Hlavní jeho snahou jest, uplatniti se co
možná s největší originalitou. Píše věci, kterým
sám nevěří; ale — ať žije originalita! Aspoň se
po něm velká část zvědavých zraků otočí, A ne
může-li zcela nový pesimistický nápad vymysliti,
aspoň vezme slovník cizích slov a ubohé verše
prošpikuje cizími významy, kterým sám před
chvilkou nerozuměl a chce tak imponovati aspoň
— povýšenou nesrozumitelností. Příteli, taková
poesie, která nehřeje, jež nepovznáší, není vůbec
poesil. A te veršovaná soudobá sstyra! Málo co
tek podporuje sesurovění mravů jako hrubé vý
křiky a nadávky mladými satyriky na papír 1ná

dována veliká vojenská nemocnice. Rozrušení
toto jest zcela opodstatněné, poněvadš posta
vením veliké nemocnice v místech, kde sa ny
nější doby jedině mobl by vzniknonti na Hrad
čanechstavebníruch, byly by uj na
předlouhá léta ochromeny ve svém vývoji.
Nejen z ohledů paedagrgických jest ne
moeniceproti škole nepřípustna, nýbrži s ohle
dů zdravotnických. Za nynější doby, kdy pro
podobné ústavy vyhledávají se místa opodál

mělo by býti zameseno. Velké roztrpčení
v obyvatelstvu a poplatnictva bradčanském
také vzbuzuje okolnost ta, že dva obecní starší
bradčanští, kteří ke komisionelnímu jednání
byli delegováni, proti obmýšlené stavbě ne
mocnice ani slovem neprotestovali. Očekává
se, že fysik král. hlav. města Prahy, zdravotní
rada MUDr. Jind. Záhoř, zakročí sám z moci
svého úřada proti tomuto počínání, a že jako
v četných důležitých věcech také uplatní i
v této věci vynikající zájem zdravotnictví.

*
*

Ve středu 31. t. m. bylo tomu právě 60
let, co Svatopluk Čech, spisovatel a básník,
spatřil v Ostředko u Benešova světlo světa. Za
tou příčinou ubíralo se mnoho ctitelů básní
kových do Troje, kde má tento poeta úhlednou
vila. Přenášeligratulace a květiny, jakož i různá
překvapení velkému básníkovi, leč jaké bylo
jich překvapení, když došedšv k vile shledali,
že básník se z ní vystěhoval, aby ušel blaho
přáním v den tak významný. Najalť si na ně
jakou dobu, než období gratulační přejde,
skromný byt v Šimáčkově olíci v Holešovicích
Babnech, kde pracuje skromně a tiše vzdálen
blaka a rachu světského, a kam mají přístup
jenom nejdůvěrnější přátelé našeho slavného

básníka, mezi nimiž pe místo zaujímásvětící biskup pražeký, J.M. Th. Dr. František
Krásl. — — Skromný, tichý a pracovitý básník
a spisovatel český, jakým jest Svatoplak Čech,
jejž oslavuje dnes celý národ, měl by býti pří
kladem tak mnohému, kdo jediné raklamon
své kroky vede, a komu reklama jest denním
vezdejším chlebem.

+$ s

Před čtyřmi lety vznikla v Praze dražina
katolických dam, které podjaly se úkola oad
jiné ošlechtilébo a záslužného: Pečovati o dít
ky, jež nemají nikoho, a vychovávati z nich
řádné lidi. Z počátku pranepatrných dražina
vzrůstala a dnes pečuje již o 47 ubohých si
rotků, kteří nepoznali otce ani matky. Lonského
roka zakoupila družina pověstnou vilu v Krči,
kde manželé Valešovi připravili o život Ta
kacze a jeho snoubenku, a dala celou budova
vhodně opraviti k účelům svého asylo. Šle
chetné dílo se dámám dařilo a bylo radostno
popatřiti, jak sirotkové prospívají a 8 jakoa
láskou Inou k šlechetným dobroditelkám. Tím
větším překvapením působí, že pojednou v těch
to dnech ocitlo se v novinách pražských zasláno,
v němž pět ze zakladatelek asylo prohlašuje,
že vzdaly se veškeré činnosti ve „Družině ka
tolických dam“ a sdělují dále, že následkem
toho nebadoa pro asyl přijímati ani dárků ani
peněz. — Nechtěli jsme věřití svému zraku,
čtouce nu provolání podpis známé katolické
dobroditelky chudiny, paní Josefy Krátké, man
želky nájemce Žofina, dále paní z Istlerů, pa
——ě————————

šené. Sprostota má býti náhradou za vtipl A tak
se národ vzdělává, tak má nahývati jemnějšího
vkusu, tak se má učiti lásce, snášelivosti? Kdo
takové verše se zájmem čte, stává se slepým fans
tikem. Všimněme si jen na př. satyr Macharových
nebo Horkého. V slušnější společnosti na vesnici
by se tsk hrubě mluviti nemohlo. Snad i z krčmy
by byl vykázán člověk, který tak sprosťtácky by
urážel jemnější city svého bližního, Nazývá-li se
Machar ve svých satvréch pozérsky »klackéme,
psk dostatečně sám charakterisuje svoji »zušlech
fuiícle činnost spisovatelskou. Přirovnejte ty vý
pady k jemné satyře Čechově a pak poznáte, jak
takový moderní pozér strhuje českého čtenáře
s výšin, ne něž jej povznesli ušlechtilí básníci
rázu Čechova. Povážlivé zjevy! Básníci, pravíme
básníci strbují duše idešlnějšího cítění do rmutu
sprostoty. — My nejlépe oslavíme jubilanta Svato
pluka Čechs, dokážeme-li skutkem, že jime po
rozuměli jeho cílům, které povaze odkazu nezapo
menutelného pěvce Zevera jsou tolik blízké! Pryč
se vší banálností a hrubosti! Pryč od veršů, které
eperují místo ušlechtilým kouzlem krásných před
stav hlavně sukovatou holí. Dbejme toho, sby
nebvl znešvařován sad České poesie blínem, bo
dláky a trním; zato však pěstujme a opatrujme
na něm vonné květy, jež se zalíbí všem lidem
jemného cítění. A ku konci vyslovujeme přání,
aby Svatopluk Čech obmysll náš Parnas i po své
Šedesátce ještě četnými novými plody básnickými
a aby pokračováním v záslužné své Činnosti para
lysoval vliv těch, jejichž musa k pravým ideálům
národ nepřivádí.8

ní Levové a j. Nechceme také předpokládati,
že jich sasláno by mohlo trvání asyla ohroziti,

čímě by zničily add vlastní šlechetnou práci,a doufáme, že se najde cesta k odstranění snad
nějakého vzniklého nedorozumění, aby asyl
Pražského Milostného Jezulátka nevzal zkásu/
Bylo by tobo těžce šeleti v zájmu ubohých si

B Jimždámyonyprokázalyjiž mnohoobrého.

Obrana.
(30) Také barbaříťt Moderní člověk

troe hrůzou, jak mobli lidé pro různost ná
boženství svého bližního pronásledovati, inter
diktem, kletbou jej sbavovati styku se spolu
bližním. Ó toho barbarství! Čte-li však úkaz
pokrokového Dalajlamy Machara, že s katolíky
se má zacházeti jako se škodnou zvěří —
mlčí, spolkne velblouda. Čte-li, jak při praž
ských listopadových bouřích v Praze r. 1906
spadl s koně poračík dragouaský, zlomil ai
nohu a jak rozboořené davy zbraňovaly zří

páni Maďaři stlookli úředníka Kovácze, jak
problašaují bvykot co nejrozsáhlejší, noeprodávat
potravin, nepronajímat bytů vládním osobám,
nepodporovat rakouský průmysl ani koupí ani
objednávkou zboží, ... . mlčí a spolkne cel
blouda. Zkrátka, kdo nerozumí třenicím nábo
ženským, ať místo náboženství podstrčí pojem:
národnost. Pak bade hnedrozumětifrásím:
náboženství jako náboženství; pro náboženství
eměšno něco obětovat a p.

(20)Dva-li se porou, třetí se raduje.
Jeme jako ti Bavoráci, které tak pěkně illa
strojí Mnichovské „Fliegende Blštter“. Nebylo
by ani posvícení, kdyby se Bavoráci neservali
a pak delší dobu nesoudilil Vídeň se nemusí
ani moobo namáhat, aby nám podrážela nohy;
tato „vlasteneckoa“ práci děláme a to velmi
ASvědomitě“ — sami. Rodí se národa kost
pravosti neb nepravosti rukopisu Králová
dvorského a hned v hořejší hospodě Zlámané
Lhoty jsou pro pravost rakopisu, v dolejší ale
proti pravosti Rakopisu! A bratr bratra by
„Pro jeho literární přesvědčení“ na lžíci vody
utopil. Raději výdělek dát židovi, Němci a
třeba Japonci, než bratrovi z hořejší neb do
lejší hospody. Hodí se národa kost obeslání
neb neobeslání říšské rady a hned pro to jsou
v dolejší, proti v hořejší hospodě a boj na nůžl
A vesnický žid ei mne race. „Hlas Národa“
nesmí do vsi, aby neprznil tau půdu zacho
valou; ale židovi „Prager Tagblatt“ jde bez
protestu, bez závady a urážky vlasteneckých
citů. Podobně to platí © jiných kostech: Kdo
větší básník, zda Čech či Vrcblický, o pankta
cích, o státním právu, jazykových nařízeních,
to jsou kosti rozeštvávající celý nár-d a je
jich až dost. Což kdybychom měli počítati ty
kosti okresní, obecní, místní atd.! A mesitím
ty vlastenecké žurnály a brožury jsoa tištěny
na prušáckém papíru továroy Elbemůhl, snad
i čerň tiskařská je z prašácké továrny (kde
ovšem dělníci jsou Češi), Prušáci kupují v Ce
chách závod za závodem, lán za lánem. Mezi
tím co Magaryk tak lehkomysloě hodil národa
kost katechetskou Dostál-Jada, přiváší „Ná
rodní Politika“ s 18. února t. r. následojící
noticku: „Němci z říše kopují opět doly v Če
chách. Sděluje se s námi z krahů dobře infor
movaných, že Úvěrní banka v Drážďanech,
která jest již majitelkou největších dolů v hně
doubelné pánvi mostecké, vyjednává o koopi
velkého doln „Habsburk“, z něbož těží ae oblí
první jakosti. Při netečnosti našich zámožných
kruhů a peněžních ústavů skončí nepochybně
vyjednávání to uzavřením koupě a tak dostane
se opět jeden výnosný důl v Čechách do rukou
Němců z říše, kamž také arci poplyne výnos
z dolu tobo, jeně jest značný. Jak důložito
bylo by z ohleda národního i národohospodář.
ského, kdyby ten důl koapí se dostal do rakou
českých!“ — Národe českoslovanský, lide kře
eťanský! Per se, a Němci, židi, Losvonromisti
tě pomalu vydědí, vykoupí z půdy a budešna
ní skrovně placeným robotníkem a mimo mo
zoly budeš nucen zradit i víru a národnost!
Pryč s těmi kostmi! Pryč se štvaním! K prácil

Nový příspěvek k seznání povaby
básníka Zeyera. Jost známo, že proslalý
básník Zeyer byl vroucím ctitolem Panny Marie
a katolických svatých a světic vůbec. Neostýcbal
se vroucně se modliti, vyznávati oddanou víru
v Krista. Psal též do katolického časopieu
„Nového Života.“ Nedlouho před smrtí proje
voval častěji touhu skončiti šivot svůj v ně
kterém klášteře. Právě nám J. M. vsdp. opat Že
livský Sal. Roubíček laskavě zaslal dopis, jejž
adressoval Zeyer r. 1896 + oavícenéma Želiv
skéru převora Metbodu Nývlitovi. Obsah listu
básníkova jest tento: Vodňany 20. 2. 96. Vele
důstojný pane, potěšila mne laskavost Vaše
nad míra a děkuji Vám z celého srdce! Ze
spisu Dighy-ho zném jen „The Broad Stone
of Honoar“, dilo jednající o rytířství, knihu



„Ohores oatholier“ chtěl bych čísti, třeba jen
ten díl, o němě mi píšete. Poněvadě ale nyní
bych se do čtení a studia bned pnetiti nemohl
a poněvadě bych nechtěl, aby kniha Vaše sde
u mne dlouho ležela, děkojí Vám zatím za
vzácnou Vaši ochotu a budu Vás později někdy
prosit, abyste mi koihu tu zapůjčil. Jak rád
bych knihovna Vaši znal, tam bude asi mnoho
okladů! Dovolíte mi otázku? Jsem nejnad
nějším otitelem sv. Františka, byl jsem

vAssisi, chodil po jeho stopě. Rád bych něco
někdy o tom napsal, kule musím dříve pro

niknoati n material a ovládati jej úplně.Směl bych Vásprosit, abyste mi napsal, co
bych v knihovně Vaší v tom eměra nalezl?
Velice rád bych též věděl, máte-li tam Evan

lis apocrypha a Apocalypsis apocrypbae
ischendorfem vydané. — V letě bych snad

přijel a prohlédl si klášter Váš a knihovnu,
— kdybyste to nepovažovali za dotěrnost, —
Meditace Vaše působily mi útěcha a potěšení
s zamyslil jsem se a zatoužil zase oddati se
takovému životu, jak vedete v ústraní, v kon
templaci, — (Co se mnou bnde, jistě nevím;
odpuzaje a přece ještě drží mě „svět“ — po
vinnost všelijaká mě váže a rozhodnost ener
gická mi schází. Šťasten, kdo jasně cesta vidí
svou a po ní kráčí. Já ubobý jsem jen samý
rozběh a cíle žádného dosáhnoati nemohu!
Odpusťte mi ty povzdechy. V úctě dokonalé
Jel. Zeyer. — Pro přátele nezapomenatelného
básníka jest tento dopis sajisté velice zajímavý.

(12) Dokumenty realismu. „Čas“stále
přiváší resolace proti katolíkům, že necbtějí
strpěti urážky Judovy. Na prvé schůzi kdesi
povolány na pomoc Špatně vyložené základní
státní zákony a již resolační Šiml honěn jest
ze schůze na schůzí. Nuže dobře, nechť si aka
demická mládež ae svými šimly protestoje, a
my zase zachycujeme momenty, jež určitěji
s celé protikatolické vřavy vystopují. Jedním
takovým momentem jest problášení Masary
kovo, že katolické nábuženství vytváří dvojakost
povaby. Dle vášoivosti a demagogie, která se
v poslední době Musaryka víc a více zmocňaje,
dostávají všechny jeho výroky svůj tvar a fy
siogaomii. Jest ovšem jisto, še zloba jest slepá,
ale my nemůžeme Masaryka jen tak beze všeho
propustit. Když dvojakost, tož dvojakost, ale
u Masaryka. Přidržujeme mn zrcadlo před jeho
Alosvfickou tváří a dovolujeme si ma citovat
jeho vlastní řeč: „Vy nemůžete za to, že oa
vás vládní nařízení školní požadují všelijaká
ty tretky (19);vyhovte jim všem a potom můžete
podle pravdy postupovat, bes ohledu ko sy
stému, který vás učí býti bezcharakterními
lidmi“. Jinými slovy: ve škole plňte povinnost,
na kterou jate přísahali, ale mimo škola dělejte
obráceně a všechny takové trety šlapejte.
Bravo, moralisto a bomanitáři! Uvykli jsme
sice mnobým přemetům tvé sofistiky, ale že
budeš učit dvojakosti povahy a úplné demo
ralisaci, přece jame neočekávali. Adresn svoji
oa zásilce tedy přeškrtáváme a píšeme: Retonrl
Dvojskost ta patří Masarykovi. Pamatuješ se,
čtenáři, zajisté, jak Machar se zlobil nad kom
prormisem ve straně realistické, kterýž pohltil
celý humanistický program Masarykův. Pama
tuješ se, jak Machar drsně vyčítal Masarykovi
jako vrchnímo režišéru, še to byl bankrot po
krokovosti, humanity a českosti. To byla dro
Jakost tak pěkná a tak vysoustrohovaná, že
chci viseti, když mé pozorovací stanovisko
jest nesprávné. Ondyno Masaryk rozepsal se

ro'i P. Jemelkovi, že jest darebáctví, jestliže
erbénovo uschování peněz sirotčích nazývá

defrundací; vždyťprý to strana sama vyzradila
a Herben psníze odvedl. Však v zápětí „Vino

pradolý Listy“ přispěchaly Masarykovi připomeno, aby nebásnil a nazapomínal,že Herben
zadržel také peníze na akciový hotel v Karlo
vých Varech. K prozrazení o sirotčích penězích
přiootilo realisty „Právo lidu“ a o zadržení
pevěz na hotel posad realistické listy ani ne
mukly. A Masaryk sám v „Naší Době“ šikovně
pomičel o aféře celé. Není-li úmysloá zapome
butost dvojakostí povaby, pak Masaryk není
Mssarykem. A jindy na echůzi v přítomnosti
Masarykově vyločovali Herbena ze strany, slo
Masaryk, jak napsal, si toho nevšímal, protože
převracel listy. Prohlásil také, že jest s Her
benem mravně hotov s pak zase nebyl mravně
hotov, a ještě mnoho jiných dvojakostí. Vůbec
může se říci, že v umění přetírání Masaryk
bledá sobě rovného. Tedy veliký přetírač.
Stune-li se ještě někdy ve straně poprask, vý
bach, zmatek anebo jiná netvárnost, svěřte to,
realisté, Masarykovi a ovidíte, jak 8e z nepravi
delnosti udělá pravidelnost, oejkrásnější pořádek
a bezábounost. A takový moralista, jenž má
tok mínění, kde má míti mínění jen jedno,
Ddvažoje se nařknonti katolickou ©morálku
s dvojakosti|

Purkyně proti Masarykovi. Přítel
Dašeho lista ve Žlebích nám píše: V přítomné
době, kdy Tomáš Masaryk, Beo Jehuda a jiní
lobo drobu ačitelové a vzdělavatelé mládeže
sáští tanatickou soptí proti náboženství kato
lickému, kdy v socialistických listech proti

náboženství vůbec tolik lšivých článků 80 D8
píše, kdy po České naší vlasti v neděli a ve
svátek tolik navěreckých řečníků se rozlézá,
nebude na škodu opakovati ta krásná slova,
která proslalý a světoznámý učenec, doktor
lékařství a filosofie Jan Ev. Purkyně promlu
vil při otevření průmyslové školy v Praze r.
1856: „Věda jest pojímání světa duchem, roz
úmem osvíceným. Věda učí poznávati vlohy
člověka přistvořené, pro účel jeho vyměřené,
poznávatí způsoby, jak by vychováním a ná
rodem vlohy ty — dary Boží k evětléma vy
vinatí dospívaly, způsoby, jak by řízením roz
umným, bohabojným jednotlivci i národové
svých pozemských účelů, svého časného i věč
ného blaba dosáhli. — Druhá pak úloha vědy
jest poznání přírody hmotné, její sil a látek
rozmanitých, její zákonů, jimiž svět zevnější
ve svém ladu a skladu se adržnje — přírody,
již stvořil Bůb, aby se ji člověk znáti učil a
shlédl rozum v ní vládnoucí, rozam to Boží,
na kterém rozum lidský k podobenství Boží
mu 8e vyvinovati má. K tomu vzdala vůle Boží
člověku nadvládu nad přírodou, aby ji překo
nal, kde se vzpouzí proti vládě jeho, aby ji
použil k potřebám svým a společenským, aby
kde mírná a jema poddaná jest, ji krášlil a
v ní 8e kochal. — Tak z vědy vychází prů
mysl a jako pravá věda vždy v zbožné mysli
svůj základ má, tak budiž i průmysl vyslan
cem Božím. Co by byl člověk bez náboženství,
bez víry v Boba, v nekonečný svět duchů bla
žených, svatých, vědomostí svrchovanou osví
cených, bez víry v osobní nesmrtelnost, která
nás povede z mezí těchto pozemských do věč
ného života, bez víry ve věčnou spravedlnost,
bez víry v prostřednictví Kristovo — Syna
Božího, který nás pančil milovati Boha nade
všecko a bližního jako sebe samého, — jímž
přišla spása na tento svět. Bylť by člověk —
jako zvíře nejdokonalejší, vtipu nade všecky
jiné tvory pozemuké vynikajícího, avšak předce
bez pravého rosumu“.

Politický přehled.
V poslanecké sněmovně vyřízena předloha

o nováčcích, v celním výboru pfijata obchodní
smlouva s Italif a Belgií. Kongrnová předloba
byla projednána v rozpočtovém výboru; užší
výbor má o ní do čtyř neděl podati zprávu.
Ve sněmovně debatovalo a9 též o prohlášení
min. předsedy bar. Gauteche na interpelaci
něm. stran o poměru k Uhrám. Všichai řečníci
kladli důraz na to, že jest třeba, aby poměr
k Uhrám byl znova upraven a že v případa
rozdělení armády mosí si Uhry svoji armáda
vydržovati sami. Bar. Gautsch prohlásil, že
naší polovici říše ponechán bude i nadale vliv
na společné záložitosti, že ve velící řeči neoa
stane žádná změna a jednota armády zůstane
nedotčena. — Předloha o volební ref.rmě zase
odložena; prý 8e o ní bude jednati dnes v pátek

Významnou událostí jest rozpuštění uher.
ského sněmu za assistence policie a vojska,
Královským reskriptem nařízeno rospoštění
sněmu a jiným pak reskriptem generál Nyiri
jmenován splnomocněným královským komi
sařem, jeně měl i moe, sněm násilně vojskem
rozehnati. Vlastnoruční královské listy byly
však sněmem zaslány zpět královskému komi
saři. Nato byli všichni poslanci ze zasedací sí
ně vojskem rozehnání a vytlačeni; tak vy
prázdněna celá sněmovnaa veškeré pracovnyi
brány sněmovní zapečetěny. A v této době jen
blouček studentů demonstroval na prospěch ko
alice, jinak v Pešti i ua venkově bylo klidno.
Nyní se maďarští politikové kasají, že v celé
zemi probudí odpor proti vládě, že na dráhách
zavládne stávka zřízenců, jon aby vojsko ne
moblo býti po Uhrách rozváženo. Tak se roz
klenola propast mezi Peští a Vídní.

Marocká konference neústupnosti Něme
cka snad nadobro zmařena; odmítloť Německo
francouzský návrb, dle něhož měli by důstoj
níci sultánem ostanovení náležeti francouzské
a Španělské národnosti.

Sv. Otec poslal francouzským katolíkům
encykliku, jíž odsutuje rozlakový zákon a vy
zývá franconeské dachovenstvo i celý národ,
aby svorně obhajovali náboženství a dle učení
víry a křesť. mravouky zařídili veškeren svůj
život.

Nový prosidené francouzské republikyFalliéres ujal se svého úřadu.
Parlament anglický zabájen trůnní řečí.
V Ruska téměř ticho. Vrchním velitelem

mandšurské armády jmenován místo gen. Li
něviče gen. Grodelov.

Z činnostikatol. spolků,
Z Červemých Peček. Křestansko-katoli

cký vzdělávací s podporující spolek „Svornost“ se sí
dlem v Červeuých Pečkách konati bude v neděli dne
26, února t. r. o 4. hodině odpol. měsíční spolkovou
schůzi ve spolkových místnostech v hostinci p. Joa.

Kuchaře. : 1. Člení protokolu minnlé schůso.
2. Saělení spolkových správ. 3. Přednáška vldp. Fr.
Můllera, prof. c. k.reálky v Kutné Hoře: „Život
v Číně a semích sousedních“. 4. Placení měsíčních
příspěrků a přihlašování se nových členů. 5. Volné
návrhy. I nečlenům vstup volný.

Z Holohlav. Křesťensko-sociálníspolek pro
Holohlavy a okolí pořádá v neděli dne 26.t. m. o 3.
bod odpol. v hostinci p. J. Tučka schůzi spolkovou,
ne níš promluví dp. Frant. Novotný, kaplan z Holo
hlav, o způsobu, jakým křesťanští sociálové řeší 0
téska sociální.

Zápisník

13. řádné valné schůze
polit, družstvatiskového vHradciKrálové

dne 15. února 1900.

P. předseda Uh'íř zahajuje schůzi za slabé
účasti členstva potěšující prcgaosou pro bu
doucnost družstva na základě urovnaných f
nančních poměrů.

Od čteuf zápisníku upuštěno, jakož i od
čtení jednatelské zprávy, protože byla tištěná
doračena do rukou členstva.

Zpráva účetní vykazuje poprvé za dloubá
leta větší přebytek na zaplacení hypotečních
dluhů a poprvé předstopuje na veřejnost ústř.
účetuí funkcionář spolku s celkovým přehled
ným účtem veškerých podniků a závodů draž
stva. Při výkladu růzvých položek rozpředla
se živá debata, k níž podávali funkcionáři
dražstva aspokojivá vysvětlení. Pod dojmem
těchto vysvětlivek konány volby, jimiž byla
téměř všem starým faokcionářům projevena
opětným zvolením důvěra. Do výboru byli po
volání pp. Douda, Dvořák, Dr. Hejčl, Chej
novský, Jukl, Kousal, Mynařík, Dr. Novotný,
Dr. Reyl, Seidl, Sekera, Vaněček, Vít a Uhlíř.
Zvolený výbor se ustavil jen prozatímně dle
dřívějšího svého složení, ježto dosavadní jed
natel Dr. Rej] prohlásil, že fankci svou přijati
nemůže,

Během skrutinia přednesl pan prof. Dr.
Hejčl velmi zajímavou vědeckou přednášku
„0 názorech starých Babyloňanů na život po
smrtný.“ Pan prof. zaslonžil ei plný vděk po
slncbačstva a je jenom litovati, že pro ohlá
Šenou vědeckou přednášku slovutného orien
talisty nevznikl větší zájem v kruzích členstva.
Příště budou podobné přednášky snad četněji
navštíveny.

Při volných návrzích byl projednán nejprv
případ faráře Dostála s prof. Jadoa a bylo
usneseno, případné osvědčení uveřejniti napřed
ním místě v organu dražstva „Obnově.“ Bylo
i osneseno, aby podána byla sv. Stolici prosba
za prodloožení indulta ve prospěch „Adalber
tina“ a bylo přijato, by družstvo k vyzvání
vídeňské nuntiatnry zavázalo se sv. Otci při
spívati roční s'álou dávkou 100 K v náhradu
za ztrátu sv. Petrského baléře ve Francii. Po
slýze bylo potvrzeno snesení výboru, aby do
savadní místo domovníka v „Adalbertino“
z úsporných ohledů bylo od 1. ledna t. r.
trvale zrušeno.

Zprávy místní a z kraje.
Jeho Milost nejdůst. p. biskup Dr.

J. Dombrava odejel dne 19. t. m. poledním vla
kem do Vídně, kde prodlí až do příštího týdne.

K movostabě semináře. Ve čtvrtek
dne 22. t. m. o 10. hod. dopolední ráčil Jeho
Jeho cís. a král. Apoštolské Veličenstvo pří
jati v slyšení nejd. p. biskupa Dra Jos. Dou
bravo, který Jeho Veličenstva do podrobna
vyložil tradné hygienické poměry seminářské
budovy v Hradci Králové a vzaesl snažnou
prosba za urychlení stavby nového semiváře.

Církevní správy. Vysocedůst. pán Dr.
Ant. Brychta, kanovník, kongist, rada etc., praesen
tován na III. Brschofsteinskou praebenda při katbedralní
kopitole, — Ustanovení jsou: p. Váci. Kysela, kate
cheta škol měšť. v Chlumci n. C, za faráře do Kra
tonob, p. Karel Vimr, farář v Zeměchách, za faráře
doČestína, p. Frant. Kobn, administrator, za faráře
ve Slatinách, p. Frant, Okroublický, kaplan v Kopi
dlně, za faráře do Vrece, p. Jan Zítko, kaplan v Po
těbách, ze faráře do Trhové Kamenice, p. Josef
Roosal, farář ve Mříčné, za děkana v Hořicích, p.
Jan Tichý, b. vikář, děkan a farář v Ostrožuě, sa
faráře do Veliše, p. Jos, Jaška, kaplan v Cbocní, za
kaplana do Heřmanova Městce, p. Jan Dvořak, kapli.
v Lomnici, za kaplana do Chocně, p. Jaroslav Těšitel,
koop. ve Zruči, sa kapl, do Lomnice, p. Frant. No
votný, kaplan, sa admivjstr. v Golč. Jentkové, p. Joe.
Valenta, administr. ve Vrací, va kopl. do Kopidlos,
p. Jos. Tosař, kaplan, sa sdministr. v Hoříněvsí, p.
P. Lob. Prchal, O. Praem., sa administr, do V jislavic,
p. Frant. Teska, kaplan, za administr. v Souticích,
p. Jarosl. Procházka, adminjetr. v Trbové Kamenici,
sa kopl. do Žamberka, p. Jan Novák, kopl. v Žau
borku, za kopl. do Žlebů, p. Msrm. Smrčka, kapli.



ve Žlobech, se kopl. do Potěb, p. Al. Černík, kapl.,
v Heřmanově Městcí, propuštěn do Pražské arcidiecése
na fora Cbržín. — Na odpočinek vatoupil: p. Em.
Fencl, děkan v Golč. Jeníkově, — V Pána sesnul:
p. Jos. Bříza, V Vuln., děkan v Habrech ; +20. února
(naroz. 1846, vysv. 1870.) — Uprázdněná místa:
Kanovnická pracbenda Řečičkovská při kapitole ka
thedraluí od 19. února; Golč. Jeníkov, děkanství
patron. Richarda Fiedlers, do 28. února; Soutice,
fara, patron. Frant. Nolče, do 7. března; Mříčná, fara,
patron. náboženské matice, od 1. břesna; Ostružno,
(ara, patron. hrab. Ervína Scblicka, od I. březnab, r.

Ve schů“l městské rady králové
hradecké dne 12. února 1906 usneseno: Ti,
kteří chovají proti zákazu vepře ve městě, vyzváni
badou, aby je odstranili bez odkladu. — osti
p. Karla VYolejníka za povolení ku zřízení pod
krovních komor v domě čp. 352 se vyhoví, —
Žádosti p. Ant. Palma, c. a k. majora v. v., o vy
dání rybářského lístku Be vyhoví. — C. k. okres.
hejtmanstvím doručený opis povolení, daného zdej
šímu pivovaru ke zřízení nové chladicí stanice,
vzat na vědomí. — Žádost p. F. Chrudimského
za povolení ku zřízení splachovacích sáchodů
v domě čp. 114 se povoluje dle návrhu stavební
komisse. — Objednávka lustru a lyr pro místnosti
c. k. okres. finamčníhoředitelství a dvou požárních
automatů pro Pospíšilovu třídu a „Pětidomí“ v ob
nosu K 300'— se schvaluje. — Zpráva o prove
dení desinfekci bytů v měsíci lednu 1906 vzata
na vědomí, jakož i zpráva ředitelství c. k. vyšší
reálky o klassifikaci stipendistů v I. pololetí škol.
roku 1905-6.

Pe volbách. Po zimničnémvolebnímruchu,
který v posledních 14 dnech zavládl v našem městě,
nastává uklidnění. Volby jsoa skončeny'a proto nelze
tou dobou na hotové události nic změniti. Proslýchá
se, če budou podány některé námitky proti volbám,
ale pochybojeme, že budou míti jiného úspěchu, leč
prodloužiti život starému zastopitelstvu. S výsledkem
voleb můžeme býti spokojeni, Zastopitelstvo nové je
obrazem proudů, enab a zájmů, vládnoucích v místním
obyvatelstvu, Pokroková strana chystala se převážné
většině občanstva vnutiti svůj helvotsko-židovský diktát
a celé město ocejchovati valně pobledlým pokro
kářským uátěrem, ale potkala se s takovým nezdarem,
že jí přejdou na vždy sny 0 residenčním sídle po
krokové strany. Idea pokroková ztratila mnoho na
svém kursu vo 3. sboru ve vrstvách lidových, které
dosud dělávaly z neporozumění ochotnou stafáž všem
pokrokářským randálům; a tahle ztráta musí páliti
pokrokový tábor nejvíce. Letošní volby ve 3. sbora
dály se ve znamení živnostenské odborové organisace
ne vzdor jalovým politickým nápadům městského dů
vbodního Vojty a městského lékaře Dra. Klompara.
Nebývalá účast 699 voličů svěděila, že se lid nedá
samozvaným vůdcům voditi za nos a že chce samo

statně o svých osudech rozhodovati. VšeckyŠpořetické výklady učitele Diveckého, professors Simkaa
jiných výtečníků o klerikálním nebespečí byly vyvrá
ceny vnucovanou kandidaturou žida Dra. Geduldigra,
Lid má zdravý emyul a dovede předce sí přehlédnouti
postup majetku, soustřeďovaného v rukou důvěrných
přátel pokrokového tábora. Pokrokový klab měl již
málo sympatické poblaváry v městských úřednících
Vojtovi a Dro. Klamparovi; též taktiku měl rozbodně
pochybenou ve evé naduté pánovitosti ve veřejné
schůzi dne 16. t. m. před volbami pořádané, Dnes při
sociálním uvědomění neplatí ani n prostého řemeslníka
nějaký diplom anebo professorská moudrost, nýbrž
charakter, a těch polrokáří nemají zrovna nazbyt.
Trpkou pilulku ze 3. sboru onlazaje pokrokovému
tábora poloviční vítězetví ve sboro druhém; než radost
tato není zabezpočenou, protože se opírá o nodozralé
lidi, kteří ani do 2. sboru nepatří a zařaďují se z ve
Jiké benevolence na nepatřičné místo, Při řádné rovisi
voličekébo seznamu vyřadí se hojnost pokrokových
mladíků, kteří by se měli raději starati o skoušky
nežli o volby. Nejlépe byli sorganisováni učitelé
zdejších učilišť. Žalostný obraz nesjednocenosti po
skytovaly kruhy úřednické. Polovina volila s pokro=
kovou a drohá polovina s konservativní stranou, takže
bezmála 80 úředníků nižších kategorií nemá ani je
diné o svého sástupce v zastupitelstvu. ©Nedostali
tem ani Lukeše ani Lokáše. Nesvornost a přikrčelost
dosad nikdy nic řádného nevykonala. Prvý sbor sacho
val obvyklou svou důstojnost a ukázal že je nad stranami,
Značný smatek působily též kandidátní listiny, jichž
pro 3. sbor napočítali jsme 15, pro 2. sbor 10 a pro
1. sbor b. Ve 30 listinách se těžko vysnají neorga
pisovaní voličové; proto nejlepšího úspěchu dodělali
se organisátoři, kteří agitovali bez okázalého fóra ve
řejuosti. Těch se „Osvěta lidu“ nejsíce také obávala
a proto snažila so je odetřelovati obvyklými avými
ušlechtilostmi. Novinářské šlágry však již nepůsobí;
na všecko si organism zvykne, proto nepokaril par
dubský lístek zcela nic. Dnes umíme volby městské
dělati, proto ani celý vagon síry a petroleje „kleri=
káloí“ stranu v Hradci nevypálí. Nebesa bodeme saso
nosit! | bes milostivého dovolení pokrokového panstva.
Městské zastupitelstvo není snad proto, aby bezcha
rakterní a duševně nevyspělí lidé radničníbo mandátu
snenžívali ku potopám náboženské víry, která je pře
svědčením 90%/, zdejšího obyvatelstva. Na radnici se
musí pracovati pro šívotní a kultorní séjmy, ale
kašdá politická třenice musí býti sásedně vyloučena,

Zvolení zástupcové de měst. zastu
pitelstva královéhradockého. Ve třetím
sboru £ 1002 voličů volilo 699. Za výbory zvoleni

, Halounek K. 614,
úvka Frt. 463: Špalek V.459, Plša V. 45b,

erný Frt. 415, Štěpánský K. 402, Hofbaner Al.
8, Růžička J. 371, Urner Ot. 331, Vlach C. B31,

ezáč Ed. 321. Za náhradníky pp. Fait Ant. 319,
Huňáček Jos. 248, Hanousek V. 289, Rabss J.
224, Košťál F. 222, Růžička F. 214. — Do IL
sboru zvueni za výbory pp. JUDr. Ulrich Frt,

Mareš J, professor 121, Pilnáček J., továrník
121, Hubáček K., lékárník 119, MUDr. Tvrzský
L., lékař 119, JUDr. Jiřík B., ředitel banky 116,
Divecký J., učitel 108, Němec R., odbor. učitel
10%, Mag. Pharm. Collino Viktor, předseda Pravo
varního měšťanstva 101, Rejchl V., mistr zednický
86, JUDr. Czurba Jos., advokát 85. Za nábrad
níky pp. Seehák J., professor 127, Hoffmann F,
správce nemocnice 126, Paulus Č., ředitel škol
101, Lukeš J., pošt. officiál 84 Byutřický Frt.,
berní officiál 70, Hlavatý Ant. professor 64. —
Do I. sboru zvoleni za výbory pp. z Isakoviczů
Karel, v. rada s. s 62 hlasy, Moravec Jar., rada
z. 8. 62, Russ Julias, majitel domů 68, Th. Dr.
Frýdek A. 56, Haněl Lad., teditel 51, Novák Jos.,

itel učitel. ústavu 49, Mosil Matěj, měst. děkan
46, Trapp Karel, živn. insp. 41, JUDr. Zimmer A,
advokát 39, Wippler Karel, profesor 37. Pazourek
J., ředitel 35, Beránek Edv., professor 31. Za ná
hradníky pp. Sláma Vav, 48, Milbauer Em. 47,
Fišer Frant. 46, Th. Dr. Domabyl Gust 41, Bro
žovský Frant. 28, Kukla Matěj 27.

Vollčská schůze pokrokového
klaba. Dne 17. t. m. byla svolána „Pokrokovým
klubem pro okolí královéhradecké“ veřejná voličská
schůze. MUDr. Klampar — aniž by se bylo ustavilo

téním přítomných, načež ze široka jal se vykládati
význam schůze a vedoucí snahu kandidátů jednotli
vých mimopokrokových stran; tak prý se ucházejí
jední o mandáty z toho důvodu, poněradš on (man
dát) representuje jejich moc, druzí, poněvadě prý si
to jejich manželky přejí, další, poněvadždoufají, že
mandát jim přinese od obce různých prospěchů a
konečně poslední jen © pomatychtivosti — a na konec
známým způsobem napadl nenáviděné „klerikály“,

ponkaznje k toma, že co nejdříve vtrhnon do branrálovéhradeckých noví rozšiřovatelé tmy, kteří si zde
postaví velikou kolej za tím účelem, aby otcům a
manželům rašili rodinný klid, přemlouvali jejich šeny
a eváděli je k bigotnosti a proto prý se nelze diviti
pokrokové straně, že na jejich kandidátních listinách

jnéna známé černé internacionály se nenacházejí.. Danihelka — který v úvodu své řeč. prohlásil, že
jest atheista — četl Jevity p. Dra Klamparovi, vytý
kaje mu nedůslednost řečí pronesených i jednání a
prohlašuje, že Dr. Klumpar musí všade mlovit, jen
aby bavil a zase bavil. Kdyš p. ačitel Divecký jal
se přizvakovati Klamparovým názorům o tmářetví a
spátečnictví Josnitů a jejich meblabém působení na
život rodinný i veřejný, ujal se slova dr. Petr. Pravil,
še chtěl propustiti plané fráze Klamparovy bes po
známky; ale kdyš i kandidát a to učitel trousí o
kléru nedoložené pomluvy, ačkoli právě od něho by
se mělo čekati faktické zdůvodnění, vyzývá tedy dra
Klumpara, aby uvedl jednotlivé příklady, kdy který
kněz rašil domácí klid, kdy kterou šenu přemlouval
a sváděl; dokud důkazů ne nelze bráti jeho
útoky vážně a slaší pokládati je sa volební frázi vy

„věcně“, še prý lituje, nezná-li dr. Petr kněze a jejich
jednání; ale — še fakta neuvede. (Pane doktore,
rozvrat v domácnosti připravují ti, kteří se zasazují
o rozlačitelnost manželství a kteří vnášejí do rodin

rolhané, ano j podvodné pamflety socialistické proti

naje vmísilse pln rozčilení iprof. Mareš, který pustil
se do Dr. Petra výtkou, že prý ten pán nemá pra

byl členem spolku Arnošta z Pardubic (Pozo. red.:
vědyťt prof. Mareš také studoval v arcibiskupském
konviktě v Příbrami). Je-li dr. Petr klerikál, neměl
prý ani do Pokrokového klubu vatoupiti, snebo měl
na první valné hromadě klubové své přesvědčení há
jiti a docela s klubu vystoupiti; ostatně že připříští
výborové schůzi učiní návrh, aby byl pan dr. Petr
z klubu co klerikál vyloučen. (Pozn. redskce: A 00
učiníte a klerikály helvetekými a šidovskými?) Tuto
osobní invektiva břitce asil dr. Petr poukazuje

k tomu, že nikdy a před nikým se netajil tím, že bylco akademický občan členem kolejeArnošta s Pardubic
v Praze, ba če vůči každému loyalně a otevřeně všdy
to prohlásil, že nikdy své politické přesvědčení ne
tejil a za ně se nestyděl a prohlašuje, že si pokládá
sa čest, de byl po 6 roků — ne jak uvedl p. prof.
Mareš po 4 roky — členem této koleje, která přinesla
četné třídě studentstva a rodin neocenitelných služeb.
Pan absol. filosof Prel něco na dra Potra vykřikl.
Řečník obradil se proti vyrušování, posnamenav, še

přeje těm pánům, kteří ho pro poctivé přesvědčení
napadají, aby dosáhli na vysokých školách tako
vých výsledků, jichš sám 00 člen nenáviděné koleje
docílil. Vytýká-li se mu, še co klerikál neměl do

pokrok. klubuvetopovati,připomínátolik: nbo klubu na vysvání p. dra Dardíke, jemuž neodváší
se pokrokovci předbasovati smýšlení protipokrokové
a — který politické přesvědčení řečníkovo dobřeznal.
Týš jej ujistil, še účelem klubn jest sloučiti všecky
lidi dobré vůle všech politických stran a všech od
stínů politického přesvědčení. Dále kdyš předseda
v prvé valné hromadě klubu prohlásil, še stanovy
jsou všem účastníkům známy, šádal řečník, aby byly

celé přečteny; alepřes jeho protest čtemo bylo tolikodevět paragrafů. Pan prof. Marešbyl ve schůzi pří
tomen a proto jest od něho momístné uváděti opak
pravdy. Že po řeči p. red. Hajna, který objasňoval
účel a cíle spolku, se neajal slova, vysvětluje tím, že
p. redaktor ve ové řeči na konecbušil toliko do strany
svobodomyslné — jejíš ex offo obhájcem on přecenení

—. Leč může pány čestným slovem ojistíti, te kdyby
podobným tónem, jeko dnes p. dr. Klampar a p. red.
na prvé ochůsi o kněžích mlavili, byl by promlavil
stejně, jsko dnes; ostatné předpoklady, za kterých do

. klubu vstoapil, se nespinily; pro volnost projevu
jest v něm člověk napadác; protok uspokojení pana
prof Mareše, aby mohl klidně spáti, problašuje, že
sám dobrovolně s klabu vystoupí. Diví se pánům,
jak mohou jedněmi a týmiš ústy hlássti svoboda a
hned na to apfrati rakouským státním občanům —
a těmi jsou dojiste i Jevuité — právo zakupovati si
pozemky. A še, co má právo kašdý činiti, to se knězi
dovoliti nesmí. Arci páni pokrokéři to netrpí. Jisto,

Králové co chtí a kdekoliv, a mají právo si tam po
staviti co chtí a jakkoliv, s opak blásati může toliko
člověkvůle slé. Tato slova dotkla se pp. pokrokářů velice
nemile, jak bylo patrno z různých výkřiků a prudkých
G0st. — Na to dr. Gedaldiger jako kandidát vyklá
dal svůj program a problásil, že bude-li svolen, brade
pracovati jen pro blaho obce a celku a jako tklivou
reminiscenci uvedl psmátka uvého otce, který byl
občanem blízké Bohdanče, kde po 40 let byl poklad
níkem záložnya členem hasičského sboru a še ještě
ned hrobem jsa, sázel stromky a když jím byl tázán
proč, prý odpověděl, že pro blaho budoucích, a) tak
še proto i on chce jako otec prucovati nezištně pro
blaho budoucích. — Na to následovala slovní, dosti
pohoutá kontrorerse mezi členy téhož ústavu, totiž
meti prof Šimkem a prof Krýzlem.— Po jiných ještě
episodkách schůze se rozešla, aniž došlo k hlasovásí
o kandidátech. Patrně pp. pokrokáři znali již výsledek
budoucích voleb, který jim příliš neprospěl.

Zdojší úředníci mají naději na větší
funkčoí přídavek. Poslanci Dr. Sláma a Formánek
podali právě 14. února příslušný návrh, který byl
podporován ještě 22 jinými pci. Fankční pří
davek byl by vyplácen jiš od 1. ledna 1905 Gra
talujeme.

Jem důsledně. „Ratibor“ při zprávěo pře
stavbě bývalého hotelu „Beránka“ projevoje přání,
uby stavební úřad nedovolil pokasiti pohled na jišní
fronta Velkého náměstí. Nemáme nic proti tomuto
přání, ale uvádíme „Retiboru“ na paměť, še svého
času o Bergrově třípatrovém činšáka, jenž pohled na
severní fronta Velkého náměstí důkladně pocachal,
napsal, že je „pravou ozdobou města“. Doufáme, še
nebude zase použito pověstného dvojího lokte.

Nemravné pohlednice opět počínajíseobjevovati v některých výkladních skříních. Jaou tak
umístěny, aby i nejmenší dítě moblo si je pořádně
problédnouti a volmi často i prohlíží. Nemají-li do
tčení obchodníci semi trochu studu, jest povinností
okres. bojtmanství, aby chránilo veřejnou mravnost.
Doufáme,že toto upozornění stačí ku sjednání nápravy.

Dámský odber Ústřední Matice
Školské v Hradel Kráí. konatibudovalnou
hromadu ve středu, dne 28. února t. r. o půl páté
hod. v místnosti býv. paedagogia tímto pořadem:
správa jednatelská, zpráva pokladní za r. 1906,
volba výboru, volné návrhy. Výbor uctivě zve a
žádá veškeré přispívající členy, aby schůse této
se súčastnili.

Miledar chudým. Byv prosvé skalaby ocírkov a vlast jmenován od Jeho Eminence,nejdůst.
péna kardinala Skrbenského, kníšete-arcibiskupa praď
ského, prebendářem biechofeteinským, daroval vedp.
dr. Antonín Brychta, kanovník-strážce kathedrální ka
pitaly u ev. Ducha v Hradci Králové, obnos 100 korun
městským chudým. Šlechetnéma dárci vsdány byly
díky. — Paní Kristine Dvořáčková darovala ve pro
spěch chudých v Hradci Králové obnos 600 koran na
uctění památky sesnalého chotě svého p. Jana Dvo
řáčka, měšťana a majitele domů v Hradci Králové.

Na školu Těchonímskeu přimaškarním
plesu p. V. Čtvrtečkou 18. t. m. v Adalbertinu
v Hradci Král. pořádaném „vykládáním karet“ vy
braly dvě „cikánky“ 630 K, jež odevzdány re
dakci t. 1. a touto pak odvedeny místnímu Odboru
Nár. Jednoty Severočeské do rukou p. J. Durchánka,
obchodníka v Hradci Král.

Na ueznámý dobročinný účel déle
odevzdali pt. pp.: M. Masil, děkan 6 K, Jan Brabec,
kaplan 2 K, Ad. Bařtipán, hoteller 1 K. S díky ster
suje Ant. B. Drápalík.

43.valná hromada Zálošay v Hradel
Král. konala se 18. t m. za přítomnosti 95
členů o '/,3. hod. odpol. Zpráva o Činnosti Zá
ložny, jakož i zprávy kotrolora, inventurního od
boru a revisorů účtů za rok 1906 čteny nebyly,
jelikož každému členů tištěná zpráva včas doru
čena byla. Po vyřísení několika dotazů schváleny
jednohlasně účty za rok 1905 i s návrhem výboru,
aby čistý zisk pr. K 6662-34 byl rozdělen takto:
K 68234 na dary místním a národním podnikům,
E 1000-— na odpis realit, K 2000"— fondustrá
tovému a to Ba odpis ztráty u fy Rud. Pajkr k
epol.; K 1000— fondu pensijnímu, K 2000—
fondu reservnímu. Proti tomuto návrbu, jsk opač
nou skouškou zjištěno,nebyl nikdo. Za revisory
účtů zvoleni aklamacípp. Hofmann Frant, účetní

správca všeob. nemocnice, Vacek Josef, účetníokres. hosp. záložny, a Kašpar Karel Sl, kontrolor
obec. důchodu, a stanovena jím odměna E 300—
pro osoba za rok. Nato přistoupeno k volbám s
mezi tím co zjíšťován skrutatory výsledek voleb,

projevuje p. Václav Šolcpřání, abr místo stáléhokontrolora při Záložně bylo zrušeno a obnosu tím
ušetřeného aby bylo použito na doplnění nadace
B. E. Tolmana. Pan starosta jej upozorňuje, že
volba kontrolora bude na u až příštím
rokem,kdy valnáhromadabudemocio věcité
rozhodovati. Po provedeném skrutiniu zjištěnpak

ledek voleb, jimiž do výboru povoláni: pp.
Formánek Václav, Špalek V. J., Halounek Karel,



Tboř Josef, Valeš František, Hlávka František,
Helwich Rudolf, Richter Hanus, Hradecký Aug.,
Vlach J. C., Hanousek Vítězalav, Dr. Zimmer Alois,
Růžička Josef. Za náhradoíky pp.: Báží V. V,
Darchánek Jan, Tolman Jiří, Haller Adolf.

Z minulosti Hradce Králové. (B»
dinné, hospodářské i společenské poměry koncem 18.
stol. (Pukrač.) Dorota, vdova po zemřelém Václavu
"Bubnovi s Locbenic, přednesla dne 4. února 1789 G
hospodářského úřadu v Hradci Králové dádost tato:
Nebožtík její otec měl zakoapenou živnost dědičně
v Předměřicích sa 600 kop míšeňských dle sápisu
ze jne %4. ervna 1725, Poněvadě byla jedinou dcerou
Pavla Morávka, vším právem jí ta živnost pstříla, A
jestliše jako dítě nebyla dostatečna k držení té sic
nosti, bylo po právu, aby tehdejší úřad hospodářský
živnost ta af do její dospělosti zachoval, zaopatřiv ji
dokonalým bospodářem. To se však nestalo, nýbrě
„divnost sůstala v rukou její matky, která provdavši
ae -sa Matéje Doška, šivnost mo odovadala, avšak beze
všeho sápisu, poněvadž toho učiniti nemoble. S Ma
tějem Duškem měla syna Václava a dcera Annu. Na
to Matěj Dušek zemřel. Když pak takó matka jak
Doroty Bubnové tak i Václava Daška a Anny Daškové
zemřela, připadla šivnost na jejího syna Václava dle
zápisu ze dne 19. listopadu 1767. Tento Václav Dašek
zemřev zanechal 4 děti: Aanu, Jana, Václava s Ma
Paua Posůstalá vdova se provdalaza jistého Kňourka

-a užívala s ním dotčenou živnost boze věoho zápisu.
-Z uvedeného uváděla Dorota Bubnova ke své straně
toto právo: 1. že ona jest pravou dědičkou na jme
novanou živnost, jelikož jest jedinou dcerou Pavla
Morávka; následovně neměla ona živnost nikdy do
císích rakoa přijíti, poněvadě vrchnost až do její
dospělosti neb provdání jiné opatření učiniti měla.
Když pak ae to nestalo, tak aspoň 2 musí míti právo
Da to, 00 její nebožtík otec Pavel Morávek stoje na
té šivnosti ne rozličných dlahách vyplatil; dle ex
traktu z knib grantovních to obnáší 806 sl. 9 kr. Po
něvadě tedy z té živnosti jskožto pravá dědička málo
nebo nic zažila, žádá, aby aspoň od té živnosti pou
žila rolí, tak řečenou „Kopanina na Hrobicích“ pod
3 str. spolu s jezerem s tím dalším doložením, po
kadě by se nynější hospodář k tomu po dobrém srog
uměti nechtěl, že ona nastupuje na své celé právo.
Toto přednesení nynějšíma hospodáři Kňourkovi, aneb
raději jeho manželce Kateřině pro ovdovělé Duškové
k tomo cíli a konci se dostaví, aby on na tu žádust
ové dajší vysvětlení dal, co by tak v té případnosti
Dorotě Bubnové ze její právo vykásati chtěl. (Proto
collam, fol. 82.). Pokreč,

Ze Slezského Předměstí. Sv.-Joselské
jednota katolických mušů a jinochů pro Slesské Před
městí a okolí pořádá v bostinci p. J. Špryňara „a
nádraší“ na Slez. Předměstí v neděli dne 25. února
1906 divadelní představení: „Sedlák Zlatodvorský.“
Obraz ze šivota venkovského ve 4 jednáních. Dle
Birch-Pfeifferové pravil J. F. Začátek v 7 bod. večer.

Školní dítky přístupu nemají. Po divadle tanečnízábava.

Průmyslové museum pedkrkonoč
ské v Hořicích. Výstava moderníchumělecko

v Americe 1904, zapůjčených ochotně c. k. rakouským
maseem pro umění a průmysl ve Vídni, otevřena jest
v „umělecké síni“ obvodní školy „na Habra“ » Ho
řicích od neděle dne 18. února včetně do neděle dne
18. března 1906 a sice kašdou neděli od 9—1% hod.
dopoledne a od 2—56odpoledne. Vstup volný. Pro ná
větěvy hromadné, předem správě musea ohlášené, též
i ve všední dny. P. T. obecenstvo neobmešká jistě tak
vhodné příležitostí, kdy mofno u nás na venkově
shlédnouti krásné, vzorné výrobky „moderní tvorby“
s oboru kovů, skla, keremiky, dřeva, vyšívání, vazeb,
maleb, košíkářatví, jichž ke 350 výstava obsahuje.

Z Kutné Hery. (Přednáškav katol. národ.
Jednotě sv. Václava pro Hora Kutnou a okolí.) V ne
děli dne 4. břesna t. r. koná jednota naše přednášku
ve spolkovém sále restanrace u „Zlatého Kola“. Zdejší
rodák p. Gastar Toužil, redaktor s Prahy, uvolil se
ochotně přednášeti o národním a politickém vývoji
kr. hor. města Hory Kutné od r. 1848 po rok 1868,
o kulturních anahách obce, o významu Hory Katné
ve ovětě turistickém a o světové výstavě vLoudýně
U zřetelem na král. České. Na konc. prodakce veli
kým sciopticonem a průměty hlavních monomantálií
a archaeologických pa toboto věkopamátného
města dlo visstních patentních diapositivů p. předná
šejícího. Předváděné průměty produkovány budou i
o výstavě londýnské v českém oddělení výstavním
snahou Mo. Jamess Bakera, upřímného a horlivého
přítele král. Českého a Hory Kutné zvláště.

Pane faráři Dašku, duchovnípa
stýři evangelického ntádee| Tášemeseváu,
má-li „milovník evangelické pravdy“, který na vše
vědoucnost Boží věří, napadati zřejmými neprardamí
katolický tábor? Či takový „milovník pravdy“se držeti
mé zásady, še účel posvěcuje i špatnéprostředky?
Vy si myslíte, še by politická sch ss mnoho ne
stála, kdyby se v sí neděly útoky proti katolickému

fosrědčení. Jest to náledité, zatahuje-li ae otáska ná
naká tak křiklavě do politickýchrejdů? Pořád

váš list píše o útočnosti „klerikálů“, o jejich drzosti,
atd. Prosíme vás, řekněte nám, čím vás pronásleduje
ne př. katolická duchovní správa v Kolíně samém.
Pokřikujete na katolictvo kolínaké dost a dost, ale
duchovní správa katolinká vám dává stále pokoj. Co
oné aš dělat, abyste byl dokonale spokojen? Snad
byste teprve tehdy byl s těmi kněžími opokojen, aš
by si nechali utnont blava, nebo až by s vámi s0u
hlesně chválili násilnické socialisty. V pěkné straně
te to pohybujete. Rosvadění bratři realisté padali ví
slodějů, lhali drah o druhu skoro tak hrubě, jako
bou o katolících. A místo konečného přesného rozla
štění, kdo jest horší, pěkně ai sas podali race. A vy

poáháte BynÍupovňovati spukřelésloupy této strany,se vyjádřila proti všechněm positivním vy
ním náboženským a která vnášela do šurnalistiky
české odpornou sprostotu. Tážeme se, jak můše ka
satel evangelické obce tak poníšeně poohlebovatí 60

cíálním demokratům, jako vy to činíte. Lidé, kteří
ze samého Krista tropí si sprostácké, neotesevé po
šklebky, jeou vám milejší, neš katolíci, kteří v Krista
věří. Soad vám jest snámo, že sociální demokraté ros
tiřají docela i podvodné pamfletyna ubití katolictva
a — křesťanatva vůbec Nevítenic o podvodně vybá

jevé „Řeči Strosemayerově, „řeči generála Jesnitů“,terou si vymyslili naši protivníci, atd.? Také víte,
která atrana tak horlivě rozšiřovala dri, a nešikovný
pamflet „o přirozené amrti Ježíšově.“ A a těmi lidmi
se spojuje strážce ovangolia, oprávce evangelické obce|
Tokové křiklavá nedůslednost bije do očí nejen kuto
líkům, ale i slušaějším evangelíbům. Tak daleko už
to dopracoval evangelický tábor, že se musí chytati sa
šosy lidem nevěřícím v Krista a v odplata věčnou?
Tak málo má vnitřaí síly evangelický Sion,že by se
bes spojení se socialisty a bes praských marek rog
padli? Doufáme, že sami věřící erangelíci ozvou 20
proti tolik neslušné a nedůsledné bře, proti tak ba
zardní komedii svého karatele Myslíme totiž, že pan
Došek všecky své věřící posud nepřeformoval a že
ve všech dosud neatnchl smysl pro právo a sprave
dlnost. Kdo chce viděti rejdy klerikalismu, jen ať se
podívá do Kolína anebo ať čte Daškovu ovangelicko
pokrokářeko-socialistickou „Českou Stráš.“

Dotaz na pana faráře Duška. Pravil
jste na újezdu pokrokové strany v Pardubicích, če
jeden učitel byl na denanciaci přeložen z Kolína do
Hradce Králové a odtad zase jinam. Mohl byste nám
Hci, který učitel to byl? Jeme totit i při velikém
přemýšlení hrozně nechápaví.

Z Heolina nad Labem. Doavaky roleb
dobrávají se u souda. Co byl Kolín Kolínem, neviděl
ovšem takové sgitace, jaká prováděna byla zvláště
při druhé volbě. Pokrokáři protivšemu očekávání dali
sice heslo spojiti se proti DraSobotkovi a voliti Ba
xu, ale stoupenci volili, jak chtěli. „Česká Stráž“ pří
tom nedávala jako pomínutá a redaktor její musil býti
upamatován na zásady taktu poblavky. Odměnil ae
ovšem za to citátem ze slok sobě rorného druha Hor
ského, že prý „volové z volů volili si vola“. A za to
bude teď dobra n sonda. Kolín ostatně měl by této
volbě býti jenom vděčen, neboť ukázalo se, co je v té
to chásce pokrokovéa kam by město přivedla. Ostat
ně i sakladateli této strany, býv. purkmistru Křičkovi,
je v ní už úzko a bade prý se stěhovsti do Prahy.
Zůstane tu tedy jenom mohykán Dušek, který ovšem
by bez toho ani nemohl býti živ a který hledí udr
žeti bystrý krok a novými dvěma spašiteli Kolína Dr.
Zabálkou a Dr. Součkem, třeba stařecká tvář jeho se
spotila. Uvízla tak pokroková strana Čistě ve fanati
ckém protestantismu a bezmyšlenkovém bezkonfesio
nelisma. A to ji charakterisuje a to doufáme našim
Kolíňákům stačí. Vědí, s kým mají co jednati!

Z Čáslavě. Naše královské město stalo se
v poslednídobě předmětem pozornosti jisté části šar
nalistiky, še kdyby mělo jenom trochu domýšlivosti,
musilo by tím býti neobyčejně dojato. Neboť cof
v naší době pokroku zvláště váží, listy pokrokové a
listy aociálně demokratické zřídily proně i zvláštní
rubriku. Na prvém místě je to kolínská „Č. Stráš“,
která tu obce patrně zbudovati novou stranu a pak,
div se světel, až z Pardabic „Východočeský Obror.“
„Č Stráž“ nese příliš značku evangelickou, patrno
s brojení proti rekonetrukci katolického chrámu a
Obzor snačku demokratickou, jsk prosvítlo z varování
zdejší společnosti střední proti tendencím křesťansko
sociálního spolku. V tom jde raku v race « „Právem
Lidu“, které si smislo r posledním čísle na zdejším
p. děkanovi, še bez dovolení červeného štábu vyzval
i dámy s krubn intelligence, aby se staly členkyněmi
spolku křesť. žen a dívek. Odkazují bo, že nemá
k tomu práva. Inu podrahé půjde si říci o to k do
pisovateli „Práva“,bade věsk záhodno, aby udal svon
adresou. Že vzrůst spolku mrzí pány sociální demo
kraty, pardon občany, nic se nedivíme, ale s tím
hloupým žvaněním o defraudovaných koranách by
mobli přestat, majíť toho ve své straně dost a dost.
U nich to jsou ovšem „manca“, nebo, čestná narov
nání.“ Ostatně ustavičné ono koukání do cizích kapes
a pokladen bývá podezřelé. Víte, kdo tak dělají?
Proto pozor!

Z Gelč. Jemíkova. Zdáse, žepřecejenom
společenský náš život se pohue a še na místě onobo,
až dosnd tak otrockého poklonkování židovatva růz
ných kategorií nastoupí trocha občanského sebevědomí.
Přispívají k toma nemálo se přičiňající spolky, které
rosvinojí chvályhodnou činnost. S nimi jde i ruka
v race s]. městská rada. Pro jarní období nobystány
jsou universitní extenee, pro něž hledí se vyvolati co
nejširší zájem nejen v místě, ale i v okolí. Pořada
telstvo bude míti ovšem úlohu dosti nesnadnoo, aby
sostavilo pořadpřednášek takových, které by zplna
konvenovaly. Vědy se najde ten, který by chtěl thema
jiné. Osvědčí-li se všecky letošní, neríme. Ale je to
poprvé, pouhá zkouška, a pro budoncnost najde se
počení. Tolik však třeba posoamenati, že horské

olo naše předstibuje tím sousední okresní i krajskáměsta.

Z Německého Brodu. Dobojováno!Ač.
koliv jiš od měsíců v našem městě sařil tajný i ve
řejný boj volební, sůstávali jeme v klidu, nechtějíce
bestoho rosvášněné mysle, ať ba té neb oné straně,
ještě více rozjitřovatí. Bylo ovšem baed z počátku
pstroo, kam se boj přikloní, neboť tolik cti má ještě
naše obecenstvo, aby Da on0 vpravdě mnohdy sarové
psaní r „Oavětě lida“ nesedlo. Mají ovšem volby tyto
svůj význam, neboť opanováním v našem zastupitel
stva byli by pokrokoví páni salošili silnou baštu,
s které by se plemenilo pokrokářetví do našich hor
Železných i dále. Mají patrně velmi promyšlený plán.
Kolín — Perdabice — Něm. Brod — Polabí a Posá.
saví. Ovšem svítěrila dosavadní strana jenom a vel
kým úcilím a bude to proni memento, aby pamato
vela na zadní konce. Toje jisto, še se ta málo, pra
málo k uvědomění lidn dálo. Ponechávala se pokro
kářům volná raka a oni jí uměli také ašiti. Je potřeb
trochu méně líné krve a to uvlášť na venku. Vímea
jsme přesvědčení, že odrašení v městě půjdou loviti
Da venkov a. proto třeba býti na stráší. Číní tak
všade. Upozorňujeme svláště krahy konsorvativní,

které, z počátku i zde důvěřajíce v jejich sdánlivou
neusobní a věcnou práci, jim šly na raka. Snad po

kde jsou plná ústa realismu.
Z Něm. Brodu. Literátský sbor pořádá

V masopustní pondělí dne 26. února t. r, o 7. bod,
večer v mfetnosti vzdělávací jednoty „Eliška“ pro
své členy a jimi ovedené hosty zábavný večírek s bo
hatým a pestrým programem.

Z Čermilova. Dne 18. úuora t. r. konala
jednota naše opět jednu zdařilou svon schůsi, při které
ze zvláštní ochoty přednášel vidp. dr. Jan Hejči,
professor £ Hradce Králové: „O Egyptě a jebo pa
mátnostech.“ Přednáška tato, provázená pěknými svě
telnými obrasy, byla velice zajímavá a poučná, Viděli
jsme Egypt starý se všemi zbytky bývalé slávyi
obrovské stavby, svláště vodní, doby přítomné. Vid.
pan professor, učenec jlstě vynikající, způsobem velice
populárním ve své 3 hodiny trvající řeči dovedl
upoutati pozornost všech přítomných, začež mu jed
nots vzdává srdečné díky a přeje, aby Pán Bůh vldp.
professora sílil v dalších jebo studiích a pracích,
které ještě podniknouti zamýšlí.

Různé zprávy.
(3) Zasleužilý máredohospodářský

racevník © svobodomysinosti pokro
úřů. Za aféry Jada-Dostál všichní soudní lidé kr

čili rameny nad hroznou „svobodomyslností“ pokro
kářetva. Originelní znění Dostálova protestu nechávalo
ee stranou, za to však břměla všude slova o farářově
dennuciaci. Kdo nechtěl se dáti potnpiti pokrokovým

pranýřen, ten musil svůj nestranný úsudek o Judověrubosti a prolhanosti zatejiti, musil kývati k roz
sudku vášnivých odpůrců katolictva, musil podepiso
vati protesty. Jak ee asi tvářili přemýšlející intellí
genti, znající obsah protestu Dostálova, když pod
nátlakem „svobodomysiníků“ podpisovali ortel nad
Dostálem? Aby měli pokoj, aby nebyli cacháni od
těch, jimě protikatolické štvaní jest řemeslem, raději
sesflili pokřik „rozhořčených“; z bázně před knuton
přikývli, že prolhanec Juda jest vlastně mučedník
pravdy. A měli přece bet bázně říci v zájmu prav
dy: mi lidé, kteří tolik násilnicky se cbovalí k nově
seloženému katolickému gymnasiu na Král. Vinohra
dech, stratili právo odsazovati „nesvobodomyslnost“
katolického faráře. Od těch poroučeti si nedám“. A
jek k tomu přijde elošná intelligence, aby byla na
cena hned vytáhnouti do boje, kdykoli některé pravé
iodividinm vydá rozkaz k útoku? Kdy konečné rázně
se ohradí proti policajtskému komanda samozvaných
„strášců pokrokovosti?“ — O pokrokářské avobodo
myslností promluvil nedávno otevřeně ctihodný ná
rodohospodářský pracovník dr. Albín Bráf tato pa
mátná slova: „Nemlavím schválně o slušném zřeteli
k odchylnómu přesvědčení. Pro mládež on neplatí ni
kde, ta jest vědy nesnášeliva k přesvědčení jiných,
také au nás, kde je v tom podporována svými vůdci
i s kruhů jiných. Její projevy opovržení nebrali a
nebéřou vášní muši příliš tragicky. Ale dnes neplatí
požadavek slušného zřetele, snáňelivosti k přesvědčení
císímu především též n našich tak řečených mladých
stran, obecně a venkoncem u nich neplatí. Společná
jest jim methoda, bojovati proti odchylným názorům
osobním topením jich zastánců. Sociální demokracii
se nedivím; v ní jest stále živo učení Marxovo, že
všecky nesocialistické strany jsou jedinou nerozlišnou
reakcionářekou masou. Ale mám na zřeteli ostatní
naše tak řečené mlaké strany. Pamatujeme se všichni
na důraz, s jakým před lety vystoupili u nás lidé,
kteří přišli umravňovat náš politický život, kážíce
věcnost politického sporu, vypovídajíce boj všeliké
polemice snišující soupeře a jeho motivy. Kam pak
se poděli? Čtěte kterýkoli list mladých stran a ukašte
mi jeden jediný, kde by prárě tato methoda nobyla
pěstována| Dne 31. listopadu ustavila se v Pardubi
cích fasí (aplynotím) dvou frakcí nová pokroková
strana a jej. mlavčí řekl dle realistického denníka:
„Jedině pokrok a svoboda (17) a sociální rozvoj jsou
nám dělítkem českého světa, dle těchto měřítek roze
znáváme, co je v Českém světě dobré, poctivé a pod
pory bodné, a co na druhé straně je zpátečnické, sba
bělé a nepoctivé“. Jaký pokrok, jaká svoboda se tu
míní, nenechávají nás v pochybě. Jest to „die Frei
heit, die ich meine“ (svoboda, kterou já míním). Na
takovou úroveň, která operuje (pracuje) proti odpůr
cům heslem o nepoctivosti, přivedli to proroci umrav
dování! Jak je odtud vlastně daleko k mravní výši
těch, kteří ve dnech listopadových lidem, kteří stáli
možně při svých přeevědčeních, projevovali na ali
cích, ve školních avětnicích i tisku své opovržení! ?
Snad se v českém národě přece ještě najdou lidé,
kteří z nynějšího uš namnoze we doutavujícího střísli
vění a rozčarování vezmou poučení, že terorismus de
megogický, který zastrašuje od projevů samostatného
názoru odchyloébo, olapuje politický život o dobro
diní vyjasnění, jaké přinášejí kašdé politické idei ná
mitky odpůrců“. Kolik vzdělanců odvášilo se tak
otevřeně vystoupiti proti znásilňování svobodných
projevů?

Úvaky s otázky „ Na počátka
dnešní úvaby budiž ihned vytčeno, še „Zemský poji
šovací fond“ jest instituce, která není vypočtena na
ovůj vlastní sisk, nýbrč má účelem jen a jen blaho
pojištěnce. Důkazem toho sajisté zřejmým jest již to,
že vylačuje s pojištění osoby velice zámožné, které
mohou jiným způsobem dojíti cíle, který „Zemský po
jišťovací fond“ unabísí. Jiná pojišťovna zajisté tím
ochotněji osavřela by smlouvu pojišťovacía takový
mi osobami, vidouo tu větší zisk. Zemský pojišťo
vací fond“ přijímá pojištění důchodů pro stáří nebo
pro neschopnost ku práci, jinými slovy pojištění sta
robní. Důchod pro jedna osobu určený nesmí pře
sahovati obnos 1000 korun. Výhody jeho, které pojí
štěným poskytuje vsbledem k pojišťovnám jiným, jeou



nejdůležitější tyto: 1. Jest to ústav saložený sněmem
král. Českého, jest pod dosorem semského sněmu resp.
semského výbora a přiděleným úřednictvoem zemským
opravován. Všecky pojišťovny vedle čisté premie (netto
premie) pojišťovací vybírají příspěvek na výlohy správ
ní (ředitelství, agenti atd.), což dobromady činí bratto
premii, kterou pojištěnci platí. Avšak u „Zemského
pojišťovacího fondu“ nepřijde so zaplacených premií
ani haléře na výloby správní, nýbrž plynou do fondu
eplacených vkladů, a tento fond určen jest jen ve

prospěc pojištěnců. 2. Kdokoliv se pojistiti dá u něteré pojišťovny, savasuje se stanovami ke správnému
a pravidelnému splácení premií ročních (pololetních,
čtvrtletních nebo měsíčních); kdyby do 90 dnů neza
platil, zraší se ma smlouva a ústav ji odkoupí sa
50 až 70 procent zaplacených premif. Co je to tedy
platno, še někdo těžce abáněl po několik let na pre
mii, když najednou ootae se v poměrech takových, že
platiti nemůže. Dobře ještě, povoluje li pak ústav
konversi (přeměnu) smlouvy na hodnotu nižší: jinak
dostane uvedených několik procent a má po naději.
U „Zemského pojišťovacího fondu“ je tomu scela ji
nak. Zde nikdo se k pravidelným premiím nesarasuje,

nikdo není upomínán, Kdykoliv ti sbývá nějaký prod(nejméně 2 koraoy), můšeš jej u jmenovaného fondu
ulošiti a zajistiti si starobní důchod. Můdšese tak díti
keždý týden nebo měsíc neb aš za 6—10 let, jak ko
mu možno a libo. Při tom není neprosto třeba nršiti,
kdy chceme důchod bráti. Pro muže stanoven je nej

nižší rok 65, pro šenu 50. Čímposději kdo bráti počne, tím je důchod větší. Pojišťování u téhoš fonda
je pouze dvojí: s výbradou a bes výhrady. První
(s výbradou) znamená, že pojištěný cbce bráti důchod
menší, ale za to si vyhrašuje, aby všecky zaplacené
vklady po smrti jeho vráceny byly dědicům; v dru
bém případě (bez výhrady) vzdává so těchto vkladů,
jež připadnou fonda ve prospěch pojištěnců, ale sa to
je roční důchod enačně větší Budiž však důrazně po
dotčeno, fe nikdo nemusí nyní určovati, pojišťaje li
ni důchod „svýbradoo“ či „bez výhrady“ ; stačí ozná
mititona půl roka předtím, než začnobráti první důchod,
a i tu jest ještě možno kdykoli (1)výhrady se vzdáti.
Jak z tohoto krátkého nástinu patrno, není „Zemský
pojišťovací fond“ konkurentem nynějších pojišťoven na
celé čáře, nýbrž jen do jisté míry: pokud so totiž
týká pojištění starobního; ale taujest konkarentem
vážným, jemoš se šádný jiný ústav podmínkami ne
vyrovná a vyrovnati nemůše. Kdo tedy chce zajistiti
si důchod nějaký, nejlépe tak učiní u „Zemského po
jišťovacího fondu“; jestliše později budou bmotné
poměry snad lepší nebo horší, může pak dostati celý
obnos jako odbytné, které ne dle zvláštních tabulek
úmrtnosti a úrokových atanoví. Toto odbytné vyplácí
se však vždycky, kdykoliv by roční důchod byl menší
než 24 K. Aby hned bylo to jasno, aveda prosatím
jeden příklad. Kdyby otec ročnímu synkovi vložil do
jmenovaného fondu 10 K, bral by syn od 55 roků
(bez výbrady) 11 K 46 h; poněvadě však důchody
pod 24 K se vyplácejí v podobě odbytného, masil by
buďto otec slošiti současně ještě 13 K, celkem 22 K,
kdyš bylo synkovi rok; anebo když otec jen 10 K
vložil a syn místo odbytného chtěl by přece důchod,
musí začít je brát od r. 68., kdy dusabuje výše 26 K
08 h. Jak dalo by se tedy vynžitkovati tohoto fondu
v otázce výměnkářské — abych tak řekl soukromě,
po domácku Jeoa dvě cesty: Každý hospodář nechť
dle mošnosti ukládá si něco na svůj účet; důchod,
který mu s toho vzejde, snad by mo bes výměnku
nestačil na živobytí úplně, ale bude dobrým přilep
šením pro něj i pro mladého hospodáře, jemuž může
pak část výměnka odpustit. Drahý způsob: Kašdý
hospodář ukládej pro své děti sebe méně: peníze, ješ
dostávají obyčejně do vínku, doplň a ulož ve fondu
Tím zejistíš ma jednou důchod, sice malý, ale ukášeš
cestu, po níž má so starat o sebe sám. (Pokr.) abd

Kultarní okénko. Také oslava Me
sartova. V čele listu „Českého Světa“ vytištěna
slušná podobisna Mozartova. Na levo od ní však jsou
přimalování tři masikanti v národních krojích, kteří
vyhrávají nosmrtelnému skladateli tercetto způsobem
velice originálním. Basista drší nástroj pravou rukou
a smyčec levou; flétnista fouká do instrumentu obrá
ceného na levou stranu. Štěstí, še Mozart jest na tom
obráskau od budebníků obrácen. Kdyby viděl, jak
obratně tito lidé nástroje drší, raději by s toho
obrázku zmizel. — V témše čísle jest podobisna
spolupracovníka „Českého Světa“, jeboš jméno „Joe

loucba.“ Světe, div se, jak velcí mužové povatávají
v národě nešem! Tak veliký doševní aristokrat, jakým
jest vlastenec „Joe“, nesmí přece vystapovati pod
svým poctivým křestním jménem; stratil by moc na
ové vážnosti, až by se lidé dověděli, že má obyčejné
jméno, jako jiný český smrtelník. Ovšem pan „Joe“
přejímá módu po vysokorodých českých osvícencích
jiných. Tomáš Vlastimil Masařík, aby se hodně za
stkvěl, dal si před Časem se samého vlastenectví
jméno T. Garrik Masaryk. Čech „Arne“ Novák nena
lézá zalíbení v českém jméně Arnošt, atd. Zato veliký
Tomek, který vybonal pro českou kaltarn víc, neš
všichni tací milovníci cisích jmen, podepisoval se
Wáclav Wladivog Tomek. Ostatně naši moderní osví
cenci milují také originalitu jiného drabu. Čtete na
př. podpis českého malíře „Franta Gellner“, čtete
v podpisech spivovatelů a spisovatelek jména: Mářa,
Manče, L4ďa, Tonda, std. Takci brají tito lidé lacino
na velké demokraty. My však radíme, aby toto panstvo
zanechalo pošetilého pozérství. Změní li si české jméno
důstojník, zcela právem ho sa to káráme. Dávají-li ai
však „vlastenci“ jména Joe, Garrik, Arne, atd., to uš
propouštíme bes kritiky. — A ještě do třetice. Totéž
číslo „Českého Světa“ má reklamní článek o sociální
demokracii. Před touto společností divící ae duševně

rolbanými pamflety, padá pomalu všecko na kolena,
jen aby socialistický tisk pochválil „lidové spisova
tele“ s „přátele organisovaného dělnictva,“ Sociali
stických nadávek se bojí i rytíř bez bámně a hany.
A „Č-ský Svět“ a poníženým blabořečením píše: „Vy
mokédokonalosti (|), tak že vyvolává šárlivost ostat
ních politických stran, dosáhl sociálně demokrátický
tisk.. . Že stále vzrstajícímu svému vlivu soójálně
demokratický tisk netěší se jenom pro svou rosšíře

nost, nýbrů také p svůj voitřní obsah, sojména proneobrošenost své kritiky, pro bezohlednou důslednost

4 hájení avébo stanoviska, jest všeobecně suámo“. —
i „Český Světe“,plazící se slažebničky před stranounásilnickou, ono je známo všeobecně a tedy i tobě

dobře trochu víc. Ta neobroženost socialistické jest
vlastně drsou sprostotou, která soustavně sosurovuje
český lid. Nikdy tolik bahna, tolik barbarských na
dávek nebylo snešeno na papír, jako to vidíme.při
straně socialistické. K hrubému násilí a nejnestoudněj
ším |šem snižují se soojalisté jiš nyní. Co bude potom,
až od slov budou moci přikročiti k větším činkm?
Bůh buď milostiv všem lidem jiného smýšlení, kteří
se pak socialistům do rukou dostanou. Kdo se dá
soojalistickým tiskem smámiti, kdo se „poučoje“ aspoň
rok pouse s jedovatých výpadů socialistických tiskovin,
ten ae stává fanatikom, pro něhož kašdé nestranné
slovo vyznívá na plano. U divokých národů sotva
kdy tak brabé řeči as vedly, jaké čteme ve „vzděla
vacím“ tisku socialistickém | Snad ani šáduý mohe
medánský fanatik tak sprosfácky o Kristu ae novy
jedřaje, jako socialistický tisk. Takové„vzdělávání“
lidu dokáde lehce i člověk takový, který sotva psáti
dovede. Kdyby katolické časopisy tiskly jen čtvrtinu
tak okatých lží a brabostí proti jiným stranám, jaké
tisknou socialisté proti nám, pak by ae všecky „po
krokové“ společnosti bouřily. Ale tytéš společnosti
nezakřiknou nikdy socislistické Ibáře, ačkoli vědí, že
socialistické prolbanosti tolik ohlapojí lid! Často a
často jeme poukázali, jak banebně podvádí sociali
stický tisk své čtenáře, volali jsme pokrokovce na
stráš pravdy. A odpověď na to? Pekrokáři snašili se
sesfliti násilnický pokřik socialistického tisku. A ta
„bezohledná důslednost“ socialistického tisku! Socia
listé vyčtou kněsi kašdý groš, ale vysoké tantiémy
didovských advokátů a velkokapitál židovských fabri
kantů a bankéřů nechávají na pokoji.— Tojest ta
jejich důslednost. Ale o tom pokrokářeké listy se ne
rozepíšou.

(20) Otl rodiče, cti umělce, oti vědce a
touže lugikou oti světce! Obrazem, sochou jich pod
poruj svou obrazotvornost, bys často jich záslaby,
jich dobrý příklad měl namysli. Stará zásada církve
kotolické, jíž záslaba skvělá patří, če se postavila

roti obrazoboratví. Byl jsem r. 1896 v londýnské
katbedrále 6v. Petra a Pavla. Stavba architektonicky
velkolepá. Vnitřní výzdoba skoro šádná. Jednodachý
oltář v presbyterin. Žídné malby, šádné sochy...
Pardon v lodi jsou sochy, ale či? Zoamenitých gene
rálů a admirálů a pod nimi alegorické znaky: děla,
bodáky, kartáče atd. Mozi četnými sochami vojevůdců
jsem viděl sochu jednoho miseionáře anglikánského.

s vypadala trochu po křesťansku. Byla v tom dů
slednost? Obrasy svatých nikoli, obrazy generálů
ano! Zrovna jako u nás Hasité, kácely obrasy, socby
svatých, velikánů to dějin různých národů, ale při
tom v úctě měli obrazy Hues, Žižky atd.

(20) Historický kontek. Ovoce „Reo
formace" protestantské v Čecbách JÍčÍne
klerikální Zapova Českomoravská Kronika (svazek IV.
str. 436, 437) následovně: „Stavové (valnou většinou)
luteránětí žádali r. 1584 císaře Rudolfa II, by obsa
zování konsistoře pod obojí jim náleželo a ne králi.
Nyní ukázalo se nejlépe, jakou povaha má protestan
tamns z Německa do Čech větípený. Objeviloť se, že
stavům evangelickým nešlotak o ochranu vlastní
viry, o svobodné vysnávání ového učení, jako o to,
sby svou víra mobli volně a bos překážky šířiti a
nad celou zemí kromě katolíků vládnouti. K tomu
účela mělo jim napomábati i osazování konaistoře
pod obojí i tak svaná oroboda víry ve městech. Obojí
bylo poabým pláštíkem k zakrytí choutek výbojných
a panoračných, jelikoš tímto způsobem chtěli víru
svou vnutiti všem obyvatelům pod obojí a sjednávati
jí neobmezený průchod i v městech královských ....
Panstvo a rytířstvo na statcích avých nespravovalo
6e již konsistoří, nýbrž osazovalo fary podle libosti
skoro veskfs kněžími ženatými, svěcenými dle řádu
protestantského, nejvíce v Drážďanech, ve Vitemberce
a jinde v oisině, i největší části toboto kněšstva,
které nemělo nad sebou šádné kazně, šádného vzdě
lání, ani šádného jistého řádu ve složbách božích,
každý učil dle své hlavy; a surové tupení církve ka
tohoké i zlehčování řádů jejích mělo při tom více
místa, než pobádání věřícího lídu k bázníboží a
ko dívota ctnostnému. Vrchnostem protestantským
hodila ae dobře taková správa církevní s té příčiny,
že skněšími na svých panstvích mobli nakládati jako
s najatými sluby, kteří se museli epokojiti aepříjmem,
jeký jim oni dobrovolně vykázali. Stavové protestantětí
totiš rozhodovali nejraději sami o postavení ducho
venstva svého vůbec, poněvadě pak mobli beze všeho
odporu pošívati esmi starých nadání a statků záduš
ních. Želeti jest toho, še v národě kém ujala se
taková nesřízenost v šivotě církevním z té příčiny,
de byla největším pramenem mravního klesání a hy
nutí celého národa. Můšeť se dokásati, še národ
Český skutečně klesal při té náboženské nesřísenosti
a nevázanosti. Vyšší stavové, přisnávajíce se skoro
šmahemk vířeprotestantské,nemělinad sebouv semi
šádné církevní vrchnoati. [ oddávali se nezřídka svým
choutkáms libůstkéma předcházelivlehkostimravů
ostatní národ svým slým příkladem. Hody a rado
vánky hlačné, při kterých jeden drahého hleděl před
čiti prohyřováním statku svého, byly obyčejné jich
sábavy; smilstvo a obžerství rozmáhalo se nad míro,
udušojíc šlechetnější enaby a vůbec choť k nějaké
práci a k vážnějšímu zaměstnání. A jelikož v národě
Českém nebylo touto dobou nějakého šlechetnějšího
snašení, nejevila se také ani svláštní touha a chuť
k vyšší vadělanosti. Národ Č:ský tedy v duchovním
svém vzdělání neprospíval tou měrou, jak požadovala
doba pokročilejší, nýbrš apíše ochaboval a klesal“
Tak-li působila nevásanost náboženské, jak bude pů
sobiti úplné besbožectví, jaké blásá literatura socieli
stická a pokrokářekál?— Pobnutky ka přijetí
„čistého“ evangelia byly na mnoze valně
prospěcbářeké. Jak stavové čeští s hrabivosti po
statcích zádadních přistupovali ku protestantismu, o
tom píše Zapova neklerikální Kronika ve ovasko IV.
str. 486. Podobně tomn bylo v Ubrách. Kronika
Zapova o tom ve svasku IV. str. 404, píše takto:

Protestantství a aice luthoránství sáhy došloromší
fení také v Uhrách hned za Ladvíke II. Nejdříve

k něma přilaali Sasové sedmibradětí a ndtnocké oby

vatelstvo v městech.: a Beokir nalezla retormačoteprro šji průchod. .... . Kdyžza Ferdinanda
počala šlechtapoznávati. prospěchy nového náboženství
plynoncí ze zabavování statků církevních, přestopo
Yala bonfně k učení Lutherova a Kalvinovu. Při této
dychtivosti po světských atatcích neměli přívrženci
nového učení sni času ani chutí atarat se o zřísení
a utvrsení své církve. To bylo ovšem původem patrné
akleslosti a malomyelnosti při těch evaogelicich, kteří
se k novému učení přivinali s důvodů ušlechtilejších.

Socinijatičtí počtáři a hospodáři.
V očkolika dnech celá galerie socialistických
„průkopníků rajského státu budoucnosti“ osvěd
čila prazvláštní hospodářskou a počtářskou
dovednost. Na choceňský socialistický konsum
uvalen konkurs, Socialistický „Východočesk
Obzor“ hledí kličkovati. Prý v koneumu byli
Jen čtyři socialističtí soudruzi; však prý V
chodočeský Obzor“ v příštím čísle podá refe
rát nestranný O tom úpadku. Aha, rozumíme!
Pročti 4 socialisté tedy nezkontrolovali v pra
vý čas konsamní Lospodářství, které měli před
nosem? Proč raději každou chvíli viděli něje
ký culup na „klerikách?“ Nechali ožebračiti
ty lidi, kterým přezdívají buržoů, požitkářů,
vyděračů atd. A což nedostal „Vých. Obzor“
správný referát hned? Kdyby praskl nějaký
podnik katolický, hned by 80 rozepsal sociali
stický tisk o podrobnostech. Ale — chocenští
soudrazi se báli podati podrobnější zpráva. o
konsomu, jebož slabiny mohli nejlépe znáti.
Dovídáme se z Cbocně, že soudrozi sociali
stičtí posud podrobnosti chytrácky tají. Proč
to? A teď nová zpráva z Chocně, Choceňský

socialistický předák Otakar Šeda, kterému říkáno „ahlobaron“ pro jeho časté plísnění oblo
baronů, dělil se o uhlí s tamnějším nádražím.
Odbyl si to 34hodinovým vězením, ale pak —
tkoošel své nmění znovu a dopaden byl zase.
Teď si posedí na státní útraty v chládku dle
všeho trocha déle. O tom „Právo lidu“ a „Zař*
psáti nebude. — A právě v těchto dnech ohla
Šoje se, že i příbramské socialistické konsamní
sdratení „Rovnost“ ohlásilo konkare; ekladní
kem byl vůdce příbramské socialistické orga
nisace a redaktor socialistické „Naší Obrany“
Hyoek Klička. Pěkně to dohospodařil! —
Okresní nemocenská pokladna v Nymbarce na
chází se v rakou socialistů. Již první účetní
této pokladny, socialistický řečník a ugitátor
Ant. Janda byl pro zprooevěru peněz odsou
zen k několika měsíčnímu šaláři. Pak si zvo
lili socialisté za účetatho agitátora Fr. H.ff
mana. Ten zpronevěřil v pokladuě 2475 K 90h
a nadto jako poručník nezletilého A. Papeže
ponechal si 119 K6 h z obnosn určeného na
výživu svěřencovu. Minnlý týden dostal za to
16 měsíců žaláře. — A ještě jedno kvítko
2 rodé zabrádky. Sedmnáctiletý učedník okradl
v socialistickém komeumu českotřebovském na
100 K a rozdělil se o ně s tamějším sociali
stickým agitátorem G. J., synem revisora téhož
konsumu. Proč tén nadějný učedník neukradl
víc, na př. tolik jako husita Ort? lou, když
víc nemohl! Z těchto několika obrázků každý
pozná, jak json socialisté spolehlivými počtáři.
a hospodáři.

Dánský veonkovan mes. Účastníkvý

pravy anglických zemědělců podává tímto výňateks řeči proslovenéna počest účastníků Jakubem Langem,
prof. kospodáteké školy v Dalum. Dánský vonkovan
netvoří ve společenském divotě třídu čtv.tou, ale
první: není tím, čímjest všude jinde; zde jest stavem.
směrodatným, tvoří kmen a kořen národa, který do
vede weplně sám o sobe starati a ožívatí prospěšně
kešdého pokroku. V Dánska pozemková šlechta a velko
statkáři nemají v národním šivotě pratádného podílu.

Literatara, umění a věda nedocbázejí od nichpo:vzbuzení. Venkov jde v čele celého pokroku. Velko
statkáři pěstojí honitbu, soad i koňské dostihy; ven
kované scházejí se v shromažďovacích síních a školách.
ke schůzím, kdeš ae střídají přednášky se apěvem a.

rovozuje se racionelní švé:ská gymnastika a to v tě
ocvičnách, kterou se honosi i ta nejchadší vesnička..

Jinde, kde mají velkostatkáři moc, drou Lůži a pro
stého lidu chtíce zechrániti sebe od úpadku, zde

venkor, mající nadeládn, jev pro rosumný, svobodsý:obobod, neprosící se o žádnou milost. Jak mnobé mů
deme sobě vzíti za vsor s učiti se od venkovana Dán-
ského! (Zeměd. Listy.)

Když farář nepřeje kořalce. Nedaleko
Tarnopolu ve východní Halič., v obci Denysově, jest
fecko-katolický f+r:ř, který se odvášil mezi svými 0.
večkami k tomu působiti, aby nepily šidoveké otravy:
Tamější lid skutečně začsl se pak vybýbati židovské
krčmě, s všímal si více domácí práce, tak že úspěch
sa ta dobu byl nad míra stkvělý Z tobo ovšem měl
největší radost farář. Ne však na dloubo. Židé a.
jejich spřešenci štvalí proti dochovnímu, že poškosuje
společně s apoštoly střídmosti živnost kofeleční a u-.
činili vé věci té osnátení u tarnopolského hejtmanství.
Toto neváhbalo a vydalo nasledovní úřední list. —
Důstojnéma pána, P. Josefa Vitosčluskéma, řecko
katolickému faráři v Denysuvě: Nájemce práva vysta
vovati nápoje v Denysové otěšoval si sde prostřed
nlotrím c. k. propinačního fondn na to, že se místní:
starosta ve spolku s P. Vitosčinskim dopouštějí ne
sákonitého jednání, obyvatelstvo ke sdržování 80.
lihových nápojů přinutili, a je od návětěvy hospody
odvrátili, coš mé Da propinaci ve příčině jejího výnosu
a ceny veliký vliv. Dříve nešl: udané skutky dám
vyšetřítí, vyzývám Vaši důstojnost, abyste zanechal
obtěžování a utiskováví, jima jest temní hospodský
vystaren, a abyste ničeho nepodnikal, 00 by bylo.



spůsobilým propineční (výčepné) právo poškoditi.
v opačném dám kašdé takové nezákoníté
jednání na útraty vinníků, kteří badou k přísné

zodpovědnosti pohnáni, co nejpodrobněji vyšetřiti. —O. k. okresní hejtmanství v Tarnopoli, dne 6. června
1905. Madurovič v. r. (Dle Brněnského Draka). —
Obrázek tento nejlépe nkasoje mocžidovskou,která se

ovším projevoje v Haliči, kde jest všecko mošné.
Ctitelé mezapomenutelného českého

povídkáře Františka PravdyI —Literární
sekce drušstva „Vlast“ zamýšlí r. 1906 označití v No
krasíně u Jindf. Hradce rodný domek tohoto kněze
opisovatele zlatého péra, jehož porídky vzdělávaly
český lid a úkol tento ještě po mnohá desítiletí budou
plniti, pamětní deskoa, která v létě r, 1906 má býti
důstojnou slevností odhalena. Zabajajíc sbírky na
její pořízení, prosí Literární sekce „Vlasti“ všecky
ctitele svěčnělého Františka Pravdy za laskavý pří
spěvek. Příspěvky, jež budou veřejně kvitovány, bnďteě
sasílány na drašstvo „Vlast“ v Prase čp. 570-II.

Boj proti alkoholismu. Bojprotialko
bolisma má býti prováděn intensivně, protože nepří
tel je mocný a lstivý. U nás prostředky užívané jsou
mírné. Rosšiřujeme brošůrky, ve školách se dětem
shoabné účinky alkoholu vysvětlují s osvětlají slovem,
obrazsm, pořádají se veřejné přednášky a i ajesdy.
Někde užívají prostředků přísných. Nejlepší cesta vy
volilo si město Kodaň. Policejné je tam nakázáno, že
-opilec musí býti domů dopraven na náklad toho, kdo
poslední sklenici nalil; podobně i škody spůsobené
-opilcem nebo léky snad potřebné i lékaře svým ná

kladem masí pok tea, kdo „poslední“ nalil. I toby omezilo požívání alkoholu, kdyby se dluh za líbo
viny nemusil platiti.

Zápach a mléko. Mélověcíje citlivějších
mež mléko pro zápachy rozšířené v ovEduší. Nechá
me-li u lože nemocaóho sklenka mléka blízko láhvičky
s kyselinou karbolovou nedobře azátkované, čpí v době
krátké mléko karbolkou. Mléko jest tolik citlivé vůči
sápachům a to nejen nadojené, ale i je-li ve vemeni.
Proto je třeba, aby vzduch vdechoraný krarami byl
čistý, bez ošklivého zápacha. To dokázáno bylo poso
rováním v Americe. 13 krav z jisté farmy bylo bnáno
v určité vzdálenosti od mrtvoly telete ponechaného u
cesty na místo, kdebyly dojeny. Otravný vzduch dý
ohaly dobu velice krátkou, ale mléko všech krav bylo
skaženo. Když mrtvola byla zabrabána, stalo se mléko
normálním. Jindy posoroval farmář, že mléku všech
26 krav vydává zápach nesnesitelný. Příčinu toho ble
dali a nalezli: blísko pastvy v lese ležela mrtvola
koně v největším rozkladu. Koně zakopali, a bylo vše
sae v pořádku. Zvěrolókař radí, aby, koná -li se desín
fekce ve stájí kyselinou karbolovoa, zvířata na tu dobu
byla ze stáje vyvodena Jinak mléko načichno a na
bývá vlastností jedovatých.

Nevá daň. Berní komise říšského sněmu
německého usneslu se na tom, aby byly zdaněny
pohlednice. Počítá se, že by se z 600 mil. pohlednic,
které se ročně v Německu rozešlou, vzešlo 10 mil.
márok dané. Každá poblednice masí 8e příště 0
patřiti kolkem, bez něhož nebude odeslána. Můžeme
Bo těšit, že se tak i v Rakousku stane.:

Nový výrobek z pllim. Dřívíz pilin vy
robené může spašstí na cm? v lomn 439 kg, v taba
251 kg a v tlaku 684 kg. Vyrábí pak se takto: pili
ny promíchají se práškem dolomitovým, polijí vodou
a prohnětou. Směu se roztlonká, rozmělňuje, potom
stlačuje z počátku malým tiskem, později tlakem voli
kým v lisu hydraulickém. Dříví to je tvrdé jako ká
men, nespalitelné, neprostapitelné vodou, může býti
pěkně vyhlazeno a slouží proto v umění dekorativním.

Telegratní řád. C. k. ministeratvoobchodu
uspořádalo zvláštní vydání telegrafního řádu, který
dnem 1. května 1905 vstoupil v platnost. Toto vy
dání jest pro obecenstvo, zvláště pro svět obchodní
uspořádáno a lze je za 12 haléřů u podepsanéno
úřadu objednati. — Pro velkozávody a banky,
které jsou v internationálním telegrafním spojení,
jest tento řád i telegrafoimi sazbami všech zemí
opatřen, tak že si jednotlivec může sám vypučítat
sazbu. Tento řád lze též u poštov. a telegraf. ú
řadu v Hradci Král. objednati za 1 K.

Pozor ua semena. Po Čecháchroztahují
se každým jarem cizozemětí obchodníci se semeny.
Nejvíce se tu na odiv vystavuje semeno uherského
žida milionáře Mauthnera. Jest povinností našinců,
aby v tom ohledu firmy cizozemské pomíjeli, a

otřebné semeno nakupovali pouze u firem českých,
jichž u nás dostatek. V Hradci Král. má různého
semena aa skladé p. Viktorin.

(Zasláno.)

Jednota katolických žen a dívek v Rostokách
vadává tímto upřímný dík dp. faráři Dostálovi, že
tak neohroženě se zastal sv. náboženství proti úto
kům prof. Jady, a jest bolestnj dojata, že jest to
právě prof. Masaryk, který přednáší na naší jediné
Universitě českoslovanské, a svým odpadlictvím od
katolické církve, jakož i svými útoky proti katolické
mu náboženství jebo steva nedůstojným způsobem na
Šemu vysokéma učení žádné chvály a úcty nezjednává.

Aloisie Čepová,
předsedkyně.

(Zasláno.)
Sbromášdění křesť. sociálové ne důvěrné schůzi

v Chradimi vyslovojí avó nejhlubší politování, že se
mohl v české inteligenci vyskytnoati muž „vychova
tel“, jenž by dovedl urášeti nejavětější city lidu, city
náboženské, tak hrabým způsobem, jsk učinil prof.
Jada. Úkolem očitelů jest nejen trochu vědění větí
piti v paměť chovanců, nýbrž působiti na vychování
s zašlechtění povaby lidské. Proto katoličtí rodičové,
kteří jeou nuceni platiti na vydržování škol aučitel
atva, vyslovají avé oprávněné přání, aby děti jejich
byly na základě katolické víry vychovávány a city
náboženské nebyly v ních podrývávy; za drahé —
sby též vyšší kraby při dosazování míst učitelských
na vyšších, středních a nižších školách přihlížely na
přání lida, aby to byli mofové vlastenečtí a nábo
žensky uvědomělí, mužové charakterní. Spolu vyslo
vujeme svůj souhlas s jednáním dp. faráře Dostála
Latinova. .

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 17. února 1006 1

hl plenioa K 12-80—1330, tta K 10:60—11:20, ječma
ne K 10'70—10'80,prosaK14 50—000, «1irvaK 1280
—00:00, hraobu K 20-00—2400, ovsa K 7-10—7665
čočky K 62-00—56:00, iabel K 35 00—26:00, krap K
20 00—40:00, bramborů K 3'80—0'00, jetelového se
mene červeného K 98:00—00'00, jetelového semene
bílého K 98:00—00'00, růžáku K 00'00—0000, máku
K 86 00—0000, lněného semene K 1800 —2000, 100
kg žitných otrab K 13:60—00 00, 100 kg pěen. otrab
K 1200—00'00, 1 kg násla čerstvého K 220—000,
L kg sádla vepřového K 180 —0'00, 1 kg tvarobu K
0-33—00'00, 1 vejos K 0 08—000, t kopa zelí K 00.00
—0000, 1 kopa osrele K 000—0 00, 1 kopa kapusty
K 400—3800, 1 hl oibule K 600—700, 1 kopa drob.
zeleniny K 100—150, 1 pytel mrkve K 2.60—0'00,
1 kopa petržele K 000—000, 1 bl jablek K 00'00—
0000, 1 bl hrašek K 000—000. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 17. února 1906 odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 278, žita
284, ječmane 156, ovsa 271, prosa 1, vikve 63,
hrachu 00, čočky 3, jehel 4, krap 8, jetel. semínka
54, lněného semene 15, máku 8. — 39.)Zeleniny:
selí 00 kop, petržele 00 kop, kapasty 80 kop, cibule
15 hi, drobné seleniny 50 kop, mrkve 30 pytlů,
brambor 84 hl, ceřele 00 kop. — 3) Ovoce: jablek
O hl, brudek 00 hi. — 4) Drobného dobytka: vepřů
6 kusů, podevinčat 376 kusů, kůzlat 7 kusů.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

o
Pro dobu postní

nabízíme:

Křižová cesta
Pána našeho Ježíše Krista.

Z pramenů českých čerpal a českému lidu
katolickému podává

Antonín Kaška, farářve Chlenech.
Stran 20, 8.

Cena 16 b, 60 kusů po 14h, 100 kusů 12 K.

Křižová cesta
odAegidia Jaise.

Stran 20, 8%.— Kratší předešlé. Cena 14h.
Při větším množství přiměřená sleva.

Památka
na vykonanou sv. zpověď a sv.

přijímání.
Obrázek (Kristus Pán na kříži) s biblickými.

příhodnými texty.
100 kosů 80 h — 1000 kusů K 7—.

Biskupská knihtiskárna

TNMNNAENENNEEEENHÍ

(bratr P, J. Heškadiy, faráře vo Výprachtieleh)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázkuf

se na požádání franko zašlou.

rána

jd-80:000088Eduěné

VSRR
b3 K€8)(6"

< Veškeréo
5 hudebniny
Ba a školy hudební

Re) pro všechny nástroje
—má—

ve velké zásobě stále na skladě

první královéhradocké
Imihkupoetví,antikvariat a závod

budební

Bohdana
elichara, 

w Hradoi Králové.
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(Býv. závod Pospílšilův, salož. r. 1808.) hu
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v Hradci Králové.

9 o
Nakladatel L L. KOBER v Praze

Vodičkova ulice.

Jediné svého druhu dílo.

Truhlářství
stavební a nábytkové.

Příručníknihapraktickéhotruhlářství.
Za přispění zkušených odborníků napsal
KI. Skramlík. — S mnoha sty vyobrazení.
Vychází v sešitech po 30 kr. Předplatné

na 10 sešitů 3 zl.

|
DEMENÁex
————,,—,,

Izaručeně spolehlivá
dodává

odborný závod semenářský

FF, Viktorin
v Hradci Králové.

(Založeno roku 1853.)

„es Novýhlavní seznam:
pro jaro [906

s četnými ná
vody a popisy

|přímo nádherné

doporučuje
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P“ sklenné již

pro facady i dekoraci vnítřní, nejnovějšího,
vlastního způsobu,které nejen vzezře

nim ale i evou lácí předčímozaiky
vlašské, hotoví

uměl. ústav pro malbu na sklo

B. Škarda,

Rozpošty pro chrá
mová okna i mo

bezplatně.

SLAVIA“
vzájemně pojišťovací banka v Praze,
vyhovajíc novodobým požadavkům spořivého obecenstva,
zavedla v odboru životním novou tasbu pojišťovací na

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 svláště pro ty, kterým v pozdějších letech
vzrostou výdaje na dospívající rodinu a p., nebot roti
tomu zmenšuje se až do nepatrného obnosu pojistné. “ s
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 J„Bonledním roce pouze 4%, počátečního obnosu.o jiné sazby tak ji tato spojena jest s nárokem
na dividendu.

Fondy a reservy banky
Slavie jsou

Všechen zisk náleží čle
nům. Dosud vyplaceno
v celku dividendy . . K. 1,400.69681

Ve všech odborech bylo
dosud výplat . . . . K 82,787.15957

Podrobné vysvětlení a sazby zdarma zašlo

Generální ředičelstvo banky Slavie
vPraze, na Havlíčkověnáměstí,

jakož i gener. zastupitelstva:

vBrně, vo Vídni, vLublani, vo Lvově a v Záhřebě. 
Adresa pre telegramy: Banka Slavia Praha.

$OK»5
K ZASOAčSDASSOE*
OSLOE ANIOANONE

Jos. Hájek, č
obchod papírnický a závod knihařský

v Hradoi Králové,
v domě pana Skuherského, proti hotelu

K 31,865.880-80

Knibařská dílna opatřena jest- nejno
vějšími stroji e doporučuje se ku provedení
všech prací v obor ten spadajících. —
Vazby knib všeho druhů, od jednodacbých
až do nejskvostoějších.

VDSIOS

Zlacení nápisů na stuhy.

Velký sklad všeho druhu papíru.

Hojný výběr ku psaní, kreslení
====—= a malování.

Knihy obchodní,
ve velkém výběru neb na zvláštní zho

tovení v trvanlivé vazbě.

Modlitební knihy
v nejrůznějším výběru.

Velký výběr umělockých dopiznic. Nej
ší hradecké ednice vydané

hrásněj k „eh vy

OOBRAi
©

GRANOHOTEL
ge- v Kolíně. “ga

Znovuzřízenépekeje, místnostikavárenské
a restamrační. Kačdou dobu dobře upravené
stadenái teplájídla. Víma stolmí vlastního
pěstění, plzeňský prazdroj, vyleželéko
línské zámecké pivo a pardubský porter. —
Omnibas ku každému vlaku — Kn poradám a
schůzím zvláštní oddělené místnosti. — O hojnou
návštěvu prosí

Josef Faseka, botelier.

Akelový kapitál K 2,000.000—.

V HRADCI KRÁLOVÉ.
Založen r. 1868.

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších souutav

V PARDUBICICH,
doporučaje se veledůstojnému dochovenstvu a sl.

aálnímdladům ku provedení všech prací do obora
spadajících.

Dále dovoluje si upozorniti na svůj aklad
plan a planin.

Rozpočty.zdarma afranko. Nejvyůší vyznam,na výstavách.

usfav |
Foady ca. K 500.000—

toho

|

BB OU-PW
Ma;.te: Politické družatvo tiskové v Hradci Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antonín Poohmon. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradcí Král. 

Oddělení bankovní.
Úvěry bankovní, zejména eskont eměnek, záloby na cenné papíry, varranty, postoupené pohledávky. Půjčování cenných papírů
ku skládání vadií a kaucí dodávkových, obstarání vojenských kaací, úvěry rembourení etc., akkredilivy va cízinu, inkassa směnek

a poukázek. Ioformace všeho druhu. Úhrady všeho drabu na citinu. Zakázky pro tu- i cizozemské bursy.

WS VKLADY "UN
ma vkladní knížky Oj | odo dno vložení
a poklad. poukázky 4 lo do dne vybrání.

Na běžný účet dle povahy vkladu i výše. — Daň důchodkovou hradí banka ze svého.

Směnárna
kupuje a prodává cenné papíry všeho druhu přesně dle denního kursu. Inkasso hodnot slosovaných a kuponů, obstarávání nových
koponových archů, vinkulace a devinkulace cenných papírů, pojištění proti ztrátě kursovní, promesy vlastního vydání, revise čísel

losů, přijímání papírů do dépot k uschování.

Prozajímatelnéschránky panoéřové s vlastnímuzávěremstrany. —Dovisy, valuty a mincevyměňnjí 50Conejlépe.

Skladiště
spojené vlastní kolejí s nádražím. Svobodné skladistě cukru a libu. Výhody rerxpedice, Záloby na zboží uložené a faktorované atd.

a
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všech druhů koberců, záclon, pokrývek, přikrývek flanelových i proší
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vaných, různých předložek k postelím, jakož i čínských kožešin, před- jRÉZ
věsků na okna, cestovních potřeb, jako: tašek, kufrů, košů, cestovních o
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První český katolickýjjzávod ve Vídní

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, křížea td.
>P wVWideň,

VII. 0., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
Be vše franco.

odporučuje se P. T. duchovenatvu, patronátním
úřadům a soukromníkům

pro voškeré opravy jakož 1přestavby a laděnívarhanaharmonií.
„ pRB> Ručím za nejsolidnější práce. fi

Sochařsko-řezbářské atelier
pro práce kostelní

J. MUNIAKA,
absolventa c. k. průmyslové školy v Zakopaném

i c. k. státní průmyslové školy ve Vídní

Firadec Erálové,
Karlova třída číslo 286, „Pětidomí“,

doporučuje se P. T. duchovenstvu k provedení

oltářů, kazatelen, křtitelnic, zpovědnic,
Božích hrobů, krucifixů, křížových cest

v reliefech, soch sv. atd. atd.

Obnovuje staré práce dle jejich původního slohu.
Vzorya rozpoč. zuarma. Práce solidní, ceny mírné.

Veledňstejnému

duchovenstóvu!

dan Dlaněk, z5,34ě,
Konviktské ul., spe

Praha-l, uI.
Kar. Světlé,

! ený paslř
cielně na kostelná náčiní, dovoluie

: doporučiti svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílně račně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrsnce, kalichy, ciboria,
lampy, svícny, kaditelnice, kropen- :
ky, patenky, nádob:v atd, vše '
v přesném alohu církevním. HStaré

. předměty snovu opravuje v původní
inteaci a jen © ohas slatí a střídří. Na požádání hotové

ráce na ukázka, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej

jednoduššíhodo nejstkvostnějšího.Sbm kostelům úleva v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý
robky bezcenné. Vše posílám jiš posvěcené. :

příležitostem ?

|

©
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C.a k. dvorní dodavatel
Závod doporučen již roku 1888 Ordinariatním

Jistem vejdůstojnější biskupské konsistoře.

ovíce kostelní
pravé voskové, přesnědle liturgických předpisů
zhotovené. svíce polovoskové, pro svou bez
vadnou jakost velmi oblíbené, svíce obětní a
smuteční, bladké i krášlené, dále

k nastávající
době velikonoční

paschaly příslušně vypravené a ozdobené (s be
ránkem, rány a 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 hodící), svíčky sklepní, levné parafinové
svičky pro domácnost a veškeré jiné druhy
svíčekvlastní výroby nabízí nejlevnějiJ. Pilnáček
továrna na svíce, mýdla a voňavky

v Hradci Králové.
ORP*>Založenaroku 1816. ij

ojspom$7Y]Z:9061Uépuo"T
'G061ZHEJ9([MEPom97812ZlatámedaillePardubice

Praha 1905. L.cena. Diplom čestného uznání.
které jediněkupujte a žádejte!„MONOPOL“

akolová svíčkárna a voskárna v MI. Boleslaví.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

Tovární sklad PLZEŇ, Saská ulice číslo 7.
Telefon č. 416.

CPI XR92 KESIXCPI XCBIX

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

EKIXCBIKGSIXCPIX683X663X663XC63|[X]ESDX663XGB3



Zemská životní

pojišťovna
markrabství Moravského

pod vrchním dozorem zemského výboru,

pojišťuje levně a výhodně kapitály pro případ
úmrtí : dožití, věna = výbavy, výměnky pro
rolníky, důchody vdovské, sirotčí, starobní z
pro případ invalidity, jakož i pense všeho druhu.

Jistota naprostá, an jest to ústav

WB“zemský. "U
Všechen čistý zisk náleží pojištěncům.

Genor. Inspektorát v Hradci Králové jen

Eliščino nábřeží čís. 304.

C. k. místodržiteletvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizají se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

zahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“,
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

x
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Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal paramenů
prádlarána náčiní 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, rospočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)

odborný NÝ závod

malbu oken. kostelníchPRARA-I,
č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 29
novéblíže Malého náměstí, dříve
přes 69 roků na Malém náměstí

pod Joubím) doporučuje se |

ku dodání okem chrámových:
od nejjednoduššího aš kboha
tému figuralnímuprovedenía
Sice 1 se šelesnými rámy, sí

těmi vsasením.

Vetkeré rozpočty, skizzy 1 odborná|
rada bexplatně, vší závaznosti

ku definitivní objednávce. |

Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání.=
Založeno roku 1836.
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Prvníran

věžnich

v Ďáslaví

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných vězových 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,

> Er ČJ K KIV © S
E “ - : 6 8
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m 98s
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nabízí ve velkém; výběru: Výtečné kapesní bo
dinky 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/

Důvěry hodným aásilky na výběr téš i na splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843.

-———————>
Podnikatelství staveb

a technická kancelář

doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých i průmyslových, ku

Š| Zotorování 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.

.
+

n kÍ
V PRAZE, Na Poříči,

proti sev.-záp. nádraží
(dříve v Hoře Kutné).

Elegantní hostinské pokoje.
Elektrické osvětlení.

Mírné ceny, exguisitní kuchyně, výborné

nápoje. — Plzeňský „Prazdroj“ přímood čepu.

K době velikonoční:
Boží hroby as v 60různýchformáchv každém slohu; nákresy

k výběru.

v každé velikosti, ze dřeva
Těla Páně pěkněřezanáa jemněpoly

chromovaná. (Z pevné sádry ve velikosti 90, 100, 116,
130, 140 cm. velmi levná.)

ae dřeva pěkně řeKlečící andělé zanéajemnépoly
chrom. v každé velikosti. (Z pevné sédry 40, 55, 65cm., velmi levné.)

ze dřeva řeSoškyVzkříšení7,
jakož 1 veškeré kostelní práce

doporuěují uctivě

Petra DuškaSynové v Oychrově
umělecký závod sochařský a řezbářský

pro práce kostelní.

Založ. 1853. Provedeno přes 500 nových oltářů.

TOVÁrNaProersr
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likórů

JU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

i 4 dříve sávod na sužitkování ovoce, salošený »

řR r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách j JÍ
— nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry,sladké ovecn
víno, bílé červené, wino ordvkové (medici
nalní),vína sladká avíno šumivé (iampaňské).
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a
slivovlol, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

1891na ji ná močošlte medailístátné a diplomem slaté me a mnohými ji
nýmé diplomys právem rašení slaté medaile.

Vzorky zdarma a tranko,

Josef
Krejčík

V PRAZE,
7 umělecký závod 80

7 ©chařský a řezbářský.

Písárna a dliny na Letné čele 618—VU.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

kot čs uctivěsvé chvalněznámé:sochy,yt
ovécesty,jesle,BojíkomeolyZšícney, ryar od

spovědníce, kýtitel

eddle . oa (řezanévdpreme, fotografie a
Akané|předmětyok se sa

Půrodní nákresy, cenník . rozpočty kezplstně a

E
Renovace storých oltářů a kostelních zařízeníE ÍŮ)

Piana,
pianina,

harmonia

avarhany
nejnovějších

též na splátky a výměnu nabízí
první královéhradocká továrna

AL.HUGOLHOTA,
FHIRADECKRÁLOVÉ.

g Skladna Velkémnáměstíč. p. 39. g
vedle lékárny.

Král. Vinohrady, Karlovatřída č. 6.
Cenníky sdarma a franko. Pochvalná uznání od
předních českých umělců. První výstavní ceny.



Předplatné na čtvri roku 2 k So kČíslo9.| esa
o (V 0 OAmerický ráj.

(8) Nedejme se klamati! Naši odpůrci stále
nám kladou před oči, jak jest Amerika v oble
da moderní filosofie pokročilá, a jak jest po
tFebí, abychom my evropští zpátečníci čli za
jejim rářným vzorem. Pravdou jest tolik, že
Amerika předčí Evropu vynalézavosti v oboru
techniky a že práce jest v ní více a to po zá
sloze ceněna než v Evropě. Ale také pravdoo
jest, že velkokapitál stává 6e v Americe broz
nou mocí, která utlačaje slabé; bezcitnost pe
něžních knížat amerických jest obecně známa.
Stále sepoukazaje a nás na jmění církve katol.,
které prý má so dáti proletářstva. Avšak má
lo se mlnví o přepychovém životě a bezcitno
sti amerických peněžních knížat. Dle zprá
vy „Ostravana“ millionář James H. Hyde má
privátní povoz v ceně 50000 dolarů a dává
třicet ažčtyřicet tisíc na hostiny. Ostatně kaž
dou chvíli čteme v novinách, jak se dovedon
američtí millionáři na venek representovati.
Na divadle, komedie, na hostiny vyházejí roč
ně statisíce ano i milliony, ale na proletariát
nepamatají.

E. J. Sbriver dí: „Vítězství plotokracie
(vlády bohatců) zotročilo nesmírné množství
našeho lidu; a jestliše nedostaví se jakási ná

rava, váha její zdrtí ty, kteří dnes již pod
řemenem svým sténají anebo povstání jich

povalí republiku a přivodí podobný smatek,
jakého Francie byla svědkem r. 1789, kdy rov
něž trpělivost francouzského národa, příliš nap
jatá ekatky shýralé člechty, praskla“. A. Ras
sell Sape podobně se vyjádřil, že jestliže pc
trvá dosavadní hromadění majetku jednotlivých
kapitalistův, „následek dostaví se v podobě
všeobecné revolty lidu a-nevyhnatelné finanční
skázy, jež nemá sobě rovné v dějinách avěta“.
Také stále zřejměji se ukazuje, že moderní
názory svobodomyslných Američanů na rodinu,
oa manželství vedou k důsledkům brozným.
Jsou tam dovoleny manželské rozvody, které
podlamují mravnost a jež činí veliké rozvraty
v rodinách. Ročuě dochází k statisícům roz
vodů; manželé, jež se rozcházejí, vstapají ve
volné sňatky nové; a zoelíbí-li se kterémako
liv nový rodinný krb, uzavře nový aňutek po
drahé, potřetí — třeba desetkrát. Ve státě
Obin bylo za rok 1904 úbroem 11.746 jednání
o rozvod; 4124 manželství bylo rozvedeno.
Průměrně zde připadá na děvět manželství je

FEUILLETON

Sedlák nad professora.

(3) Vojtěch Bránův měl po maturitě. Roz
bodl se, že bude studovati práva; chtěl být
advokátem. Uvažoval dosti správně, že ani v mo
derním čase láska k bližnímu neučinila tak veliké
pokroky, aby se lidé srovnali bez soudů a bez
advokáta. Pozoroval na vlastní obci, že se lidé
bašteří a podvádí stále víc. Vždyť se právě skoro
půl vesnice soudilo. A než by se ti sousedé po
dobrém vyrovnali, raději zanášeli veliké sumy
těžce vydělaných penéz advokátům, jen aby soky
úřední cestou co nejvíce ponížili a potresteli, A
tací sudiči jsou podobní vášnivci jako karbaníci.
Čím více bazardním bráčům peněz z kapsy vy

dle nejbližšího okolí dobře pozoroval, že advokáti
dosud nejsou na vymření a že naopak obratným
znalcům práv vede se stáje líp.

Tatík vyprovodil Vojtu do Prahy a vstrčil
mu do dlaně několik pětek pro řádné i mimo
řádné potřeby. +A to ti, hochu, povídám, moc
neutrácej! Nechoď do bospod mezi rozpustilé
kumpány! Slyšel jsem, že je tady až moc věčných
studentů, kteří si hledí víc sklenice než knihy a
kteří kamarády svádějí k flámování. To víš, jsk
těžko našinec za nynějšího času peníze shání. Až
by tě chytlo pokušení, vždycky si vzpomeň, jak
se při práci pachtím, abych ti mohl nějaký groš
poslati,«

den rozvod. Ovšem že v roce následajicím jak
v Obiu, tak v jiných Soveroamerických spoje
ných státech rozvody ještě více 56 rozmoožily.
Tažme ce, jaká jest asi výchova dítek, které
třikrát i víckrát dostanou nového otce oebo
matkn. Může nevlas'ní matka nebo nevlastní
otec věnovati dítkám nevlastním tolik lásky a
péče, jakou projevaojí řádní rodiče k své vlastní
krvi? Neznáme enad, jak zacbázívají otčímové
a macechy a dítkami nevlastními? A tací ne
vlastní rodiče, jsou-li dobrými křesťany, přece
daleko více péče věnají dětem po cizích při
jatým, cež rozmařilí Američané, kteří každou
chvíli sprošťojí se rodičovské povinností vstu
pováním do nových svazků manželských. Jak
slabí, zhýčkaní jsou tito „volní myslitelé“,
když pro vlastní vášeň, pro své pobodlí bez
rozpaků zbavojí se povinuostí a obtíží sňatku
uzavřeného! A že tu hrají blavuí úlobu nízké
vášně, čím dále zřejměji se ukazuje. Při jedné
kontroloí obchůzce v Baltimore nalezli policisté
tisíce žen z lepších krubů v místech hanby,
kde se tyto oddávaly orgiím, zapomínajíce na
povinnosti k domácnosti. Tedy již ani rozvody
nedovedon jejich rozmařilost dostatečně ukojiti.
Dovolení manželských rozvodů stalo se jen
dráždidlem k výstřednostem dalším. Nedivíme
se, že sám president Spojených států severc
amerických Roosevelt se vyjádřil: „Snadnost
rozvodu znamená zkázu národa, kletbu společ
nosti, obrožování rodin, je zdrojem neštěstí
pro manžely a podnětem k nemravnosti —
osudná to věc pro maže a ještě osudnější pro
ženy“. A zajisté, kdyby okolnosti nebyly sil
nější nad jeho vůli, že by byl dávno zrašil zá
kov, který rozvody dovoluje. Jestliže nejmenší
státní společnost, to jest rodina, jest v roz
vratu a rozháranosti, jak může býti pevným
stát? To dobře nahlížejí nestranní Američané,
kteří se pevně náboženství Kristova drží a
v řádném sňatku věrně setrvají. Kdyby nebylo
těchto a zároveň příliva mravných vystěhoval
ců evropských, co by již « těmi pyšnými Spo
jenými státy severoamerickými bylol A nejen
prostřední třídy, ale i millionáři dovedou se
zbavovati starosti o děti rafinovanějším způ
sobem. Právě nejbobatší rodiny mají dětí nej
méně. Jest to následek mravní zbýřilosti před
sňatkem nebo usmrcování děoka již před na
rosením. Slyšme, co tlamočí „Ostravan“ z pc
soudku samého umerického tiska: „Pravdon
zůstává, že na Páté aveně, residenční to sekci
———

Vojtěch sliboval třesoucím se hlasem všecko
nejlepší. Mínil to upřímně. Ale — student míní
u zatrolená veselá Praha mění. Jak se mladík
ocitne v bujném proudu velkoměsta, musí mít
sílu jako Krakonoš, aby obecnému přílivu odolal.
Na gymnasiu dělal dobrotu. Kvartýrská nad ním
bděla mateřsky a napomínala bezohledně, až se
jeho studované nitro boufilo, že musí poslouchati
takové prosté, neučené osoby, Zkrátka obmezování
svobody zvláště v poslední rok gymnasijních
studií nikterak se mu nezamlouvalo. Vždyť byl
si zcela jist, že by i bez těch řečí dovedl rytířsky
povinnostem dostáti — ovšem pokud bylo dle
jeho náhledu potřebí. Ale přece vždycky jeho
výbojnou mysl kvartýrská zkrotila klidnou po
známkou, že v případě revolty podá referát tatíkovi.

Teď v Praze shodil konečně tísnivé jho, byl
svobodným akademickým občanem. Zvonil sebe
vědomé rytířskými ostruhami v pevné důvěře,
že teď dostojí svým povinnostem bez zbytečného
poručníkování, samostatně, dobrovolně, A vykoná
své povinnosti tak, jak mu to jeho učenost a filo=
sofický talent poradí, a nikoli jak mu bude po
roučeti nějaká stará vdova, která o studiích nemá
ponětí s jejíž obmezený, prostinký, skrčený duch
ani ve snách nepochopí ideálů a bystré soudnosti
akademického občana. A výsledek mužného roz
jímánía předsevzetí našeho hrdiny? Celé dva mě
síce dbal aspoň těch povinností, jež svým filoso=
fickým talentem ze skutečné studentské povinnosti
uznával, Ale pak) — Nejdřív bodoval s kollegy
jen dvakrát týdně, pak třikrát. — Rytířské ostruby
našemu hrdinovi rezavěly, až spadly. Každou
cestu Jo hostince chtěl svatosvatě považovati jen
za mimořádnou výjimku, která se bude opakovati

———

! Ročník XIIImserty je počítají levně.
Obnova vychásí v pálek v poledne.

naších multimilionářů (mnohonásobvých milio
nářů), jest nejnižší stopeň porodů proti každé
jiná sekci města. Jistá lékařská autorita ují
šťuje, že vzrůstáním bobatsví nejen že rapidně
snižuje se a mizí počet porodů, ale že v témže
poměrn zvyšuje se počet zločinů proti porodu.
Přirozená anebo zúmyslná neplodnost bohatých
Amerikánek jest známa a proto stalo se již
téměř příslovečným rčení, že evropská bra
bátka a knížátka nehledají zde v Americe že
ny, ale peníze. Žena, ať už jakákoliv, jest u
nich pouhým nádavkem k pytli zlata l“

Tak! Stále pokrokové listy volají: rat
me se k přírodě! Žijme přirozeně! Ale utrá
cet plod před narozením — to už není proti
přírodě?

Bohatá, emancipovaná Američanka, to
noucí v záři millionů, jest tak zhýralá a zbý
čkaná, že již předem prchá před teplem i sta
rostmi řádné rodiny. Nemá v sobě za mák
obětavosti a sebezáporu tato žena vychovaná
dle „nejmodernějších požadavků“ doby. Věnuje
se jen pohodlí a vášní. A pak ještě odvažaje
se pokrokový tisk klásti americké emaucipc
vané dámy za vzor našim nezkaženým ženám!
Pak chce naše obětavé, přirozeně žijící ženy
přeformovati po americka! — — — Že od
vrat od zákona Kristova Američanům ani na
tomto světě mnoho štěstí nepřináší, to patrno
z toho, jak často tam na sobě páchají sebe
vraždu i lidé zámožní z omrzelosti života. A
kde vládne v lidstvu vlastní „já“, kde není
bázně před Božím zákonem, tam se tropí i ji
né neřesti. Málokde tolik smělých podvodů,
loupeží a vražd bojí jako právě v Americe.
Za minulý rok spácháno ve Spojených státech
9212 vražd. Padlo tedy tolik životů rakou ná
silnou jako ve větší válce. Na million obyva
tel připadlo 115 vražd. Když jel veliký výletní
vlak s Čechy na výstuvu do St. Louis, byl celý
vyloupeo. Tedy ani na cestě, kudy tisíce lidí
dováženy byly na výstavu, není bezpečnosti.

A proto: kde se chce moderních vynálezů
s vzácných darů důcha vůbec užiti k skutsč.
néma prospěchu lidstva, tam mast předem
předcházeti čistá mravnost na základě Kristc
vých zásad. Jinak i millionář, užívající všech
moderních vymožeností, jest méně šťasten a
méně bezpečen, než prostý katolický rolník
přebývající ve středu lidí bobabojných, pocti
vých. Každá pokroková vymoženost, každý vy
nález může sloužiti prospěchu veškerenstva,

o
teprve až někdy za měsíc. Leč — mimořádné vý
jimky pomalu se stávaly pravidlem a učení, ne
vštěvování přednášek — stávalo se u něho vý
jimkou.

Ubobý hrdinol Jak slabě tě tvá filosofie po
vznášela! Jak pevnost tvojí vůle stála hlubokoš
pod statečností a důsledností prosté kvartýrské,
která tě dříve komandovalal Zpytuj svědomí a za
styď sel Vzpomínej častěji na lopocení svého
tatíka, který, jakkoli nestudoval, lépe pochopil
význam života a usilovné práce než tyl — —

Bránovi obdrželi dopis. Adressa psáno rukou
Vojtěchovou. Hospodyně trhala obálku u velikém
rozechvění. »+Coto asi Vojta píše? Možná, že už
udělal nějakou tu zkoušku a chce se pochlubit,
že to odbyl dřív než jiní.«

»Ba mlč, bláhová«, poučoval Vrána, +to
nejde tak čerstva. Kde pak!a — Hospodyné četla:

Drazí rodiče.©
Přijměte upřímný pozdrav od syna, který

stále a stále s vděčnosti a touhou na Vás vzpo
míná, Acb, jak se těším na tu krásnou chvíli, až
se zase ve dnech oddechu spolu shledámel Dě
kuji Vám mnohokrát za peníze posledné zaslané;
ale nezazlívejre mi, že přicházím přes to všecko
s prosbou, abyste mi dobrotivě zaslali co nejdřív
eště 20 zlatých. To víte, že jest v Praze všecko
dražší než jinde. A teď potřebuji si ještě koupiti
nové drahé knihy ke studiu, Zajisté sami uznáte,
že takové universitní knihy jsou mnohem dražší
než jakých jsem potřeboval na gymnasiu. Setřím
dost, ale přece musím — ač dosti nerad — ob
těžovati Vás prosbou za mimořádnou pomoc. —«
A podobným způsobem blaholila píseň Vojtěchova
dále.



jestliže se nachází v rakou poctivých. Leč
skoro všech vynálezů mohoa využiti ku škodě
lidstva lidé zištní, mstiví, skrátka lidé tací,
kteří přes všecku svoji učenost nebojí se vše
vědoucnosti Boží a chtějí vymožeností tako
vých využitkovati jen pro sebe a oa zhoaba
nemilých bližních. Náboženská mravn''et, obě
tavost a poctivvet vede k blahu v přední řadě.

Denunciantské duše.
(3) Slíbili jsme dodatek ku článkav 7.

čísle t. 1. uveřejněném o denanciantech. Nože!
Lidé, kteří farizejsky nejvíc spravedlivou
obranu faráře Dostála odsozojí jako denunciaci,
projevovali a projevují přímo lačnou chuť de
nancovati muže v katolickém táboru stojící.
Jakmile se jim jedná o vytrestání katolíka,
sáhnou ke skutečné denunciaci hned a neštítí
se při tom ani mrských lží. Co se stalo na př.
před několika lety katechetovi Vrátnéma
v Praze? V „Čase“ objevilo ee proti něma
Depodepsané zasláno několikaotců a dcer,
v němž bylo si stěžováno, še katecheta tupí
Nerada a Světlou a že odsuzuje německého
básníka Heinea. Nadto v zaslánu hrdinně ihned
žádáno, aby byl katecheta proto £ měšťanské
školy vystrčen. Pravdou bylo tolik, že Vrátný
poukázal na některé nepřátelské a nesprave
dlivé útoky těch literátů proti církvi katolické
a že je odsoudil. Ale panstvo, které nyní hájí
hrubý a prolbaný výpad Jadův a které teď
křičí po svobodě projevu, tenkráte bylo méně
svobodomyslné. Pryč 8 tím katechetou, který
se odvažoje pronésti volný náhled o Neradovi.
Dostálovi tito pánové nedovolojí vydati proti
Jadovi věcný protest, zastávají se prolbance
Judy, ale při aféře Vrátného nepokrytě kate

skrytých denunciantův? Katecheta odsouzen
od náměstka dra Friče bez elyšení denuncian
tův. Na nepodepsané zasláno prostě ze školy
vyhozen. A měl býti přece sonzen úřady škol
skými po vyslyšení žaček a oněch denonciantů.
Nad katechetou proveden náhlý soud na ano
nymní zasláno; a přece pokrokové panstvo
proti anonymnímu udavačství jindy tolik horlí |
Žadný pokrokový list se nepřihlásil tebdy

8 názorem, že anonymní udání jest vždycky
bezcharakterní. S kterým bezvěreckým pro
fessorem jednalo by se v „katolickém“ Ra
kousku tak zkrátka, jako s oním katechetou?

Každou chvíli vytasí se protikatolioký
list s prolbaným nebo překrouceným topením
katolického kněze. A k takovým zprávám hned

stoř? Nebo: Co tomu říkají školní úřady? A
pod. Anonymní útočník hned se snaží obroziti
existenci duchovního. Ubodí-li někdy kněz ve
škole rozpustilce, na něbož časté domluvy pra
nic nepůsobí, bned se takový případ promrskává
v pokrokářských listech 8 obvyklým dotazem.
Tážeme se, co je horší: uhodit nezvedence, či
papadati hrubě a nepoctivě náboženství, jak to
učinil Juda?

Po objevení defraudací v Svatováclavské
záložně pořádali socialisté horečně přednášky,
na nichž denuncovali před lidem celý kněžský
stav. Kněz Dlouhý-Pokorný dostavil se do jedné
takové schůze a bránil své spolubratry. Sucia
listický tisk však slova jeho překroatil, vlošil
mu do úst slova hodně radikální, jeo aby mu
—y—————

Co dělati? Tatík zaškrabal se za uchem a
drubý den svěřil poštovnímu úřadu peněžní po
ukázku..

A za měsíc nový dopis:
Nejmilejší rodiče.

Jest mi dosti nemilo, že se znovu musím
utéci k obětavosti Vaší. My právníci pořádáme
manitestační ples. Já jsem zvolen do výboru. Jest
to pro mne veliká pocte, že mi tolik kullegů dů
věru svoji věnuje. Mám-li se však na plesu ná
ležitě representovati, musím míti salonní šaty
nejnovějšího střibu. A to víte, že já si bohužel
na ně .vydělati ještě nemohu. Proto Vás prosím
snažně .. . .« Zkrátko v dopise opakovala se
sturá písnička: Tatíku dejl

Tentokrát hospodář se za uchem neškrábal.
Byl brd, že si jiní studenti jeho syna tolik váží.
A proč by mu nepřál trochu radosti? ©Však za
pár let Vojtovi stejně mládí pomine; ať tedy
užije slušné zábavy, pokud ho to těší! A Brá
nová? Ta přímo radostí zářila. »Poslouchej, táto,
věř mi, že bych se hned jela do Prahy podívat,
jsk to bude Vojtovi slušeti. Tam bude, panečku,
tančit s nějakými moc nóbl slečinkami l«

»[ dej pokoj a nezblázní se samou radostí,
My prostí lidé bychom se bodili do tskové pražské
společnosti jako suché bodláčí mezi růže.«

»No — no, to já jenom tak. Vždyť vím,
že bych si musila pořídit nové šaty. A na ty ne
jsou peníze. — —«

O velikonocích Vojtěch přijel domů. Těšil
se veliké pozornosti celé vsi. Každý chválil ro
dičům do očí jeho elegantní způsoby; každý si
liboval, že Vojta ani v Praze mezi tolik vzácnou
společností nezapomněl na svůj vesnický původ a

u ojrkovních představených uškodil. Marné
bylo obražení Dlouhébo-Pokorného,marné bylo
jeho odvolání se k nestrannému posluchačstvu.
Socialisté opakovali svoji prolhanou denanciaci
znovu.

A co spáchal jeden socialista na katolic
kém redaktoru Myslivcovi? Dennocoval ho, že
on jest příčinoo runu na německoa „Sparkasen“.
Došlo k soudnímu vyšetřování a akázalo 86,
že socialistický denonciant mluvil nepravda.
Kde byl pokrokový tisk tehdy 80 svým hor
lením proti denunciantství? Socialisté břmotí
proti obmezení volné kolportáže tiskopisů. Jak
mile všsk mstivý socialista přistihne člověka,
který bez koncesse kolportuje katolické časo
pisy a brožury, hned si schladí žána udáním.
Hoed nenáviděné paragrafy státní jsou mu ví
tany, jakmile se jich může chytavut k vytre
stání katolíka.

Machar prolhaně líčil Dostála-Lutinova
jako karbuvíka. A tohle nebyla úskočná deonn
oiace ©před čtenáři Dostálova ©Časopisu Aa
před církevním představenstvem Dostálovým?

Zesnulý biskop Brynych byl židovským
tiskem rafinovaně denuncován, še on jest hlavní
příčinou utrpení chudáka Hilsnera. Na jeho
popad prý vydány nepravdivé brožurky atd.
Byla tohle poctivost? A pak Masaryk počal
orlím svým zrakem prohlížeti rény jiš pobřbené
Anežky Hrůzové ze svého okna v Praze. Viděl
z Prahy až do Polné, do hrobu Hrůtové tak
bystře, že počal opravovati dobrozdání odbor
níků, kteří mrtvolu zavražděné ohledali. A na
základě svých „výzkumů“ počal omývati Hils
nera a snažil se vina vraždy svaliti — na sa
rmoucené příbuzenstvo usinrcené dívky. Pá
nové, kteří vášnivě protestujete proti sprave
dlivé obraně Dostálově, erovnejte čin Dostálův
8 nehumánním projevem lehkovážného a veli
kého podezřívání Masarykova!

Když se ujali professoři vyučování v dív
čím katolickém gymnasiu na Král. Vinohradech,
nejednou strašný ooplach. Professoři postaveni
na národní pranýř a rozkazováno národa, aby
se k nim choval jako k vyvrhelům lidstva.
Kdyby byli šli učit do synag gy zpátečnic
kému talmudu, měli pokoj. A paušální denan
ciace přede vším lidem, Špinění celého kněžš.
ského stava před veřejností jest často horší
deonnciací než osočování a představených. —
Svého času otiskli jsme mimo jiné dvě zvlášť
křiklavé a prolhané denonciační zprávy soci
alistickóho tisku o kázaní dp. faráře z Krouné
a jednoho kaplana na Cblamecka. Co říkati té
pepoctivosti, jestliže socialistický tisk vkládá
do úst duchovenstva věty přímo protikatolické,
jen aby je avedl v opovržení u věřících i před
stavených? A co říci tomu, jestliže zaslané
spravedlivé opravy hází se do koše, jen aby
pravda se atutlalaf

Teď se dovídáme o rafinované denuociaci
nové. Dle zprávy „Našincovy“ ve schůzi ví
deňských akademiků pokřtěný žid dr. Stránský
— který přes své pokřtění jest velikým ne
přítelem strany katolické — ještě se chlabil,
jak překazil potvrzení učence dra Nabělka za
ředitele na učitelském ústavě v Kroměříži. Ač
jsvu učené prace Nábělkovy obecné známy, ač

víc než deset pokrokových mluvků, mosil býti
odstřelen, poněvadž jest upřimným katolíkem.
Dr. Stránský navštívil ministra, tam 0 „zary
tém klerikálovi“ podal min'strovi své „dobro=————— ->
že chová se k bývalým spolužakům jako bratr s
k sousedům docela uctivě, «Můžete mít, psnímamo,
z takového syna radost. Když Vám nezpyšněl a
když nekarbaní, bude z něho brzy jisté veliký
pán. Inu, má dobrý základ z domova, jea co je
pravda.« Branová radostí plakala a aby zářívá glo
riola kolem hlavy Vojtovy zasvítila leskem. ještě
kouzelnějším. dodavala všude, jak mejí v Praze
Vojtiška nejučenější professoři rádi, jak od něho
žádují poučení jeho kamarádi, když jim něco
z učení dobře nejde do hlavy, Už nyní říkají
Vojtovi všude »pane doktore«. A kolik bohatých
holek v pražském plesu mu prokazovalo zvláštní
pPozornost.« .

A jak Bránovou těšilo, když slyšela odpověď:
»Ínu, tomu se nesmíte divit. Takových hezkých,
kudrnatých a výřečných mládenců ani v Praze
nemůže být mnobo.«

Když již si Vojtěch hověl doma pět dní,
uslyšel z otcovských úst dosti choulostivou inter
pellaci: »Proč pak si's nevzal sem Vojto, ty nové
salonní šsty? Já bvch opravdu rád viděl, jak ti
to v nich sluší, Bude tady teky bál; mobl's
v těch pěkných šatech provésti zdejší holky, sby
viděly, že na sebe moš.«

+Ach — to je tatínku, těško. Uznáte sám,
že by utrpěly velikou škodu, kdybych si je vzal
na sebe do vlaku. A zbalovati to do zavazadla
— taky by se to zbytečné pomačkalo. A nač se
s tím vláčet, když tyhle šaty jsou pro Myslice až
moc dobré? To já si takový oblek šetřím k zvlášt
ním slavnostním příležitostem, protože vím, že
mi nemůžete každou cbvíli kupovati nový.«

»Hm, to je taky pravda.< A starý Brána si
uspokojeně z dýmky odbafi. (Dokoně.)

zdání“ a — dosáhl, po čem toužil, Pomalu aby
se intelligent bál veřejné vyznávati katolickou
víra, nechce-li za to v „katolickém“ Rakousku
pykati. Pomalu židovští denapcianti dosábnou
toho, že bude zabráněno katolickým intelligen
tém říditi ústav navštěvovaný mládeží kato
Jokou.

Podali jsme aspož několik z těch mno
hých případů, které avědčí o tom, že pokroko
vým rytířům, brojícím farizejsky proti „kleri
kální denonciaci“, bned 6e zamlouvá kašdá, i
prolbaná onuncisce, která směřuje na ubití
cti a existence katolictva.

Dopis z Prahy.
( Vlastnosti a povinnosti univernitníhoučilola. Odha

lujeaurčujesekulturníbestie.)
Ačkoli každodenní život ve velkém městě

80 všemi starostmi o život, zdraví, nemoc —
se všemi zájmy o důležité nebo malicherné
věci — plyne svým nezávislým proudem, přec
jen tu a tam vystupují výsnačnější události,
které poutají pozornost. Teď na příklad v kul
torním ohledu zastavojeme se u skutečnosti,
kterou bych mohl osvačit: Masaryk a kate
cheti. Ve sporu tom bývalí i nynější šáci, jak

anidos býti nemůže, přiznávají barva svémuprofessoru, nebot myslí, že Masaryk, když již
sám o aprávnosti činů jest přesvědčen, mluví
a jedná — dobře. Rozvážnější lidé zase netají
se míněním, že Masaryk svými činy snižuje
vášoost universitního učitele.

Tato otázka universitní stává se důležitou,
protože v kolturním zájma vážnější část naší
veřejnosti musí uvažovat o vlastnostech a po
vinnostech universitního učitele. Nebade od
místa, ba spíše na jisté poměry na naší uni
versitě nejpřilébavěji se hodí, když uvedeme
některé myšlenky, které o universitním učiteli
promluvil slovatný apologeta P. Weiss vo
„Ouartalechrifta“ r. 1898.

Mezi jiným praví P. Weoigso universitním
protesora: . . . „Mají-li však skutečně (poslu
chači) převahu u nadvládu charaktera jeho
uznati, mosf jim učitel sám dříve poskytnonti
živý příklad tím, če i se ové strany něco.
vyššího a sobě nadřazeného uznává. Šebe sa
mého vyvyšovati nade všechno božské i lidské
a při tom žádati, aby mladí mužové právě ve
věku, kdy se tak rádi ve věcech božských i
lidských viklají, uznávali učitele svého za by
tost přímo nadlidskou, předpokládá právě onu
naivní a dětinskou neznalost světa, skrze kterou
jiš tolik profesorů učinilo stav svůj pověstným
» směšným.

Nikoliv; učitel, který chce do ardol svých
žáků trvale větípiti úeta ku pravdě, pevuost
přesvědčení, stálost zásad, čistota charakteru
a věrnost vůči závaznosti svědomí, učitel ta
kový ne.mí a pravdou sobě zahrávati, nesmí
učiniti aatorita cílem svých útokův a žertů,
nesmí učiniti sobě se svědomí, přesvědčení a
citu povinnosti lidí sobě svěřených předmět
smělých nebo libovolných pokusů!

V zájma vážnosti samého úřadu učitel
ského, vzhledem k úkolům aniversity a ze
šetrnosti ku právům svědomí svých posluchačů
musí již tedy učitel zavrbovati priocip tak
nazvané nepodmíněné svobody učení. (Od zásad
náboženských a od povinných zřetelů na blaho
lidské společnosti prozatím tu zcela odhlížím.)

Nacházít se mládež tato vo příčině di
aposice ducha v témž prazvláštním, skoro by
bylo možno říci, komickém stavu přeobodném,
který také v obora mravnostním možno na ní
zřejmě pozorovati. V období tomto není jí nic
velikým, nic krásným, nic svatým a úota vzbu
zojícím Není pravdy, která by pro mládež
takou ještě platila, není mvšlenkového zákona,
za který by netroufala sobě dáti lepší náhradu,
a při tom přísahá na elova ačitele, ktorý si
důvěry její vydobyl, te o přemýšlení nějakém
rozhodně nemůže býti ani řeči. Kritisování bez
mezí, a při tom přece úžasná nesamostatnost.“

Některé tyto okásky z pojednání Weissova
mají platnost obecnou, a právě objasňují se
určitěji, jestliže je připneme na skutečné po
měry naší uoiversity, zejména na profesora
Masaryka. Jest nesporno, že v nich ulošena
jsou slatá zroka pravdy, a kdyby obecná plat
nost jejich byla osnávána a praktikována také
u nás, byla by proveden notná očista vůdčích
krubů celého národa. Vždyť hlavní úloha na
poli práce národní z největší části jest v rukou
české intelligence, která mnoho podléhá vlivům
universitních profesorů. Jakkoli život a jeho
různé odbory mnoho na jednotlivce působí,
přece jen jádro osobní povahy, tedy pramen
celkových názorů na šivot a působnosti v něm,

odstatoě mají tentýž rás, jaký jím vtiskl ob
(bený universitní profesor, který formoval

rozomovou a mravnostní etránku člověka v nej
choulostivějším období vývoje jeho mladistvé
duše.

Odtud si již snadno vysvětlojeme, že pří
tomné úkazy v národně-kultarním šivotě našem,



boje protikatolické, dějí ee zřejmě ve znamení
osobno ti, ne tedy pouze theorií, ale také ve
snamení povaby Masarykovy. Símě zanévané
v přednáškách uuiversitních i na schůzích stu
dentských vyzrává v širém těle národním
v plody; ovzdaším universitním oddychuje
valná část naší intelligence.

Masaryk důslednou houževnatostí svému
studentskéma okolí dovedl všětípiti mínění o
své neomylnosti. On v tomto smyslu tak dloubo
mluvil a psal, až mu závislí duchové ověřili,
Roskládal mládeši o potřebě, aby každý se
strojil si svůj světový a životní názor, kdežto
ve skotečnosti obratnou a sebevědomou mlovou
soggestivně podstrčil poslachačům názory své
vlastní. Vědyť v jedné době byly toho sestro
Jování plny i všechny řeči i všechny publikace
realistického dorostu. Mládež statečně naučila
se také kritisovat všechno, co jí na oči přišlo,
všade pohrdavé gesto, vysoký pohled, báječné
sebevědomí. Otázka náboženská rozlaštěnu říz
ným sáporem a katolicismo vyblášen boj. To
jest průměr realistické intelligence ve student
stvu i u mažů, kteří působí již v různých úřa
dech v šivotě. Rozhled a soudnost této intel
ligence charakterisovány jsou tím, že pánové
řeší otázky životní, o nichž lidé duševně i po
vahově nejvýtečnější vyslovovali se vždy nejvýš
opatrně. Také nesamostatnost pánů dívá se
vesele do avěta. Masaryk spáchal tolik kotr

„melců jako nikdo z aniversitních profesorů, a
řece stoupenci jeho běží za ním jako stádo,
ehož by nebylo, kdyby trocha dovedli přemý

šleti jen o nejvlastnějším svém požadavku:
doševní samostatnosti.

Vůbec vzrašující události poslední doby
dokazují, že Masaryk se svými věrnými věci
dohnal tak daleko, še protestovati masí každý,
k mu záleží na blahu národním a důstojnosti
vysokého učení. Zaslepený a surový boj proti
náboženský zapadá tak v rámec duševní úrovně
sociálně-demokratické, ale bouří-li fanaticky
universitní professor, snižuje důstojnost svého
učení a hodnosti své mravně ge již zbavil. To
jest faktum, o kterém vážnější lidé v Praze
hovoří.

*
+ *

Měli jeme již různé bestie. Mluvilo se o
bestii, která bořila Prabu a Mrštík napsal
brožuru, již nadepsal: bestia trinmpnans, Bestie
ty odsuzovány vždy z hlediska osvětnéhoi
mravního. Zapomívá se však, že zažrala se
v národní naše tělo mrška, kterou třeba nazvat
bestil kaltaral a která dokazuje, že kultura
požírá jiš sebe samu. Jest posorahodno zajisté,
že lidé, kteří plnými ústy blásají moderní kul
taro, páší skutky protikulturní. Nemá-li ge
pojem koltory zoehodnotit, bude potřebí, aby
praví vzdělanci určitě rozbodli, co lideká kal
tora jest, a aby jisté činy vykázali v řečiště,
kudy neteče jasný a zářivý proud vzdělanosti,
nýbrž smrduté bahno. Jsou činy páchané od
vzdělanců, jsko na příklad čin prof. Holého,
ři nicht vzpomínáte si na děsný obraz, na
rtaný Edgarem Poeem, když ztroskotaní 90

tkávají v Širém oceáně loď, jež jim kyne osvo.
bozením, jejíž mužstvo však jest shnilé a roz
ščiřujemorový zápach. Zetlelci naši jsou však
známnější, nežli ony mrtvoly básnikovy. Jsou
lidé, kteří zakrývajíce se štítem, na němž na
rýsována jsou rozličná bVoltarní hesla, páší
největší hnusnosti, otravují mravy, roztahojí
se a drze zakříkojí každého, kdvž odváží se
je odsoudit. A jsou davy slabochů, nebo lépe
Ťečeno sketů, kteří takovým kaltarním loapež
pikům tvrdí bned muziku. Nikdy v českém ná
rodním životě neotročilo ee danému heslu tolik,
Jako dnes. Jaou eskamotéři kaltary, kteří do
postí se darebáctví a brání-li se napadený,
zavěsí na svou mízernost vísitka 6 nějakým
moderuím heslem, nebo jinou jinak úoty hod
ným titulem — a nyní nechť se někdo opo
váží nazvati skutek, onou visitkou opatřený,
čím skutečně jest, totiž darebáctvím! Uvidí,
jak se mu povede.

V prostějovském socialistickém listě pro
fessor středoškolský surově píše o úkonech
náboženských a v úvodě k výstavě Kapkově
mlaví hrozué nepravdy o náboženství. Mohou-li
se kněží a katolíci brániti? Kaltorní bestie
rozevírá svůj Široký jícen a zařve, že nikoli.
Professor psal ve jména práva svobodného
mínění, obranou jeho svoboda se roší. Prof.
Holý v básní jízlivě a aprostě potapí jistou
paul, a zemská školní rada proti němu zavede
disciplináral vyšetřování, Co teď? Jak v tomto
případě se zachovati? Kolturní bestie zambu
řuje oči, jest chvíli oa rozpacích £ vyčkává.
Vždyť, jednali-li isme v případě Jadově tak a
tak, jest nyní potřebí jisté důsledovsti a shudy.
Však hle, kultaruí bestie se již rozmyalila a
začne ječet: Zemská školní rada svým vyše
třeváním obmezoje tvůrčí básnickou svoboda,
ale básník a professor Holý psal sprostě, že
se projev jeho nenechá ani kvalifikovat, a vůbec
Demá se o tom ani mlavit.

Bravo, koltaraí bestie! Zemská školní
rada obmezuje svoboda básníkovaa ty ji svým
odsadkem neobmezaješ? Vědyť, řveš-li napro

stou svobodu mínění, musí ti býti každý projev
osobního přesvědčení oprávněným. Uráška kněží
a náboženství sprostotou nebyla a potapa paní
ti eprostotou jeot? Jest ještě nějaká mravní
zodpovědnost? Jeme-li posud v nějakých svaz
cích právních a jeme-li v úřední nadřazenosti
a podřízenosti? Má tatík právo potrestati syna
pro darebácký čin, čili nie?

Jak viděti, kultarní bestie jest velmí ne
důsledna a nejslabší stránkou její jest nedo
statek logiky. Tam professor, tady professor,
oba lidé kultarní. Ostatně dokladů ke kulturní
bestii mobli bychom ještě navrcholit celé kupy.
Nejsmutnější však při všem jest, že dnes kul
tarním prospěchem měří se mravnost, v kte
rémžto obledu dojdeme těch nejsmutnějších
výsledků. A jak jsme akázali, jest pojem vzdě.
lanosti tak oeorčitý, tak pochybný, že v životě
jednotlivcův i národů znamená mnohdy etav
naprosto neutěšený, stav úpadku. Jisté hodnoty,
které ctitelům kultury značí úspěch a pokrok,
bývají zhusta pro mravní pokrok docela bez
významné, neb dokonce velmi škodlivé. Rafi
novanost na příklad není pokrok, jenž by lidstvo
byl žádoucí. Kultarní bestie, jak jsme ji zběžně
namalovali, jest však rafinovanost. Kdybychom
tedy připustili, že vzdělanost jest nejvyšším
pravidlem mravnosti, dojdeme podle ní k osudné
nevázanosti tak řečených vzdělaných lidí, kteří
pak mají výsada nemravnosti, jelikož jsou vzdů
Jant a pokročilí. U nás tato výsada skutečně
jest již přijata a schválena, Tak nedivme se,
že koltorní bestie plivá na mravnost a mo
rálku náboženskou a že ji chce vyhazovati ze
škol. Ne, pánové kulturníci, vaše vzdělanost
právě potřebuje pevného měřítka a sudidla,
podle něhož by prohlášena byla za nevázanost a
kulturní bestii. cudidlem pravé n nepravé vzdě
lanosti jest a musí právě býti mravnost a
mravouka, která proto nemůže spočívati v po
kročilosti kultarní, nýbrž má nad ní bdíti a ji
říditi. Voláme tedy na všechny dobré a roz

až lidi, aby terorisujícíkaltarní bestii všadeničili,
Na vysvěllenou. K žádosti p. dra Václava

Řezníčka, spisovatele v Praze, dle pravdy sdě.
lujeme, že již celý rok do našeho lista nedo
pisuje; dopisy z Prahy zasílá nám jiný pan
dopisovatel. — Redakce Obnovy.

Obrana
(2) Dopadený konfident při lži. M4

me v dobré paměti policejní intervenci pr f.
Masaryka pod maskou prof. Beka v případé
vraha Hilsnera,. Celé veřejnost zná čerstvý vý
rok Masarykův, že mu „docházejí žaloby na
katechety“. V nedělním čísle (66.) :»rgan Ma
sarykův „Čas“ vyšetřil zase zločin „Obnovy“,
která prý31. května r. 1895 denuncovala há
sníkaČecha u státního návladního. Píšeť „Čas“
doslovně: Na krásném jméně Svat. Čecha a
jeho národní popalárnosti obřála se i Obnova.
Básník jest Obnově 23. úoora 1906 jedním
z předních geniů českého Parnasu .... Zejmé
na jeho satyra není tak ohavná jako Macha
rova a Horkého (a tu již oslavný článek Ob
novin okazuje čertovo kopyto — dnes nebudeme
citovat katechetský něžný elob). Raději zpo
meneme něčeho, co nemá být zapomennto.
Když ae psalo r. 18956 a Svat. Čech vydal
Písně Otroka, tenkrát Obnova zapomaěla, že
lýra básníkova je v pravdě česká a ryze ná
rodní. Tenkrát Obnova ueobaleně denunocovala
lýro Čechova a našla pro státního zástapce
hned i příslušné paragrafy, aby mo ušetřila
přemýšlení a hledání. Psaluf 31. května 1905:
„Máme milosrdenství s básníkem; juk ale ob
stojí zpěv XVII. před $$ 58.—66 a zpěv XVIIL
před $$. 122. a 123., jestliže pravíme, že národ
rabů je uárod český — jakých tím působíme
Čechovi nesnází“.

Když čtete tato slova „Časn“, zdá se vám,
že slyšíte rap.rt slídivého koofidenta, jenž
vyšetřil zavátou stopa bývalého zločince. Již
s obdivem patříte na bystrozrak policejního
aparsta realistického a 8 aspokojením bledíte
vstříc zaslonženému potrestání starých hříchů.
Než každý obžalovaný má právo žádati, aby
sond nevěřil jenom slovům konfidenta, zejména
je-li z jivého případu již známo, že je špatným
člověkem a má právo žádati, aby byla ma po
skytnuta příležitost k obhájení. Nebudeme se

roti nařkoatí konfidenta v „Času“ jinak há
Jiti, leč doslovnoa reprodakcí kritiky „Písně

otroka“, jak ji aveřejnila „Oboova“ dne 31.
května 1895: Jeden list prosil v době poslední:
„Mějte milosrdenství s básníkem, mějte milo
srdenství 8 národem !“ Má úploou pravdu. Ne
myslí-li básník národem rabů nějaký národ
ujařmených divochů někde v Africe nebo v Ames
rice nebo jinde, nýbrž určitý civilisovaný ná
rod v Evropě, ano myslí-li, jak nězteří tvrditi
se zdají, národem rabů docela národ náš, kdo
by byl onen „pán“, jenž zachází e raby tak
kruté a na něhož volá pěvec rab za metitele
nebe, zemi a peklo? Které jest náboženství, jež
se uvádí způsobem tak nešetrným v opovržení

a jež ce líčí jako vravé a skutečné neštěstí
nejsouc k ničemu jinému než ke zotročování,
satemňovácí a klamání lidu? Neodvážíme se
otázek těchto dále rozpřádati. Máme milosr
denství s básníkem, máme milosrdenství 8 ná
rodem a konstatujeme, žepřes to, že přemnozí vidí
v národu rabů sebe, nelze z knížky zřetelně doká
satí, že mají pravdu, ačkoliv jsou přemnohá mí
sta svůdna a pořekadlo praví: Hlas lidu hlas
Boží Tolik všakpřipomínáme,že čím více kdo tvrdí
a křičí: Pěvec „Písní otroka“ más pochopil, tím
více jej žene do hrozných nesnází; neboť kdyby
tomu tak bylo, jak obstojí zejména zpěv 17. před
$$ O8. —66. a zpěv 18. před $$ 122. a 123.7“

Srovnáte li policejní raport v „Case“ o
nás uveřejněný a doslovnou reprodukci našich
slov, seznáte, že konfident „Času“ překrontil
a zkomolil náš text, aby mohl žalovati. Jaké
opovržení zaslouží tak zchátralý charakter,
nebudeme zde vykládati. Necháme úsadek o
tom veřejnosti a koostatujeme jenom mravní
úroveň „Časn“, jenž je majetkem realistické
iutelligence. Pak se ještě odváží tací charakte=
rové vyčítati někomu denonciacil

(33)Důslednost pokrokářského ti
sku i studentstva. Jest ještě v čerstvépa
měti, jak barbarsky zachovali se pokrokoví
studenti při installaci universitního rektora —
kočze dra Vřešťála, jsouce popíchnati k pro
testu pokrokářským tiskem. Prý theologická
fakalta nepatří k universitě. Poněvadž prý
theolegie není vědou, nemá se voliti rektor
z kněžských professorů té university. Křičeli
při slavnostním aktu jako diví. Bývalý rektor
universitní, stařičký kněz dr. Kadeřávek, kte
rý za svého rektorování osvědčoval obětavou
lásku k aniversitníma studentstvu, byl při té
příležitosti pokrokářsky odměněn. Když upo
zornil jeinně, že takové chování jest neslašné,
řvalo se mu do očí: „Hanba klerikálům!“ —
Zkrátka: jen pryč 8 fakultou theologickou
z aniversity! Prý „soukromé řemeslokněžské“
má se provozovati mimo universitu. — Ajak 8e
chová panstvo katolicky křtěné k evangelikům?
Právě německý evangelický svaz se zasazoje
o to, aby byla zřízena ve Vídní evaogelicko
tbeologická fakulta, jako součást vídeňské uni
versity. A podivno. Ti lidé, kteří proti theo
logické fakultě katolické v Praze nejvíce Štvali,
hlásajíce, že theologie není vědou, j-ou teď
ticho jako ryby ve vodě. Podivná jest ta jejich
Jogika. Katolická fakulta, která již půl Šesta
století jest součástí pražské univervity, má
býti vykopnuta; za to jest v pořádku, jestliže
přibude při rakouské oniversitě fakulta evan
gelická. Katolická církev, která zřídila aoiver
jí v Praze i ve Vídni a která oa nich pod

porovala i vědy světské, má býti vystrčena
z vlastní domácnosti. Za to však evangelíci,
jejichž předkové svojí hamižností a duševní
obmezeností přiváděli university katolické na
pokraj záhuby a kteří zvláště ve století XVI.
8 pověrečnou bázní ryzí věda pronásledovali,
mají míti přednost. Mnohokrát jsme již doká
zali, s jakou vášvivostí, s jakou bezhlavostí
stavěli se pohluváři evangeličtí proti těm vý
zkumům katolické vědy, jimž nyní celý vzdě
laný svět žehná. A má-li pokrokový tisk a
pokrokové studentstvo krátkou paměť, ještě
všelicos zopakujeme. — Není nad důslednost
a nestrannost pokrokových myslitelů! My evan
g-likům volnost přejeme. Ale při tom žádáme,
aby nás neznásilňovali nepřátelé v naší vlastní
domácnosti a — nestranně trochu stadovali,
kdo prospěl za starých časů vzdělanosti víc —
zda katolíci či evangelíci.

(3) Pohediné Inštění mábošenské
otásky. Evangelické „Hlasy ze Siona“ píší,
že odpadlý kněz Svozil v Brně 24. Jedna vy
zýval katolicky křtěnon pokrokovou intelli

rá „Ven z církve, pryč od náboženství“dalších jeho vývodech „Hlasy za Siona“
referají: „A poněvadž protestantismus jest p.
Svozilovi příliš ortodoxní a „pastýři“ (ovan
goličtí) klerikálnější než ten nejklerikálnější
řím. klerikál, hlásá otevřené se přiznání k ate
ismu (bezbožoctví). Žádný opravdu pokrokový
člověk nemůže býti vyznavačem zjeveného ná
boženství“. — Tak tedy soudí p. Svozil. Tohle
jest ovšem nejpohodlnější luštění otázky ná
boženské. Udělat přes všecka vyznání čáru,
zahodit všecky knihy pojednávající o vzneše
ných ideách křesťanstva a o jeho utrpení pod
stůj. A ještě pohodlnější jest dělati na kře
sťanství a na Kristu samého surové vtipy, jak
to má ve zvyko socialistický „vzdělavací“ tisk.
Nejpohodlnější jest se vysmáti vznešeným ideá»
lům našich nejašlechtilejších, vzorných před
ků. A pak — budeme snad šťastnější, až svě
domí, volající k povinnostem křesťanským, na
dobro utlomíme. Je to vidět nejlíp na těch
státech, které křesťanskou nauka ze škol vy
puzují. Málokterá země jest tolik žebrácká,
tak rozervaná jako liberálně-zednařská Italie,
Málokde tolik hanebných šviodlů se provedlo
jako mezi zednáři francouzskými. A hanbon
jest patřiti na to, jaké podvody a jak surové
násilnosti páchali protikřesťanětí revolucionáři
v Rusko, jimš česká sociální demokracie tle



skala. Odvrzme víru v Krista a — sušlech
tojme ce ze socialistického tisku. Tak nabudeme
takové „kultury“. naučímese takovým nadáv
kám, jaké sotva divoch z úst vypustí.

kemce. Čím více katolický tisk píše proti po
věrečným modlitbičkám, tím houfněji se roze
sílají oa ohlapování lidu a na potapu naší
církve prostým lidem. Zase redakci našeho
lista byly zaslány dvě takové modlitbičky, při
nichž připsáno, že byly vídedskéma arcibisku
pu zaslány a že je má příjemce devětkrát
opsati k dalšímu rozeslání. Psáno je to rakou
dovednou. ©Pravopisné chyby jsou dělány
zúmyslně; jest totiž jisto, že by ani ten pro
stý člověk, který o pravopisu sotva poněti má,
nepřekrocoval tak násilně aspoň navyklou li
dovou fonetiku. Kdo tedy takový Švindl roze
sílá? Modlitbičky ty rozšiřují se ovšem i
v Prase. Ušlechtilý „Čas“ poznamenává, že
jest psána rukou ženskou, nejspíš prý ji psala
jeptiška. Že ti, lbáři, ruka neupadne! Kde máš

-na to důkazy? Po tolikerém protestu katoli
ckého světa bode psáti jeptiška nesmysl, že

„arcibiskopu vídeňskému ta modlitbička byla
zaslána; jeptiška nezeptá se svých představe
ných, kterému arcibiskopa, kdy, od koho a

proč ta modlitbička byla zaslána a zduž byylo hříchem, devětkrát ji neopsati. Hued zrov
na jeptiška dle pr.rockého dohadu „Casa“
takové věci asi píše. Kdo klášterní zřízení a
disciplinu zná, řekne, že by se toto „amění“
provozovalo z rozhodunotí správy klášteru. A
tato epráva by se k tomu odhodlala zase jen
na rozkaz vyššího představenstva. A možno si
mysliti, že by církevní představení okládali
takovou úlohu bez řádné informace, zvláště

„když dobře vědí z katolického tisko, jaký se
tu fabrikoje Švindl? Dělej, katolíka, co obceš,
hůl se na tebe vždycky najde. A Švindle na
šich nepřátel přičtou se nám.

(13) Dokumenty roslismu „Čas“ dne
18. února radaje se proti „Obnově“, že česká
intelligence nevěří, jest indifereatní, lid český
v třídách organisovaných nevěří vůbec, v bo
hatších krajích selských (oa Podřipsku) snad
ještě méné. Myslí-li „Čas“, že tímto vysvědče
ním snižuje věcně víra náboženskou, ukratně
se mýlí. Naopak, po stránce rozumové a mravní
odsuzuje třídy, které jako nevěrecké vyjmeno
val. Tyto třídy posud ani jednoho přesvědču
jícího důkazu pro 8vou nevěru nepodaly, zče
ož patrno, že jejich životní názory spravuje

a řídí lebkomyslnost. Kdyby šlo o nějaký před
"mět pouze vědecký, bez výzoama životního,
tedy bez velké váhy, bylo by konečně nejpo
hodlnější, chovati se tak indiferentné (Ihostej
ně), jako naše intelligence, kterou se „Čas“
ohání. Bylo by tím všechno zkrátka a dobře
odbyto „Čas“, jeuž vždy tak s vysoka mluví,
mlovil tehdy velmi uboze. Jest zajisté rozomné
bytosti velice nedůstojno, obcházeti tak zlehka
předmět, jenž tolik vznešených myslí zaměst
nával a každému životnímu směru posvěcení a
vážnosti dodává. Vtíráť se konečně vždycky,
dříve nebo později, přitlumená nebo zřejmá
otázka o důvodě, podstatě a cíli vlastního a
jiných života, jíž bez pokoje anebo bez urážky
lidské důstojnosti nelze dlouho míjeti. Intelli
gence a ty ostatní třídy, které „Čas“ proti nám
citoval, o vědu se opírati nemobou, neboť vě
decké zajištěné výsledky k víře uáboženské
vedou, z čehož jasně vysvítá obohost a zbědo

nemyslivost aporrebnosí:Víme také, jak ona neznalost věcí nábo
ženských a 8 ní spojená indiferentnost povstá
vá. Zprávy o věcech náboženských se čerpají
z novin a spisovatelů, kteří sami o nich ne
mají ponětí, ba nemají ani snahy, aby 8e po
učili. Mlaví-li se tak často o osobním přesvěd
čení, tvrdíme, že, z těchže důvodů nedoetateč
ného poučení, síla osobního přesvědčení jest
věc velmi tajemná a choulostivá, ať pomlčíme
Již o tom, že umíněnost přečasto platí za pře
svědčení. Proto opakojeme ještě jednou, že
indiferentnost intelligence „Časem“ proti nám
citované jest vlastně ubohost, veliký nodosta
tek a jalovost vždy. Organisované třídy dělni
cké vyznávají jako náboženství materialistický
monism, o kterém přece dnes nelze vážně mlu
viti, ani vědecky ani mravně. Chtělli tedy
„Úas“ v těchto dokladech věco proti nám do
kázati, nedokázal, co chtěl, ano uaopak pomohl
nám zadívati se na rub a negaci všech těchto
zjevů, kterým schází mnoho, a nejvíce důkazná

-eíla. Připomínáme „Časa“, že k této nábožen.
indiferentnosti, jež jest vědy stránkou slabou,
mnoho přispěl i Masaryk, ba má na ní lví po

dil. nejprvé podryl v posluchačích svých vírapositivní a potom chtěl sestaviti jakýsi nábo
ženský surogát (náhražka). Podle velikých slov
jeho se čekalo, že evé lidi posadí k živné ho
stině, ale dnes již jest jasno, že všichni hosté
jeho odcbázejí s náboženskou prázdnotou, hla
dem, indiferentností. Mlavil sice kdesi cosi,
potáce) se od pokusu k pokusu, ale vše vyšlo
na prázdno. Pak nevěda kudy kam, chce všech
no rozluštit vyhozením náboženství katolického

ze škol. Konečně jest veliký bankrot v tom,
že filosof, jenž o otázce náboženské tolik psal,
obrátil se k ní zády.

Politický přehled.
Konečně ukázal bar. Gaatech svou volební

opravo, která však neospokojila nikoho z ná
rodů rakouských. Nejvíce se rozladili Němci,
kteří namlouvají světa, še volební reformou
jsou zkrácení, ač právě bar. Gautach nejvíce
přihlížel k jejich domnělým právům a kulturní
prý vyvýšenosti. Zavádí se sice rovné právo vo
ličů, ale nerovné právo národů. Dosavadní ně
mecká država má býti zachována na úkor
ostatních národnosti. Počet poslanců zvyšoje
se zo 425 nu 455. Němcům má se dostati je
dnoho poslance jiš na 44.200 voličů, Jihoalo
vanům na 52.800 voličů, Čechům na 60800,
Polákům na 66.500, Rosínům dokonce teprve
až na 108.700 voličů. Pravda, Slovanům má
připadnonuti na říšské radě většina 230 hl.,
kdežto Němci 205 hlasy jsou v menšině. Ale
tato slovanská převaha jest tak vratká, že 86
snadno.nespolehlivostí čes. sociál. demokratů
a posl. rasínských a pak pomocí Vlachů může
zvrhoooti v menšinu. Na království České při

padá 118. poslanců (o Čechů, 48 Němců),na Morava 44 (27 Čechů, 17. Němců), ve
Slezsku 13 (Čechů 2, Poláků 3, Němců 8).
Volební právo má míti každý 24letý občan po
jednoroční usedlosti v obci a volen může býti
každý nejméně 30letý občan, který jest aspoň
tři léta státním občanem rak. a z voleb. práva
není vyňat ani vyloučen. Mladočeši nejsou gice
8 předlohou spokojeni, ale chtějí na jejím pod
kladě dále jednati. Příkře proti předloze se
staví čeští agrárníci z tobo důvodo, že venkov
i wěsta nemají stejné zastoupení. Městský po
sl nec má zastupovati 36.000 obyv., venkovský
na 60.000. Čeští poslanci strany radikálně stá
toprávní a nár. sociální ustavili se jako 8po
lečný klub, jenž také vypovídá boj volební
opravě, zvlášť bude bojovati proti nebezpečnému
rozdělení okresů dle národnosti a proti jedno
roční osedlosti. Velkostatkáři z nového řádu
předvídají pro sebe mnoho škody, Němci mají
prý ještě málo. Nejspokojenější jsou sociáloí
demokraté, kteří ústy vůdce svého dr. Adlera
problásili se tu za strana vládní. Předloha tato
má sice mnohé nedostatky, přes to však přece
jest pokrokem. Za evornosti všech poslanců
českých a slovanských vůbec dá se při jejím
projednávání leccos slepšiti. Mimo to podán
byl návrh, aby při volbách určité nešvary byly
trestány a aby byl změněn jednací řád aně=
movní. — Panská sněmovna zatím schvaluje
všechny vládní osnovy, jež vláda jako říšské
potřeby jí byla předložila. — Posel český dr.
Pantůček jmenován radou eprávního soudu.

Po rozpuštění sněmu uherského jeví se
jinak klid. Vláda počíná ei proti koalici rázně.
Zakazoje všecky politické schůze, pouliční
prodej časopisů, vůbec obmezuje všecku agi
tační činnost oposice. V Budapešti jmenován
nový královský komisař s mocí neohraničenou.
Jednotlivým ministrům dána plná moc, aby
s určitým obmezením mohli činiti vydání v té
výši, jaká byla v rozpočtu na r. 1906.

Celní spor rakousko-srbský smírně ukončen.
Něm. císařští manželé slavili 25. února

stříbrnou svatba.
Při soupisu kosteluího majetku ve Francii

dochází dále k výtržnostem. Někteří důstojníci
povolaní s vojskem na pomoc proti výtržníkům
odepřeli poslošnost z toho důvodu, že se to
příčí jejich citu náboženskému; za to dostalo
8e jim citelného trestu. — Sněmovna franc. při
jela zákon o st+robním pojišťování dělnictva,
do něhož pojati jsou též dělníci zemědělští;
v senátu dozná však zákon valné změny,

Marocká konference nemůže nikam. Ně
mecko bezohledně vráží do zájmů francoutz
ských, nutíc Francii, aby se zřekla některých
výsad na prospěch německý. K tomu ovšem
Francie nechce přivoliti.

Sv. Otec Pias X. v papežské konferenci
za přítomnosti nově jmenovaných biskupů
franc. opětně s důrazem odsoudil násilí na
církvi vládou frano. páchané.

Říšská duma dle carskéno úkazu sejde
se 10, května.

V Číně propukává namnoze spiknatíproti cizincům, Byloť tu zavražděno i několik
misionářů.

Z činnosti katol. spolků,
Z Holohlav. V neděli dne 4. březnao č.

hodině odpolední bude přednášetí v naší křesťansko

sociální jednotě (ve spolkové letnostů) vynikajícírál. o Bul
harska a Cařibradu. V přestávce účinkovati bude
z ochoty spolková hudba osobním řízením p. řiditele
Nováka. Vetup pro členy volný. Uvedený host 20 bal.
Zařízení restaurační. Přednáška toboto skušeného
enalce poměrů bulharských bude zajisté snemenitou
atrakcí. Připomínáme, že p. JUDr. Radolf za sepsání

dějin bulharských, zápasu junů na Sipce a jiné spisy

vabazajícíknjn sloranskéobdrželod kníkole Forlinsoda oburského vysoké vyznamenání a
od cara raského poděkorání. — Dostavtese všichni
četně a včas.

Z Lomnice mad Pop. V neděli dno 11.
března 1906 přednáší ve dvoraně hotelu p.J Řeháčka
v 7 hod. večer dp. Josef Mynařík, kaplan « Černilove,
© své cestě do Svaté semé s po místech svatých

Zprávy místní a z kraje.
Jubileum Kměžství s diooósokrálové

hradecké oslevají letos 60leté ip J. Voit, farář naodpoč, « Budějovicích; 50leté vldpp.: V. Erychleb,
děkan v Deštné, R Franc, děkan na odp. ve St. Městě,

farář v Bíl. Újezdě, Jos. Semerád, děkan v Potěhách,
Frt Šafránek, děkan na odpoč. v Ryobnově nad Kn.,
J. Šimek, bisk. vikář v Polné, G. Wagner, kněz řádu
sv. Ben. v Broamově; 40leté jubileum oslavají vldpp. :
J. M. Dr. Bruno Čtvrtečka, opat v Broumově, Josef
Dejl, farář ne odp. v Jablonném n.Orl., Frt. Dittrich,
děkan v Jičíně, J. Gottstein, farář ve Vel. Úpě, Al.
Chaloupka, farář v Chlebech, Dr. F. Kryštůfek, univ.
professor v Praze, V. Kopecký, professor 1a odpoč.
v Nových Hradech, Frt. Kotrbelec,farář v Přibyslavi,
J. Macháček, farář na odp. v Proseči, Frt. Moravec,
farář v Rorové, A. Pohley, farář v Seifech, A. Richter,
děkan v Chroustovicích, Frant. Říba, farář v Lovíně,
Eng. Starý, děkan v Rovni, 8. Stepan, děkan v Litr
buších, A. Tbim. farář ve St. Městě, F. Tondl, prof.
na odp. v Čes. Bělé.

Ve sehůzi městské rady králové
hradeché dne 26. února usneseno: Zpráva
technické kanceláře, že výsledkem kommisse se
zástupci vojen. eráru dne 5. února t. r. konané
bylo vyhlédnutí nového místa pro stavba stáje
pro podezřele nemocné koně za měst. ústředními
jatkami, vzata byla na vědomí. — Na opětovnou
žádost c. k. ředitelstva dělostřeleckých kasáren
uzavře se Šraňkem cesta mezi plynárnou a ole
vřenou jízdárnou pro povozy. — Oddíl, týkající
se pořádku povozů na nádraží Královéhradeckém
£ policejuího řádu obce Pražsko-Předměsteké, roz
množí se a dodá zdejším povozníkům. — Žádost
farního úřadu na Novém Hradci Králové, aby
kostelníku tamnímu byl zvýšen příspěvek na čis
tění prádla ročně o 20 K, předloží se c. k.okr.
hejtmanství. — Přípis p. J. Veselého, majitele
lázní z Bohdanče, že míní na Nov. Hradci Král.
zříditi továrna na výrobu různých extraktů z je
bličí, byl vzat na vědomí. — Vybídnatí téhož,
aby obec súčastnila se podniku jebo dopravy auto
mobilové z nádraží do N. Hradce Král. podílem
v obnosu 7.000 K, se nevyhoví, ana obec sama
zamýšlí po uřísení elektrárny na sřízení elekr.

tramwaye. — C. k. okres, bejtm. dodaný opis p

byl vzat na vědomí. — Podpůrnému spolku pro
propuštěné trestance v Hradci Král. udělí se ob
vyklý příspěvek. — Látka na stejnokroj policejní
stráže objedná se od fmy K. Richter. — Žádost
obyvatelů v Pospíš. tř. za úpravu chodníku za
klášterem postoupí se technické kanceláři k ná
vrhu a rospočto. — Zpráva c. k. okr. bejtmanství

čepu jemných lihovin a rovněž žádosti JUDra.
Osvalda Malburga, továrníka ve Smiřicích, za

hostinské pro zadní dům čp. 17 v Hradci Král.

postoupí se živnostenskému odboru. — Technickouceláří předložené offerty na spojení zábradlí
na nábřeží Orličném se zábradlím Moravského
mostu postoupí se pevnostnímu odboru. — Na
četné stížnosti obecenstva na skladiště vozů ve tř.
Červeného uloží se policii, aby netrpěla vozů ni
žádným způsobnm ve třídě této a vůbec na ko
munikacích o okamžité jich odstranění se postarala.
© Dezvaky volební. Osvětářinemohoute

ani vspamatovati s nemilého překvapení,js sešilipři volbách. Nejlepší jejich hlavy, jako Dr. Durdíka
Dr. Gedaldiger, vyšly na prázdno. Dopisovatol „Osvěty
1.“ mne si čelo a nemůže si ani uvědomiti, že by ten
husitský Hradec tak malou vděčnost projevil těmto
„Oelým“ mužům. Aby tu blamáf pokrokáři zakryli,
obviňují voliče III oboru, še volili v nepříčetnosti a
prohlašojí: „Dne 19. února 1906 vystevili jete si vy
svědčení naprosté neuvědomělosti, saslepenosti a du
ševní obudoby.“ O I sboru praví: „Sbor tento, který
je domainon skostnatělé a naduté buržoasie, proto
typů šosáků a vyšších hodnostářů dachovenstva, který
trpí novyléčitelně marssmem mosků a klerikální tmou,
jest zároveň útočištěm, nebo lépe řečeno záchrannou
stanicí kandidátů v II. sboru skrachovaných a pro

adlých.“ Ureřejňujeme proto tato květomluvu „Osvěty
Ee, ješto často udílí jiným listům pokyny 0 Šurnali
etické slušnosti. Pokrokáři nadávají a láteří, ale proto
přece světu se vychloubají, že to vlastně a nimi tak
sle nedopadlo. „Celá kandidátní listina „Pokro
kovým klubem“ navršená prý prošle aš na malé (!)
odchylky úplněl“ Když to tak dobře dopadlo, k čemu
tedy ty nadávky a volání po rekursech? Kašdému to
nepadne, še kořist „Pokrokového klubu“ není asi tak
cenné, když se mají volby ještě jednou opakovati.
Ustatně kdyby se opakovaly, nedopadly by pro po
krokáře sni tak přísnivě. Dnes mají Hradečené pokro
kového komanda dost; proto se musí pokrokáři ros
loučiti s myšlenkou, že budou znásilňovati celý Hradec.
Sebevědomí v lidstru stále verůstá a tím i nechuť
k autoritám. Občané hradečtí si myslí: „Kdyš nemám
poslouchati katolických klerikálů, nebudu posloucbati
ani židoveko-belvetských. Chci býti neodvislým i od
p. Dra Klumparaa jeho pokrokovéhoštábu“—Tento
prond, směřující k uplatnění evérásnosti, mobli by po



krokáři pogbopiti — vědyť se vychloubají strašlivou
vtipností; „adetřili by si tak blamáš, Nejsmetek krátko

„srací, byobom ai cbtáli připisovati hlavní sásluba na
„porážce pokrokového nevolnictví a proto usnáváme, lo
volby letos dály se ve znamení samostatného sebo

„určení lidových vretev. Na hrubé ineulty zvolených
obecních starších nebudeme odpovídati, protože náš
list nemůže konkarrovati v brubosti s pokrokovou
„Osvěton 1.“, ačkoliv bychom měli dostatek historek
i přípedných poznámek o propadlých pokrokářích,
"o „vzdělávacích“ ecbůsích Mrťafy a jiných spojencích
„pokrokového klaba “ Žs by pokroková družina dala
Ppozsvírati třeba na 8 let všecky nepohodlné lidi, o tom
nikdo nepochyboje, kdo zná policejtekou náturu těchto
"povýdenců. městských úřednících Dra Klamparovi
a Vojtovi jsme téhož nábledu jako zákon, jenš měst

-ským zřízencům opírá paesivní právo do obecního za
stupiteletva. Nepřekášíme jim ve volném projeva
aktivního voličského práva, ale soudíme, že nejsou

„proto placeni z obecních dávek všech poplatníků, aby
provozovali volební agitaci ve prospěch jedné utrany.

„Jeame toho náhledu, že obecní úředník nemá býti
stranníkem, aby nestratil v občanstvu důvěru ve svon
nestrannost. Hájili jeme tedy prospěch obou úředníků,
kdyš jeme odeuzovali jejich přespřílišnou nápara ve
volební agitaci pro belvetsko Šidovskoa alianci. Městětí

-úředníci nejsou snad nedotknatelné osoby, aby se jejich
politické vystapování nemohlo kritisovati. V tom
obledu si vybražojeme plnou svoboda kritiky vůči
každému. Když oba úředníci beron plat od obce, ne
mohou se snad cítiti urašenými, když je nazýrámo
„městskými“, ač je vlastně za takové nepovažujeme.

"Ostatně „Osvěta J.“ ve svém referátu o pokrokové
scbůzi z 16. m m- připomíoala také p. prof, Krýslovi,
že je na samosprávném ústavě zaměstnán. Bude nám
snad milostivě prominuto, že jsme si dovolili násle
dovati vzácný příklad pokrokových blev. Chápeme
ovšem bolest pokrokové strany a cítímes její porážkou
hlabokou soustrast, ale nemůžeme sabrániti, aby se

„její ubohoati lidé nesmáli, neboť potká-li tě neštěstí,
0 posměch ae nestarej, praví přísloví.

Huaže budomemesti odkryl pensionovaný
fiditel Kalíř v učiteli Direckém, neboť všem voličům
Diveckého odporučoval jako zasloužilého pracovníka.
Ostatně p. Divecký ve veřejné volební schůzi dne 16.
m. m. představil se sám jako mož bodoucposti, jeng
chápe se kormidla obecní správy v těžké době, kdy
valí se na Hradec páemo tmy klerikálního nebezpečí.
Přátelé Diveckého volbou do sestapitelství obecního
k'adva nejlepší naděje v sebevědomí pokrokového u
čitele, v němě je snad cennější jádro ukryto, nešli
jak by se zdálo z jebo dosavadních stadií a £ dopi
novatelutví do „Osvěty |“ Masíme také i my věřiti,
že pan Divecký hodlá něco vykonati, zejména proti
těm klerikálním temnostem, o nichž soudil ovšem
abovívavěji před několika jen lety, kdy matka jeho,
vdova, vyhledávala i u těch klerikálů podpora ke
stadiím svých synů Tenkráte nezdála se p Diveckémn
ta tma tak nebezpečnou; prote můžeme doufati, še
radikální kadet časem sloví ze svého bojovného nad
šení. Nebademe vésti s ním polemiku, sdaž se hodí
lépe pro výchovu mládeše skromné klášternice s ná
lešitou kvalifikací, aneb slavomamem opojený a poli
tickými agitacemi absorbovaný očitel. V obecné škole
musí se dětí nanučiti elementárním vělomostem a ne
pokrokové politice. Nemáma nic proti politickéma
přesvědčení učitele Diveckého, ale nedovolíme, aby
cisí přesvědčení ve veřejnosti haněl s znásilňoval.
Proti tyranským choutkám jakýchkoliv despotů půjdou
s námi do boje všichni lidé dobré vůle.

Z Hlieperova divadla. Jednotadivadel
ochotníků „Klicpera“ v Hradci Král, sehraje v neděli
4. března 1906 na pamět F. F. Šamberka: Palackého
třída č 27. Žertovná hra o 4 odděl. Napesí F. F.
Šamberk. Regisseur J. Růžička. Začátek o 7. hod.
Konec o půl 10. bod. V mesisktí hudba p. Jirouta.
Předprodej lístků obstará pan Josef Růžička, papírnický
obchod na Velké podsfní.

Valná hromada Obchod. gremia
v Hradel Králové koná se v pondělí dne 5.
břesna 1908 o 7. bod. večer v zasedací ofni zálošny,
kdež se bade roshodovati při kašdém počtu přítom
ných členů. Pořad: 1. Zpráva jednací a pokladní. 3,
Zpráva revieorů účtů. 3. Volba jednoho delegáta do
nemocenské pokladny. 4. Rozpočet na rok 1906. 5.
Volné návrhy.

Panerama Nár. Jednoty Movoro
české v bývalém klášteře za kostelem av. Dnoba
v Hradci Králové od 3. do 10. března 1906 vystavuje
50 překrásných obrazů: „Žaponsko“, m cest cesto
vatele E. St. Vráze. Z obrazů uvádíme: Legendární
sakladatel Žaponeké říše 800 let stará Budhova socha
v Kamskaře. Posvátný most v Nikkn. Knibovna a
chrám babnů. Kvetoncí Vištarie. Typy Žaponců atd.
— Příští kolekce „Východní Sibiř“ (od cestovatele E,
St. Vráze.) Veškerý čistý výnos na vydršování české
školy v Těchonfně.

Týdenní trhy v HradciKrál. přesopětovné
přání živnostnictva místního, aby se konaly zase ve
starém městě, musejí se dle nového nařízení okres,
hejtmanství odbývatí na novém tržišti.

Z Dašle. Dne 28. ledna t. r. ve valné hro
madě katolicko-hospodářské besedy „Svornost“ zvolení
do výboru pp: J. Kubiznák, rolník z Dašic, před
sedou, J. Sirůček, rolník s Práchovic, místopředsedou,
dp. Ladvík Hora, místní farář, jednatelem, Fr. Vinař,
rolník z Dašic, pokladníkem, Th. Kotyx, rolník z Dašic,
hospodářem, Fr. Voříšek, rolník r Koštěnic, knihov
níkem, M. Tyrych, rolník z Moravanska a Fr. Bačina,
rolník s Velkolánska, výbory. Nábradníky pp: Fr.
Polák, starosta z Koštěnic, Komárek H. ml., rolník
s Dašic, Cbmelik J., rolník z Dašic a Rotter Jan

s Moravanska.pepory účtů pp.: Christi Jos., rolníkz Velkolánska a P. Fr. Náhlík, keplan s Dašic. —
Dne 18. února t. r. pořádala Beseda „Prvý rolnick
ples“, jeně ae stkvěle vydařil a vynesl Bosedě 80
čistého výtěšku.

Nehoda. Když na neděli k rána dne 25, února
odvášel povoz některé účastníky střelecké zábavy, po
fádané v hbostíncí p. Bočka v Lánech u Dašic, do
jejich domova, převrhl se kočár a s osob vypadnovětch

z něho povážlivě se sranil na nose odb. ačitel dašické
školy měšť. p. J. Kříčenský. m

Pardubský „pokrokový“ list o pe
žehnání Svatoblažojském. Starýtentokřes
fanský obyčej dělá jistému paou učiteli v „Osvětě 1.“
těžkou hlavu. Mají se školní úřady postaratio od
stranění této „pověry“; tak horlí „0, I“ Překáží to
pokroku a žáci se proto nenaučí dobře číst a psát.
— Nač ty zbytečné starosti! | Židoveké obřízka jesi
něco tak bolestného a košerování jest hotové mačení
svířet a „Osvěta 1“ nentronsila posud ani slova na
potírání těchto nábošenských obyčejů židovských A
přece jest povinností každého, sby nejdříve zemeti
před vlastním prahem. Kdy konečně problédnou
všichni naši občané, komu „Osvěta I.“ oddaně slouží?
Ten Jíst, který protestoval vášnivě proti „denauciaci“
faráře Dostála a který má plná ústa srobodomyslnosti,
najednou volá úřady na pomoc proti křesťanskému
obyčeji.

Okresní nemocnice vPardubicích
roste tou měrou, še dnes hostí již ve svých prosto
rách přes 200 nemocných. V poslední době zakoupen
nákladem obrosu přístroj ROntgenův za 4000 koran
s Mnichova. Nemocné obeluhoje nyní již 12 milosrd
ných sester.

Nehedy v Pardabicich. Při otvírání
brobky na břbitově pardubském prolomila se kamenná
deska kryjící hrobku a tamější hrobař Matěne na
desce atojící spadl na rakve do hrobky. Téžká ná
brobní deska patrně povětrností hodně zvětralá padls
sa brobařem a rozdrtila tomuto nohu. Těžce raněný
musel býti z hrobu vytežen a odnosen do nemocnice.
— Tichý, žák měšťanské školy v Pardubicích, dostal
od svého spolužáka prázdnou vojenskou patronu, kterou
si naplnil prachem a podpálil pod mostem u Nemošic.
Patroua vybuchla a zranila chlapce těžce na race a
poněkod i v obličeji.

Vik. skupina Novobydševská shro
máždila se v Cblamci n. C dne 22. února t. r. ke
achůzi, jejíž blavním bodem byla kritika některých
paragrafů nového fáda školního. Po rozhovoru před
sedy skupiny, jehož se všicí členové súčastnili, přijata
resolace mladoboleslaraká. Ve volných návrzích pře
třásány věci časové, debaty upřímné a důvěrné. Vyda
řená schůze vyzněla k jednohlasnému a rozhodnému
protestu proti prof. dra Masarykovi a Judovi. Shro
mážděné duchovenstvo skapiny Novobydšovaké litaje
z té duše, že člověk s akademickým vzděláním, pro
fessor, doktor toužící neustále pu sensacích, mohl se
ve své řeči u „Helmů“ tak sapomenonti, fo užil uráž
livého výroku o katechotech, enad jediné sa tím úče
lem, aby sasil símě nedůvěry do legií studentských,
sboroven professorských a tříd učitelských a tak
přátelský poměr, který mezi katechety a dotčenými
trval, porušil. Zároveň obdivujeme hrdinnost spisova
tele Doatála, Bterý se jediný na celé sesterské Moravě
zastal našeho stava proti veřejné potopě Kary Ben
Jehody, člověka inteligentního, který svou volností
slova, svědomí, projevu a snad osobním záštím
chtěl potřlaniti a degradovati stav kněšeký způsobem
pad jiné agitačaím a křiklavým.

Z Kolína mad Labem. Po prvémzku
šebním obni volebním při volbě sástapce na rada říá
sku dalo se již předem uhádnouti, že i drahým vo
lebním ohněm projdou koalované pořádku milovné
strany vítěsně. A to te také stalo. Při volbách do
okresního zastupitelatva poražena byla opět alísnce
mladočesko-realistická a to s takovým výsledkem, če
ani vůdcové těchto stran, ani dosavádní purkmistr
Dr. Jelínek do okr. zastupitelstva se nedostali. V ob
cích venkovských postavili agrárníci své kandidáty s
také jimi prorazili. Ve skapině měst a velkého prů
myslu svolení kandidáti strany staročeské a státo
právoí. Marně namáhali se pokrokáři postaviti na
kandidátní listina i Staročechy i Mladočecby bez jejich
vědomí. Úskok se nepodařil a dotyční pánové z mlado
českého tábora dali se do ových spojenců pokrokářů
a realistů a sle jim vyčinili, což tito stejným způso
bem jim kvitovali, vyčítajíce Mladočechům i a jejich
vůdcem nešikovnost s pod. Lopší část Mliadočechů se
odtrhla a tak progaosa obecních voleb jest scela jasná.
— „Česká stráž“ sle se slobí, še prý Staročeši ae
atátoprávníky učinili v místní školní radě emloaru,
že nepastí do Kolína žádného učitele realista 8 po
krokáře. Dokázati by to sice nemohli, ale atalo-li se
tak, pak jistě jevila se a jeví toho nutnost. A rádi
bychom viděli, jest-Ji by bleděla pokroková školní
rada jenom na kvalifikací psedagogickou, kdyby tak
uchazeč učitel byl katolík avědomělý, Už teď praný
tají kde kterého učitele, který se zrovna s knězem na
potkání nepere. Je třeba si přivyknout, že katolíci
nejsou jenom k tomu, aby se do nich kopelo.

Z Hery Kutné. Přednáškav Katol.Jednotě
Sv. Vojtěcha pro Horu Kutnou a okolí, určená na ne
děli dne 4. března, koná se v místnostech spolkových
v sálo n „Zlatého Kole“ o druhé hodině odpolední.
Vzhledem k tomu, že přednáška je za denního světla
a úprava skioptikonu © technických příčin v ten Čas
má své obtíže, odkládá se přednáška o průvodě se
světelnými projekty katnohorskými, a red. Guetav
Toušil bude přednášeti na počest Boleté výročnice ú
mrtí slavného buditele národa českého J. K. Tyla,
místního rodáka: „O čivotě, působenía spisech J. K.
Tyla a o kultu Tylově za uplynulé půlstoletí v Hoře
Katné.“ Účastenství z kruhu měšťanstva a okolí sli
buje býti veliké a Svatovojtěšská Jednota jest první,
která tímto způsobem projevuje jabilejní hold památce
Tylově, Zdař Bůh!

Z Čáslavě. Počíná a nás býti dusno vespo
lečnosti. Vyrojilo se najednou tolik kritiků veřejného
1 soukromého života, še v budoucnu nad všecek šivot

společenský i soukromé styky přátelské budou úplněrosbity a klekdo bude utíkati z areny života, které
Mkéme veřejnost. Vyskytla se celá šarnalistická škola
u nás a třebas máme toliko jeden místní list, přece
o málokterém © venkovských měst potiskne se tolik
papíru jsko o našem. Je pravda, že bylo potřebí tro
cha hnoati stojetými vodami, £ nichž nezrodí se ni
kdy nic neš hniloba, ale zdá se, že hýbá se přeceje
nom tuse tím babnem pod nimi usezeným, kteréaa
mo sebon by bylo dohnilo a kterým se otravuje teď

všechen i čistý vzdacb. A pak je to příliš riskantní
jenom a jenom příliš osobní věci vynášeti na veřej
nost; soukromé špinavé prádlo nejlépe vyprati zas jen
soukromě — jinak se to má s jednáním, z něhož ve
řejnosti jeme zodpovědní a ješ do veřejnosti zasahuje.
Tu jest kritika na místě — ale je žádoucno, aby byla
vědy věcná. Jinak jsou z tobo jenom žaloby, ku kte
rým se u nás napadení počínají chystati a které do
dělají pak roservanost a přinesou úpadek i dobré
věci. Vina nesou osoby, které jen za svými zájmy dly
a na sobe příliš mnobo různých fuokcí shrnaly, tisk
nouce k zemi každého jim nepobodlného. Vymetívá se
to nyní. Stůně tím náš veřejný život všnde. Bylo by
třeba více spášelivosti, ústupnosti a společenské lá
sky. Na to stůoěme a lékařů nikde.

Z Ledče nad Sázavou. Činnostokrašlo
vací, kterou tak sdárně zahájil bývalý pan okresní
hejtman, nalezla uvědomělého pokračovatele i v ny
nějším p. nástupci jeho. Zu spolupůsobení stejně váž
ných a pro dobro věci zaujatých mužů dostává se
kroji našemu i našemu města toho, čeho dloubo po
strádal. Budí se láska k užitečnému stromoví, oživojí
se dosud pustá místa a tek přirozsně krásnému okolí
dostává seij umělé vknené scenerie, Není divu, že město
počíná býti hleduným útulkem letních hostí, jichš
ročuě přibývá, a jimž ničeho u nás se nenedostává.
— Hiadinu veřejného Života rozrušílo nařízení okres.
školní rady, že „Sokola“ odřeknuto bylo další ponží
vání školní tělocvičny. Byli, kteří vykládali to za ně
jakou předpojatost úřadů proti vlasteneckéma spolku,
ale jak se vysvětlilo, stalo se tak z Čistě natných
příčin, jež také předáci „Sokola“ uznali za důležité
a závažné. „Sokol“ hodlá si vystavěti nyní tělocvičnu
avou,pokad to prostředky jeho dovolí. — Odbor mačř
ský i ženský zpěváckého spolku počal opět svá cvi
čení a lze doufati, že brzy předvede se před veřejnost
se zárukou plného zdaru.

Úmrtí. Ve Žiunicích zemřel 28. února vldp.
František Vobnout, děkan, čestný občan obcí Dymokur
a Žlunic, církevní spisovatel atd., místní farář ve stáří
68 let, a v 44. roce svého kněžského působení. Pobřeb
koná se 8. března ve Žiunicích. — V Habrech minulý
týden pochován tamní vldp. děkan J. Bříza. Narodil se
roku 1846 v N. Brodě, na kněze vysvěcen r. 1670.
— V Lochenicích zemřela dne 24. února pí. Marie
Pourová, soukromnice v Lochenicích, ve věku 63 let.
Pobřeb konal se v úterý na místním hřbitově, R.i. p.

Z Kutné Hory. (Něco k charakteristice
našich pokrokářů.) Mezitím, co nepřestávají mlátiti
ne válečné tamtam proti faráři Doatálovi jako „denun
ciantovi“ prof. Jady A mezitím, co se zmohlo i naše
učiteletvo k papírovému protestu, dopnstili se naši
pokrokoví umravněnci opravdové banebné denunciace

roti členům prof. ebora, obviňujíce je, rozumí se
ivě, jakoby ve společnosti studentů se dopustili po

rušení své ačitelské vážnosti. A k tomu mlčí a potají
radostně snad si mne ruce celá veřejnost i s paeda
Gogy 2 povolání, Měříse věru podivnými lokty u násl
— (Galantnost pokrokářů.)Kolínský plátek otřel ce
v posledním číslo o spolek dobročinný paní a dívek
pronýřaje jej, še prý vystrojoval čajový večírek pro
oficíry — lež do očí přímo bijící a 6ama 6e odsuzu
jící. Ale beze Jší by ani pokrokové listy nemobly vy
cházeti. Večírek tento pořádaný ve prospěch dětí chu
dých pro přátele spolku, k nimž důstojnictvo chvály
bodně náleší, vynesl 610 K čistého ziska. Ale což ne tom
hle záleží občsnům z České Stráže! Jim se jedná je
nom o banobení. — Turisté hodlají postaviti na
Královské haldě rozhlednu v podobě bradu Točníka.
Projektje sice pěkný, ale jak by ai spolek pojistil pa
mátka, kdyby tak obrátil zřetel svůj na Vysokou.
Kdyby měli Němci cos takového, už dávno by toho
využili. Snad by nalezli taristé podpory o velkostatku
Malešova.

Něm. Bred pro chudimství. Královské
město Německý Brod v oboru chudinatví zaojímá
čestné místo mezi předními městy našeho království.
Dobročinné ústavy obecní vesměs zdárně prospívají a
jaou vydatnou oporou obce v chodinetví V sirotčinci,
de působí ct. sestry de Notre Dame, zaopatřeno v u

plynulém roce 32 sirotků, z nichž 20 vydržováno jest
na účet zemského fondu sirotčího, který platí na jedno
dítě denní poplatek ošetřovací 80 hal. V roce 1905
zaplatil zemský fond sirotčí 5640 K; vydání sirotčince,
který má 74800 K čistého jmění, činilo 12.098 K. —
V chudobinci, kde působí ct. šedé sestry, ošetřováno
17 zchudlých měšťanů obojího pohlaví. Jmění chado
bince činí 92.262 K, vydání v roce 1905 obnášelo
5.667 K. — V chorobinci ošetřováno 42 osob ku práci
neschopných, jejichž vydržování hradí stejnou měrou
(50%,) obec a fond zemský. Náklad na chorobinec
v roce 1906 činil 16.649 RK.Chadinské tyto ústavy
vzorně zřízené a vedené Často navštěvovány bývají,
jak avědčí pamětní knihy těchže, zástupci cizích měst,
by dle nich i jinde chudioetví reformováno bylo. —
Mimo to město udílí 68 chudým měsíční a čtvrtletní
podpory, 74 chudým čtrnáctidenní podpory a 38 080

bám poskyinje bezplatný byt natarální. Vydání chudinské pokladny městské, jejíš čisté jmění činí 46.883
K, obnášelo v roce 1905 v celku 7614 K, Z vedeného
patrno, jak velkých finančních nákladů skytá město
na chudinství.

Literátský sbor v Něm. Brodě od
býval dne 26. února zábavný večírek v místnostech
dámského spolku „Elíška“. Sešlo se na 60 členů
spolku literátského, kteří v milé a drušné zábavě za
spěvu a hudby ztrávili pospolu příjemně delší chvilka.
Zavítal mezi nás tóš náš milený pan měšťanosta MUDr.
Eduard Šubrt, p. prof. Vašák i jiní pp. hosté, jejichá
příseň vůči nešemu starobyléma spolku je známá a
nám milá.

Z Něm. Bredum. KonferencePanny Mariena
nebe vzaté — XXXVII odbor spolku ev. Vincence
z Paula v královatví Českém — konala v uplynulém
roce 47 schůsí, jichž súčastnilo se pravidelně 7 členů
činných. Tito ukládali ku konci kašdé schůze do po
kladničky tejný poněšitý dárek, který „kolekta“ vo
výkaze jest pojmenován, a obnádel 3438-94K. Od 155
členů přispívajících, v nichž sahrnaty jsou pendšní
ústavy (spořitelna 30 K, občanská záložna 20 K, ho
opodářská záložna 10 K) neb slavná zdejší spoleden



stva (pravovárečné měšťanstvo 20 K, obchodní gre
mium místo novoročních dárků 10 K) ial. okr. výbor
(10 K', vybráno 88060 K. V října 1902 založen při
naší konferenci „Chléb ov. Antoníoa“; v uplynulém
roce dáno bylo do pokladničky chrámové na „Chléb
av. Antonína“ 535'60 K; rok od roku vědy více toto
dobročinné dílo prospívá. Celkem ošetřovala konference
vloni na 50 dílem chudých rodin, dílem jednotlivců;
nájem zaplatila v obnosu 10160 K, za oděv a šatstvo
vydala 6960 K, za obuv dětem školním i dospějým
196-320K, okaměité podpory udělila v obnosu 236 80
E. Za tiskopisy mravnost a náboženské uvědomění
šířící, vydala 23-80 K. Polévkové kuchyni pro školní
dítky dala konference jako zakládající člen třetí
splátka 10 K. Průměrně vydávala konference týdně
48 poukázek na potraviny po 20 hal.; celkem rozdáno
minulého roku 1498 poukázek za 29960 K. Za chléb
týdně rozdávaný zaplaceno 864-71 K. V minulém roce,
který jest 17. rokem trvání a činnosti konference naší,
přijato 1606 64 K a vydáno 186005 K. Za dobu avého
trvání od 15. erpna 1884 do 81. prosince 1906 přijala
konference 16.045-92 K a vydala 16.889-88 K, — „Za
plať Pán Bůh“ všem P. T.:dubrodincům a příznivcům,
na něž při kašdé schůsi modlitbou pamatováno jest!

Z Německého Broda. Obecnízastupitel
stvo zvolilo ai za starostu p. Dra Sabertu a za měst
aké rady pp A. Štolce, Dra Halíka, Janko, Pytlíka,
Schmitta, Weidenboffera s Dvořáka. Tím postavení
v čelo města mužové celí, k nimě občanstvo pohlíží
s důvěrou a kteří takó této důvěry neznenšijí ve
svůj prospěch. Čeká na naše město tolik ještě neroz
řešených úkolů a staví se tolik různých překážek, že
jenom při všestranné podpoře všech nezištně smýšlejí
cích lze donfati v klidné rozluštění. A již proto
v sájmu celku jest třebas,aby každý jednotlivě i všichni
společně odráželi a potírali snahy těch, kdo těmto
úkolům jakkoliv překášeti hodlají. Myslíme, že není
třeba jich adresey nváděti, zná je každý.

Lnářská výstava v Humpolel 1906
Program této prvé Inářeké výstavy české byl již ave
řejuěn. K účasti na výstavé přihlásily se četné spolky
na vysočině Českomoravské, zvláště okres. hospod.
spolky vfoběsluvi, ve Skutči, v Kamenici n. L., Jindř.
Hradci, Habrech, Veselí n. L., ve Vel. Losenici pro
okres Přibyslavský, Polné, Pelhřimově, okr. hospod.
spolek „Zvon“ v Počátkách, hosp. spolek v Pacově,
hoap. čten. spolek v Červ, Janovicích, hosp. Besídka
v Želivě, Inářské drožstvo v Jiřicích, hosp. Besídka
v Herálci, hosp. Besídka v Čejově, lnářské dražetvo
v Hor. Krůtech, lnářské dražstvo pro Bořetín. Všechny
dotazy = přihlášky buďtež adresovány: Lnářská vý
stava v Hampolci 1906.

Z Kostelce m. ©. Katolickéjednota v Ko
stelci n. Orl. pořádá v neděli 4. března 1906 v sále
„Na Rabštejně“ divadelní představení: Pro kne chleba.
Obraz ze života v B jednáních se zpěvy od T. S. Dle
Vácelava Kosmáka. Začátek určitě v 7 hodin večer.
Předprodej lístků v obchodě p. V. Aiberta, v knibka
pectví p. F. Kunce, v obchodech pp. Hanuše a Liera;
u pokladny od 6 hodin večer.

Různé zprávy.
(3) Chvála českého učence—kněze

za bramicemi. Jost známo, že Th. Dr. Al.
Mosil, professor na Olomouckém semináři,
obrátil na sebe vědeckými výzkumy v Arabii
a jiných sousedních zemích velikou pozornost
i v krazích učenců protestantských. Nyní jest
otištěno nové jeho velkolepé dílo „Kusejr—
Amra.“ Probírají se v něm nejstarší dějiny,
zvyky a stavby v Arabii Petrejské až do pádu
Omajovců. Cizí proslulý odborník Něideke píše,
že se nepamatuje, že by byl čet) ve svém ži
votě něco tak vědecky prohloubeného a zají
mavébo. Německý znalec Wellhausen napeal:
„Všechno, co jsem posud nepsal, jsou pouhá
myšlenková vlákna v porovoání k roealitárm
(k věcným dokladům), kterých ta bylo užito.
Německá vědecká literatura nemá žádného
druhého díla, které by bylo pro bibli (pro
vědecké ocenění bible) tak důležité. Wellhau
sen oceňuje po zásluze obrovskou prácí Musi
lovu jak v poušti, tak v knihovnách a chválí
probloubenost vědecké mvšlenky pracovníkovy.
V polovici února předložil dr. Musil akademii
3 svazky velkolepého díla „Arabia Petraea“,
které bnde čítati 6 svazků a obsáhne veškeré
výsledky jeho cest. Každý z těchto uvazků čítá
450—6500stránek. Obsabaje 340 fot. grafii, 168
plánů a to starosemitnkých obětišť, oltářů,
chrámů, měst, atd. Více než 200 mí-t jest
zkoumáním Musilovým pevně určeno. Učené
dílo bude vyžadovati náklad 75000 k run bez
honoráře. Tolik sděloje Olomoucký „N=Šinec“
— Na dra Musila může býti brio nejenom
české katolictvo, ale celý český národ vůbec.
Čteme však v pokrokářských listech našich
aspoň zmívka o velkolepé vědecké práci tohoto
českého kněte—nčence? I kde puk! Naše listy
raději citují slova socialistického žida dra
Adlera, který jest proti právům českého lidu
vášnivé zaujat. Raději do veřejnosti rozkřikají
protikatolické a protibiblické útoky protes
tantského Němce Delitsche, než by se poučili
o bibli od očeného kněze krajana, ačkoli sami
protestanté němečtí tohoto Čeba uznávají za
nejlepšího znalce dějů v bibli líčených. „Po
krokoví“ lidé raději stokrát bodou balamutit
lid protikatolickými výmysly, než by aspoň
trochu šířili pravou osvíceuou vědo ačence
kněze. A naše pokroková mládež bude tleskati
dule prázdným úvahám „o amysla našeho ná
roda“, o našem obrození, o náboženství bu

donenosti, třeba by se takové snůšky frází
sebe více hemžily hotovými protimlavy. A
socialistický učedník, „vzdělaný“ několika
dvacetistránkovými pamflety socialistickými,
bude dále „přesvědčen“ o tom, že bible nestojí
za nic a že kněží této knize věřící stojí vzdě
laností a soudností svojí níže než on. Jeden
z nejlepších znalců a kritiků bible jest opřím
ným katolíkem a věří, že bible obsahuje zjevení
Boží. Za to však mladíci odchovávaní školou
Maesarykovou pobrdlivě pohlížejí na muže
s Musilem stejně smýšlející. A dlužno míti
na paměti, že větší díl z nich ani řádně nepro
četl větší bladný spis aatora protikatolického,
který snaží se zvrátiti důvěru k biblickým
zprávám; těmto radikálním dušičkám stačí již
vědomost, k jakým důsledkům protikatolický
spisovatel dospívá. Jakmile student zví, že ty
důsledky jsou protikatolické, přijme je za své
„přesvědčení“ bez debaty, bez dlouhého lámání
hlavy. A pak ohtějte od takového člověka,
aby přečetl i učené knihy katolické pojedná
vající o bibli a pak srovnával jekost útoku
8oprávněností obrany. Takový „svobodomyslný“
člověk přijde k „přesvědčení“ pohodlněji. Jen
že jeho „svobodná mysl“ dává se ochotně
v nevolnou službu episovatele nespravedlivého.
A toble má býti vážné akademické stadium?
To má býti ažívání rozumové sv+body? Pánové,
zarděte ge trochu! A pak takový „osvícenec“,
který Špatně a jen s části napapouškoval knibo,
sepsanou polovzdělancem, hoed zanáší své
nové „přesvědčení“ mezi lid, hned pončuje
jiné. Kdy konečně začne vládnouti úcta k vědě
pravé? Kdy konečně badou čteny místo jízli
vých pamfletů spisy vážných odborajků? Který
pokrokový časopis zmínil se o důležitém dile
Musilově „Od stvoření do potopy ?“ Až vydá
nějaký spis rabín, hned o tom bude plno řeči.
Dosnd ze zášti proti církvi pravá věda se
šlape, šíří ee prolhané brožury — jen aby 80
církvi hodně uškodilo. O českém učenci dru
Mosilovi mlčí právě ti, kteří osvětou a pokro
kem čermují na všecky strany.

A ještě jiný dople Zeyerův. Vys.
důst. p. opat Želivský Sal. Roubíček nalezl
mezi listinami po + převora Mvthodu Nývitovi
nový dopis Zeyerův, který nám opět laskavě
k uveřejnění zaslal. List ten jest obsahově za
jimavým doplňkem dopisu, jejž jsme předešle
otiskli. List datovaný ve Vodňanech dne 12,
říjaa r. 1896 zní takto: „Veledůstojný Pane,
nevím, jsem-li hoden, abyste můj list četl. Byl
to pravý nevděk neodpovídati na Váš tak milý
a pravým křesťanským dachem provanatý list.
Ale měl jsem pořáde úmysl navštíviti Vás a
chtěl jsem teprve psát, až budu moci říci:
přijedu. Tu dostavilu se cburavost, pak jsem
zase odkládal, rozmrzen stálým deštěm a špat
ným, chludným počasím : konečně jel jsem na
cesty a toulal se trochu po Německu. Odpustíte
mi ta neodpustitelnou moji nedbalost? Znám
Vás málo, ale zdá se mi, že Jste nakloněn
odpooštěti. — Vaše slova, že Jste „zpátečník“
a „tmář“, nepomátla mě; rozamím Vám dobře,
jako Vy ohlížím se zpět až k době prvního
křesťanství a ohřívám si tak srdce. Naše tak
glorifikovaná knitora zdá se mi pravým bar
barstvím; ani elektřina ani pára nespaní člo
věčenstvo, — tak málo, jak pohodlně zařízený
byt učiní člověka dobrým neb šťastným. Je to
pravé šílenství, jež se teď zmocnilo všech ná
rodů; ten shoo za výdělkem a bohatstvím, ten
umrtvojící industrialismí Ale o tom by 88
daly napsat celé knihy! — Jak rád bych se
s Vámi seznámil osobně. Nehněváte-li se pro
mou likoavost v korrespondenci, přijel bych
někdy po vánocích k Vám. Mám ale jednu
obavu, zdá se mi, že jsem příliš „světský“,
že mnoa badete pohrdat — ale křivdím Vám
tímto slovem zajisté; kdo tak vnitřně žije a
tak pokoru ctí, pocítí jen slitování a člověkem,
stojícím pod ním. A kdyš v jádra svém mám
touhu „vymaníš se ze všeho, co mě táhne
v prach tohoto světa“, spad i Bůb sám mě
nezavrhne. Boďte zdráv a vzpomígejte někdy
mne ve své modlitbě — v slabosti své mám
toho tak velice třeba! — V úctě a pokoře Vaš
Jal. Zeyer“. — Z dopisu patrna veliká pokora
a zbožnost geniálního dacha Zeyerova, který
zušlecbtil svými krásnými spisy svó čtenáře
víc než sto pozérských moderních diletantů.

Od más pro más. Kdo v poslední době
sledoval vonkoveké listy, mohl kašdou chvíli čísti
v robrice „Nérodní hospodář“, kterou všechny listy
většinou mají, neb v různých zprávách podivné lo
kálky o Argentině. Hned oznámeno bylo, jaké je
tam podnebí, bned jaká úroda, jindy opět o příbod
ném počasí a pod. Bylo patrno, že děje ue vře dle
promyšleného plánu a že pomalu má býti upoutána
pozornost našeho lidu k této zemi. Za jakým účelem
se to dálo, dává se jiš poznati nyní, kdy v různých
listech objevají se zprávy o množství výhodné půdy,
Jacino ke konpi nabísené, o vysokém plata seměděl
ských dělníků a jiné. Je to promyšlený plán agentů,
kteří chtějí náš lid vylákati za moře a pomoci tak
kapitelistům cizím k shrábnotí našich peněz. Má so
opět opakovati totéš, co se dálo před časem, kdy lá
kani byli naši lidé do ciziny, aby tu ožebračení stali
se loutkami bezvládnými nebo i skatečnými otroky
nesvědomitých vyseavačů. 4 jest to přímo memravné,še

naše šurnály a b tomu vlastonoctvímzrovna se potící šur
dilypropůjčujíse Etomuto řemeslunadháněčůdo císích
kapes. Je potřebípříbítí to na pranýř. | Mositím, co naše
semědělství hyne nedostatkem dělniciva, | Idkdmí jsou i
podledníjeho zbytky dociviny amezitím, co naše české
půda vždywuvětšímířepadádo rukou námnepřátelských,
mánáš českýčlověk těžcevydělanýgroš zanděsti dopokla
dencizích,mdčeskýkapitál,kterýbymohlbýti unds a
pro nds použit, býti promarněm berúčelně někde za mořem,
Věru že hanba polévd člověka, když si představí, jak šur
nalistika, vychovatelkaa učitelka du, pracuis o zkáze to
hoto lidu. Bylo by již mejvýš ma čase, aby ae toto řemaslo
přetrhlo a postavsny byly ma pramýř ony časopisy, která
za jiddšský groš zrazují vlastní krev/

Pouť de Říma. Pro pouťdo Říma jeví te
nemalé účastenství a přihlášky stále četně docházejí.
Z Prahy se vyjede ve čtvrtek po Velikonocích due 19.
dubna. Doba je volens velmi příbodně, kdy krásy
Italie Ige zřítí v nejluznějším světle. Přihlášky přijímá
a všecky dotazy zodpovídá cestovní kancelář Čeněk
Šulc k Spol. v Praze, Havlíčkova ul. č 1.

(20) Historický komtek. Něco pro
právníky e mediky. „Na shromášděníČeských
Bratří v Žeravicích dne 21. dubna 1592 varoval (starší)
Eneas před seznamováním se s vědomostmi, jež ae
příčí křesťanství a mezi takovými jmenoval výslovně
černokněžnictví, astrologii čili hvězdopravectví, práv
nictví a lékařskoa vědu.“ — Tak Zapova neklerikální
Kronikasw.IV str. 352.— „Zarmoucené těšiti.“
„Ve shromášdění starších českobratrských v Lipníku
dne 12. června 1592 jednáno bylo kromě jiného ©
otázce, může-li bratr, jenž vražda spáchal, doprovázen
býti od kněze bratrekého k místa popravnímů Dršitel
Mladé Boleslavě pan Bohaslav z Lobkovic požadoval,
aby lotři k šibenici vedení také byli vyprovázení
a těšení od kněse bratrského. Neš bratří měli tak
obavný hřích v takové ošklivosti, že při vší onášeli
vosti a nmírněnosti přece rozhodli, aby se takovému
zločinci na poslední jebo cestě nedostalo duchovní
útěchy. Praviliť, koho Bůh netěší, tomu že se také
nemá dostati útěchy a komu Bůh milost svou neu
kázal, tomu še de také nemá od lidí propůjčovati.
Při nanešení tom mělo se trvati i kdyby proto bratří
měli ú«trky snášeti.“ Tak vypisuje nenešení Bratří
neklerikální Zapova Kronika Českomoravská av. IV.
str. 532, Když jsem to přečetl, zamyalil jsem ae, jak
by celý svět pokrokářeko-liberální bouřil proti kato
lické církvi, kdyby na něčem takovém ee usnesla.
Jak by lítaly výtky nebumanitnosti, přikrosti, necitel
nosti, ukratnostil Vždyť osnesení to jest ve sporu
přímo s Písmem svatým. „Bůb nechce smrti hříšníka,
ale aby se obrátil a živ byl.“ „Kdyby bříchové byli
jako šarlat, nad sníh zbleni badou“ Kristus Pán
těšil lotra po previcí své, jenž v poslední chvíli se
obrátil k dobra. Do poslední chvíle nelse zoufati nad
obratem člověka slóho. Aby katolická církov k od
e uzencům se tak zachovala, malé děti by švatlaly o
její krutosti. Že to byli ale Čeští Bratří, ticho v šíř
i dál... A tomu se říká bistorická spravedlnost.
Na katolické církvi vidět samé skvrny a vrásky, na
církvích nekatolických samý jas. Vzpomínáme při
tom, jak ti, kteří velice České Bratry chválí, zastávali
se houževnatě „chodáka“ — novědčeného vraba, šida
Hilenera, a to tolik, že hanobili ty, kteří o Hilenerovi
mlavili pravdu. (Co tihle lidé řeknou roshodnutí
Českých Bratří?

Denunelace a interpellace. V těchto
dnech, kdy „Čes. Učitel“ měl stále plná ústa slova
denunciace a hanobil jí naše kndžetvo, zvláště kate
chety, podána byla na říšské radě proti c. k. okr.
hejtmanovi v Poděbradech Šnitkovi interpellace, na
níž je podepsán | posl. nčitel Černý a v DÍŽ zvláště
učitelstvo stěžuje si ma nezákonné jednání okres.
hejtmana jako předsedy c. k. okr, školní rady. Ne
chceme zde jednání okresního bejtmana posasovati,
ale divíme se p. Černému, Že nyní staví se u pana
ministra Gaateche jakošto strážce zákona a sasazuje
se takovýmto způsobem o veřejný pořádek a sacho
vávání platuých sákonů a nařízení, A což když kněs,
at katecheta či farář žádá a nechodí ani do Vídně,
aby učitel neb professor se choval vo škole tak, jak
mo zákon nařitoje a neurážel náboženský cit dítek
a katolických rodičů, to se mosí nazvati denanciací.
a proti veškeréma kněžstva bráti ce musí na pomoc
Masaryk a Štváti s ním ve schůzíc. i novinách náš.
lid? K'e je u p. učitele Černého epra.ejinost a
opravdová láska k platoým školním zákonům?

Hrdina ruské rovolmee, pop Gapoa,
kterého židovské listy tolik oslavovaly a jenž vedl
« Petrobradé první davy "k odboji, jest teď odhalen
v plném avětle. Tento člověk obdršel na stávkojící.
proletáře 30.000 rablů, al: s toho dal hladovícim
ponze 7000 rublů. Hezké procento si ponechal! A teď
ee k tomu všemu ještě dokázalo, že byl tučně place
ným státním zaprodancem. Čachroval s revolucí ve
prospěch vlastní a tisíce proletářů zaplatilo komedii
bescitného popa drahoa krví. Ostetně dokázalo se
v posledním čase, še i jiní „nadšení a ideální“ vůd
cové socialisticko-šidovaké revoluce raské dělali dobré
kšefty, sedršujíce šikovně penízechudým rovolucioná
tům poslané ve vlastních kapsách. A tible lidé chtěli
připravovati v Ruska lepší politický a sociální stav!

Básník Helmeove smrti. Velikýtento
básník narodil se jako šid, v 26. roce dal se pokřtíti,
ale konečně stal se naprostým atheistou. Leč před
svou smrtí změnil avůj divotní násor docela a jasně
ukázal pevnou víru v Boba,jak to lze seznati z do
piso, který napsal r 1856 svému mladšíma bratra
Maxmilianovi. Píše, še by bylo třeba mnohý kostel
sa něho na pokání postaviti; s naprostou určitostí
zmiňuje se O tom, že v nebe věří a koačí těmito
slovy: „Měj se tedy dobře, drabý bratře! Bůh otcův
našich tě zachovej“ Naši otcové byli stateční Jidá.
Ponitovali se před Bohem a proto měli tolik možného
vsdora proti lidem, mucem pozemským. Já věsk,-já
drze vetyčil jsem čelo proti nebi « před lidmi plezil
jsem ve a kořil. Proto teď v prachu ležím jako zdep
taný červy, Sláva a čest buď na výsostech Bohu! —
Tvůj ubohý bratr H. Heine.“



„Skola čes. vemkova“ v Cermné
u Berohrádku má sase o jednu těškonstarost
více. Ministranti při obřadech církevních těžce jí do

ají na její pokrokové srdos. Celou řadu neštěstí
k úistranti dle „Školy čes. venkova“ sobě,

škole, rodičům a celé společnosti lidské, Je to zrovna
hrozné, oo ubozí hoši všechno zaviňují. Nebudeme je
nikterak omlouvati, ale odporačovali bychom „Škole
čes. venkova“, aby si všimla školních dětí v hospo
dách, při muzikách, na pastvách, v rosličných schů
sích a j., a tam najde jistě vděčnou látka ke kárání
a umravňování,

Perepnsk je nové máslo ruské, které sou
t5ží s mergarinem a podobá se tak přirozenému
máslu, že je těžko lze rozeznati. Je to směs másla
přiroseného, tuku živočišného, oleje slunečnicového a
kokosového. Mívá v sobě 56, 38, ba 1 toliko 16%,
másla přirozeného. == Rolnictva ovšem tento nový
výrobek neposlouží,

Důlešité upozornění. Nový blavní se
snam semen obsahující pečlivý výběr drahů a množ
etví cenných rad rozesýlá právě odborný závod seme
nářeský Fr. Viktorin v Hradci Králové. Závod tento
opatřaje avoje nákapy především u českých pěstitelů,
jest členem nové založeného „Východočeského seme
nářekého dražstva“, jež obralo si sa úkol zvelebiti a
rozšířiti pěstění semen v Čechách a tím vytlačiti
konkurenci maďarskou i německouajiš proto zaslouží
si podpory naších nejširších krabů.

(Zasléno.)

Odpověď Ozvětělidu ajejím dopisoratelům.
Doba, o níž píšeme a v níž jsme se dnes nešli,

stala se skutečně jiš dobou úpadku nejen hmotného
sale hlavně mravního. Když před několika lety byla
„Osvěta lidu“ založena, bylo toto hnutí s povděkem
i živnostnictrem přivítáno, an každý viděl jiš v onom
titulu „Osvěta“ cosi nového, vzdělavacího, mravně po
silojícího. Kde však zůstává poslání mravní? Loď,
která měla se státi záchranou tonoucím, jimě nebylo
možno najíti záchrany, stala se nejednou útulkem na
dávek a společnosti takové, které naprosto nemá jiné
zbraně s jiného materiálu, kterým by svoji jakost a
pro veřejný život se hodící způsobilost obecenstva
ukásala, než aprosté spílání odpůrcům a přezdívky,
které jim jejich ušlechtilá a pokroková krev vehnala
ne jazyk. Nemajíc k tomu žádného práva, pokouší se
okrádat drahého o jeho přesvědčení proti všem stá
vejícím pravidlům žarnalistické slušnosti.

Jako omravňající orgán dýše evými potapami
a proč? Protože se několik set živnostníků nenechá
komandovati pokrokářekým štábem.

To je tedy, pane Hajne, Vaše umravňojící čin
nost. Tak si počínáte Vy, pane Hajne, který tolik
chválíte volnost, rovnost s bratratví. Proto tedy vpa
lujete znamení několika -stům otců rodin jména za
prodanců, blbců, klackářů, boucharonů atd., še svéma
přesvědčení dali průchod a nenechali se zmáčknout
jako před třemi lety nátlakem Vaší mravné pokro
kářské avobody??? Může býti většího boucharonství,
než jského užíváte Vy ve svém listě, který nazýváte
„Osvěta“? Četl jste něco, co padá hlouběji pod žur
nalistickou úroveň, než jest popis voleb III. sboru
v „Osvětě lida“? Nemyslíte, že provádíte žurnalisti
ckou prostituci? Čí zašel jste již tak daleko v koke
terii se sociální demokracií, še má být sesměšňování
šivnostenstva Vaši oporou pro Vaši pokrokovou ba
doacnost ? ,

My divnostníci jeme však srobodomysinější než
Vy i s celým svým listem s přejeme Vám proto plné
svobody. Nadávejte dál. — Abychom však také na
oby Vaše pány dopisovatele a zpravodaje nezapomněli,
při dnešní příležitosti se nám zcela dobře hodí, po
věděti jim aepoň několik věcných poznámek, poněvadě
sprostě nadávat mohou jen pokrokoví lidé, živnostní

kům to právo nepřísluší,
V Oavětě lidu posli jste na více místech věci,

ta kdybyste vůbec znali stud, maseli byste se po sa
mé nši začervenati. Paali jste, še strana živnostenská
masí se za zvolené členy obecního zastapiteletva sty
děti. Víte,za koho ze masí živnostnictvo stydět? Za
Vás a Vaše slova v Osvětě lidu! Zde v Hradci ae
ovšem stydět nemasíme, popěvadě Vás i nás celé mě
sto i s vůkolím dobře zná; avšak časopis projde i
dál a proto zcela veřejně můšeme a masímo Vás po
stavit do světla, aby také ti, kteří nás ani Vás ne
snají, udělati si mobli správný úsudek, A nyní ptáme
te Vás, za koho se masí živnostnictvo atydět? Je
tam někdo, kdo někoho okradl? Je tam někdo, kdo
skládá manifestační přísahu, je tam někdo protizá
komně, je tam nyní někdo, kdo si musí nechat v za
sedání napovídst jako mnohý ze strany Vaší? Je tam
nyní některý, který se neumí skoro ani podepsat?

aopak, nyní jsou tam ze etrany živnostenské svolení
mužové takoví, jaké my jsme chtěli a ku kterým má
ee důvěru. Prohlašujeme veřejně, že jí k Vám nemá
(me, poněvadě máme ve svém poctirém těle ještě stad
a čest. Máme dobře na paměti, že v „Jednotě“ pfi

pokroková schůzi, když vytýkána Vám byla, paneoktore, neslušnost nadávek v Osvětě, že ani slovem

jste se před celou schůzí proti výtkám těm neobradila to stačí celé veřejnosti kaposouzení Vašich mravů!
Vaše nadávky uesmářají k ejednocení sboru

obecních starších; Vaše jednání jest namířeno k roz
trákám a hlavně eměřuje proti osobám stavitele Čer
ného a pekaře Růžičky.

My Vá« upozorňajeme, že až budete mít ten
zájem, tu snalost a zkušenost, ať jiš odbornou neb
hospodářskou, jakou mají oni dva jmenovaní, proti
kterým nejvíce jste stavěl svou osvícenou armádu,
pak můžete živnostníkům nastrkovat svůj pokrokářský
doktorát. Avšak zájem na našich břemenech nemáte
pražádný a zkušenost bospodářskou pro obec rovněž
nikoliv. Proto Vám pravíme: My živnostníci máme
důvěra k těm lidem, kteří s námi cítí, « námi jdou,
tezi námi se pohybují a hlavně kteří umějí hospo
dařiti s majetkem svým. Ti zajisté i bez Vaší rady a

pomoci dovedou hospodařiti i s majetkem obecním.3 te neptáme na politické smýšlení, my nechceme

olopovati o přesvědčení, my nedbáme na nadávky,
nevytýkáme osobních vad. My problašnjeme výslovně,
že dbáme hlavně poctivosti. A nyní nám povězte, pane
doktore, který z nich je nepoctivý! A jsou-li páni,
které jsme si zvolili poctivci, více od nich nešádáme.
Vádyť ve slově pootivecjest zabrnuto vše, čeho volič
od svoleného může žádati.

A ta Vám připomínáme: Všemoboucí nejste ani
Vy, sni my, ani zvolení. Ale když oni zvolení jsou
poctivci, pak zajisté tolik zmohou v obecním zastupi
telstva po tmě jako Vaše padlé mrtvoly i s Vámi
v pravé poledne! Vytýkat někomu osobní vady, nato
podle našeho nábládu nemá právě každý člověk prá
va. A radíme Vám: zamoť každý nejdříve před svým
prahem a pak — mič!

A neš se rozejdeme, ještě něco: Vy pokrokáři
si myslíte, že byste arčt spasili, kdyby se Vám kleri
kalismaei egrautem vystěhovalz Hradce? Klerikálové
by ns nojvýde se odstěhovali jinam, se světa však ni
koli, A adaš by to Hradci a jeho šivnostenstvu po
moblo, to ponecháváme ku zodpovědění všem.

Živnostníci hradečtí.

(Zasláno.)
Katolicko-politická vzdělávací beaeda + Žluni

vích odenzoje jednání professora Masaryke ns schůsi
u „Helmů“ jakožto urážlivé a univ. profesora ne
důstojné a vchvaluje rázné vystoupení faráře Dostál
Lutinova a rozhodně protestuje proti zamýšlenému
sákonu v rosvížitelnosti manželského eňatku.

(Zasláno.)

Výbor katolické jednoty v Lomnici n. P., ve
své schůzi dne 23, února 1906 usnesl se jednomyslně
takto: 1) Proteatojeme proti výrokům náboženství
e církvi nepřátelským, které učinil professor Masaryk
v Pardobicích dne 21. ledna t.r. a v Prase dne 18.
února 1906. 2.) Suublasíme s vystoupením p. faráře
Dostáls-Latinova na obrana uraženého náboženství.
3 ) Protestujeme proti snshám na uzákonění rozvíži
teluosti katolického náboženství.

Ant. Láš,
t. 8. předseda.

Josef Kozák,
t. č. jednatel.

(Zasláno.)

Křesťansko=s0ciální lidový spolek pro Holoblevy
a okolí ve své spolkové schůzi dne 25. února 1908
sa přítomnosti většiny členstva z obcí Holoblsv, Smiřic,
Černožic u okolí usnesl se +ysloviti politování n+d
případy profesnora Judy a Masaryka, kteříž hrubým
spůsobem, niktersk stavu professorského důstojným,
orasili a bledí zlobčiti náboženský cit lidu Českého,
Faráři Dostálovi, který neobroženě se zastal katolického
náboženství, vyslovajeme ovůj sonblas a dík. Shbojeme,
že vždy věrně při savé víře a vlasti po otcích zděděné
vytrvale setrváme a vše, co alonží ku cti vlasti a
naší víry, hejiti bademe,

(Zasláno.)

Katolická Jednota jinochů a mužů pod ochranou
av, Josefa ve Studenci n Horek rozbodně protestoje
proti výrokům professorem Masarykem ne scbůzi u
„Helmů“ učiněným, kterými náboženství Kristovo lží
a klamem nazval; sončasně pak vyslovoje dp. Dostála=
Lutinovi úplný soublas a vřelý dík aa to, že neobru=
ženě a veřejné vystoupil ua obbájení náboženství ka
tolického, tak sprostým způsobem professorem Judou
napsdeného.

"Tržní zprávy
V Hradoi Králové, dne 24. února 1906 1

hl plenio» K 12'80—18 60, šita K 10 40— 10 80, ječmo.
ne K 9'40—10-30. prosaK 12-00—1400, vikv“ K 18:60
—00 00, hrachu K 20:00—2400, ovsa K 6:60—7-80
čočky K 4000—6000, jahel K 2000 —265:00, krap K
20 00U—3000, bramborů K 3-20—0-00, jetelového se
mene červeného K 86'00—0000, jetelorého semene
bílého K 00:00—00'00, růžaáku K00:00 —00'00, máku
K 4000—0000, lněného semene K 20 00 —0000, 1-i
kg šitných otrub K 18-00—00 00, 100 kg pšen. otrub
K 1250—0000, : kg másla čerstvého K 230 -0 00,
1 kg sádla vepřového K 180—0'00, 1 kg tvaroba K
0-88——0000, 1 vejce K 0-06—000, 1 kopa zelí K 00.00
—0000, 1 kopa cerele K 000—000, | kopa kapusty
K 1'00—6 60, 1 hl oibule K 6-00—6-40, 1 kopa drob
seleniny K 1'00—1 60, 1 pytel mrkve K 140—160,
1 kopa petržele K 0:00—0'00, 1 bl jablek K 00-00—
00 00, 1 bl hrašek K 000—000. — Natýdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 24. února 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pěenice hektol. 395'/, žita
289“/, ječmene 60, ovsa 248, prosa 10, vikve 76/,
bracha 8:/, čočky 11,jahel 19, krap?, jetel. semínka
22, lněného semene 0, máko 6'/. — 3%.)Zeleniny:
zelí 00 kop, petržele 00 kop, kapusty 18 kop, cibule
B0 hl, drobné zeleniny 50 kop, mrkve 40 pytlů,
brambor 172 hl, carele © kop. — 8) Ovuce: jablek
0 hl, brušek 00 bl. — 4) Drobného dobytka: vepřů
3 kusy, podevinčat 400 kusů, kůzlat 10 kueů,„»———Ú
Václav Poláček,

stavitel varhan a harmonií v Rychnově
nad Kněžnou

odporačuje se P. T. duchovenatvu, patronátním
úřadům a soukromníků

pro voškeré opravy jakož i přestavby a ladění
varhan a harmonií. "by

PRE“ Ručím za nejsolidnější práce. =P

0 2 a 3

otran. vallkých
pokojích a ku
chyní, zařísen.
lázní a moder

ním příslušenstvím pod jedním uzavřením jsou
ibned k pronajmutí. — Též jednotlivé pokoje
pro svobodné pány s komfort.zařízením.

K. V. Skuherský,
velkezávod truhlářský v Hradei Král.,

u Pražského mostu.

Založeno r. 18650.

Vyznamenán státní medailii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučujeKarel Zava

zlatník a pasíř
v Hradci Králové, čís. 83

Palackého třida
svůj hojně zásobenýsklad náčiní

bohoslužebného
ve stříbra, bronsu a ji

ných kovů
vše aliněvohnizlacené
a střbřené, zač so ručí.

Vlastní | výroba umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi.— Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
anovuzlacení a stříbřenístar
ších věcí vykoná se rychlo a

salou se i Žsvěcenéso stvrsením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může
se vykázati četnými pochval=
nýsi přípisyP. *zkazníků

a eodporučujese kedyk sa
koupení a opravé chů,monstrancí, ciborií,relikvi
ářů, nádobek na sv. oleje,

amp, laceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů,
o ů, schránek na Nejsvětější, patenek atd. co nejvíce.

Úředně povolený výprodoj!

z 102 zl. Ř
úplné mattové zařízení

z ořechového dřeva.
2 skříně dvoukřídi. bohatě zdob. po 26 zl. 52 zl.
2 postele vysoké s bohatýmičely po 20 zl. 40,
1 umývadlo8 mramorovoudeskou 2,
1 pohovkas vysokým-lenochem. 2,
1 stůl se soustrubov.nohami L... . 9,
4 židle s vysokými lenochy po 4 sl. „16,

nabízí

Žofie Skuherská
Hradeo Králové, č. p. 87.,

vedle hostince „U zeleného stromu“.

B mV4 UCO G)a

hudebniny
a školy hudební

pro všechny nástroje
— má -—

ve velké zásobě stále ne skladě

Bohdana
elichara, 

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



přímo nádhorné

g anglie. látky na
doporučujeAnale. k. dvorní

dodavatel
proti'

Hledáte vhodné a praktické dárky ku všem
příležitostem?

Výbodně je nakoupíte u firmy |

StanislavJirásek|
w Hradci Králové, Velkénáměstí136.

Veškeré zboží jest nejlepší jakosti se zárukou
a v cenách nejlevnějších, konkurenčních. Dopo
ručuji každému, aby dříve, než dárky nakoupí, mé
výklady 1 sklad si prohlédl a se přesvědčil, že
větší výběr a levnější nákup nikde jinde nenalezne.

Dámsképrádlovlast.výroby.©Klatovsképrádlo!©
AI

©J01Z9090)8OJ0ARG©

Kapesníky. Ručníky.y. Soupravy. o I3€— Kněžské kolárky praci celnloidové

smí panyPůjčuji za nejmírnější poplatky

úivadolnn
všech druhů.,

Upozorňuji avláště na svůj bohatě zásobený

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Bradec Král., Pětidomy, č. 288.

Veledůstojnému

duchovenstvu:

JanSaněk,Zn
ek na Bonězkn)náčlel dovolte

1 doporučiti svůj hojně sásobený

lampy, omley,koditelnic, kropan:

jako: monstrance, kalichy, ciboria,

ráce na ukásku, rozpočty, nákresy neb ce franko.
veškeré a slaconíručím. Největší© ba a

sklad v Praze k olnému napádnosí Provedení >d n

a vamých kostelních nádob a nášiní,

| v P emém alohu církovním. Staré

integcia sen o ohm:Hoši a stříbří.Na požádání hotové

jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudšímkostelům úle

"(©C.ak. dvorní dodavatel.
Závod |doporučen již roku 1888 Ordinaristním

listem Pejdůstojnější biskupské konsistoře.

pravé voskové, přesnědle litargických předpisů
zbotovené, svíce polovoskové, pro svou bes
vadnou jakost velmivblíbené, svíce obětní a
smuteční, bladké i krášlené, dále

k nastávající
době velikonoční

paschaly příslušněvypravené a ozdobené (s be
ránkem, rány ©krůpějemi krve, pozlacevágrana),
triangle, vše v libovolné velikosti; konečně

kostelní svíce stearinové.
Pro důstojné farní úřady zvláštní výhodné

ceny dle ujednání!

Pro všeobecnou potřebu
svíce Justrové, dekorační, renaissanční, ba
rokové, stolní svičky stearinovéplné a duté,
svíčky s rýhovaným kuželem (do každébo svícnu
se bodící),svíčky sklepní, levné parafinové
svíčky prodomácnost a veškeré jiné druhy
svíčekSh stní výroby nabízí nejlevnějiJ. Pilnáček
továrna na svíce, mýdla a voňavky

v Hradci (rálové.
ORP Založenaroku 1816.=

uklad ve vlastní dílně ručně praco

předměty snovu opravuje v původní

výro
ej

4T7"
Mu.

va v placení. Více uznánípo ruce. presované

bbdro Veou Eprané pooocooo000po00KÁEPER AARA

(založena roku 1862)

4
Členůmposkytujíse

úmorem.

i živnostenské.

bezplatně revisi losů.

HH HE"NY

Telefon číslo 6.

AT."AAT 7PHP PN ETA



l

No.ě slepšeuý ákouemchráněný nedostižitelný

krem na zuby
Mikuláškova

Libuše.
Cena 25 kr.

K dostání v lékárnách,
drogeriích a voňavkářských
závodech. — W Hradci
Král. K. Dix, drogujeta,
Fr. Viktorin, materialista,
A. Frynta, obchod mydlář.;

Kraciková, drogerie, Bob.
Imlaufová. vdova; w Do
brušce Al. Kňourek,dro
gulsta; v Gelčově Je
níkově J. Thon, lékár
ník;v Červeném Ko
stelci A. Klatovský, dro

ista; v JosefověíLud.
arolímek.drog; v Tý

1
Morávek.

—

voskové

Eřdleliturgických před
pisů vyráběné,

polovoskovém
(ceresinové)

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

. třínožky hladké,
neb krášlené,

svíčky ke křtu,

sv. přijímání a 8v.

a případnými nápisy,

svíčky a obět. před

měty pro místa pout
nická, prvnější pří
padnými obrázky o
zdobené,

svíce pro chrámovémsty
svíce kostelní ste

arinové,
zápalkový drát,
svíce obětní "Mf

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

poručuje veledůst. kruhům
uchovním, ne jen specivo

|

i

|

| | biřmováníse stuhami

'

I

| akciová svíčkárna a voskárna
v Mladé Boleslavi.

Továrníaklad: PRAHA, Václavské náměstí, 40.
Telefon 914.

Tovární sklad: Plzeň, Saská ulice č. 7. Telefon č. 416.
Vyznamenáno na výstavách:

Pardubice 1903, zlatámedaile.Paříž 19005 námedaile.Londýn 1905, zlatá medaile.Praha 1905
diplom čestného uznání.

Výrobky všestr. uznané, Vzorky a cenníky zdarma a franko.

Sochařsko-řezbářské atelier,
pro práce kostelní

MUNIAKA,
abaolrenta c. k. průmyslové školy v Zakopa ém:

i c. k. státní průmyslové školy ve Vídni
Hradec Králové,

Karlova třída číslo 286, „Pětidomí“, |
l

doporučuje se P. T. duchovenstvu k provedení

oltářů, kazatelen, křtitelnic, zpovědnic,
Božích hrobů, krucifixů, křížových cest

v reliefech, soch sv. atd. atd.

Obnovuje staré práce dle jejich původního slohu.
Vsory a rozpoč. zaarms. Práce solidní, ceny mírné.

EBDX699 KED CEI X ED X

Jan Horak,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

zemských.
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 oplátky bez zvýšení cen!

603X682X683X663XČ63
Prmí český katolický závod ve Vldní

František kuber,
Dílna ku vyšívání !
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a

FF, Viktorin
v Hradci Králové.

(Založeno roka 1853.)

„s“Us
zasíláse na lask. požádánízdarma.

Novýhlavní seznam
pro jaro 1906

s četnými ná
vody a popisy

X600G8X585DOBEDX680080
|8DR80XEOBD8DX8D

(efráuj rhuj udajeJej OOPKONINDAOOefnOOnEoOuPNOSPUtMotutufotoomadujiV jejej

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn

UZIŇAODUZINOmM.

MTUHIITZMMIMMTITMI

spolkových prapo- i (protokolovaná firma)

rů; na. povádání i v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
obstarám též ko- ! (bratr P, J. Neškadly, faráře ve Yýprachticich)

vové nádoby, kříže i doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva fi
a td. i svůj osvědčenýa často vyznamenaný—|

' - M výrobní závod iVide : i
deň, všech kostelních paramentů,j

VII. o., Seiden- R
gasse čís. 35 -A| praporů a kovového náčiní. ;

77 | Oenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku (Š
Na ukásku sasilá :se na požádání franko zašlou.

se vše franco. - :

ONE NONOE NONONONA

Jos. Hájek,
obchod papírmický a závod knihařský

v Hradoi Králové,

v doměpanaKek protihotelu
Knibařskádílnan palem jest ne

vějšími stroji a doporačuje se ku prov ení
všech prací v obor ten spadajících. —

o: koihvšehodruhů,odjednoduchýchaž do nejskvostnějších.

GW> Úprava moderní a vkusná.=

Zlacení nápisů na stuhy.

Velký sklad všeho druhu papíru.

Hojný výběr ku psaní, kreslení
====== a malování.

Ne

Knihy obchodní,
ve velkém výběru neb na zvláštní zho

tovení v trvanlivé vazbě.

ě

Modlitební knihy
v nejrůznějším výběru.

Velký výběr pre r Mdhioe.vydsnéNajkrásnější hradecké
vlastním

Aomenamosoonosuě
První nákupní pramen

látek pro domácnost, jakož i dámakých apánských
látek jest u Tkaleov. výrobního spole
čemstva „Vzájemnost“ v Hromově. TéžJzo

obdržeti partie boží 30 mt., obsabujícíkaždárůzné látky, zejména: plátna, oxfordy, bar
chenty, sukónka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,

| sa K 12-—, vyplaceně od koruu 20- výše.

| Vzorky a cenník zdarma a franco.

Přrodní B kg. franke doblrkou všude

zelená, vlchut. K 1100, 1280,- a 16—,

| KÁVA pražená vljem.K 14—,18—i a —

| Pochvalné dopisy z celé říše.První východočes. odb. záv. kávou

Fr. Jelínek, Slatiňany.

Dětem škodí,
ja kapoje jim pouze hračky a nikoli též knihu. Adoporučuje se kupovati knihy přírodopisné, které

Bel dětskou zušlechtují a činí vnímavou

pro vše krásné,
„Malý Brehim.zmijesaga eo sr,

Seaveol. (314 str.) S 280 obr. Cena 3 sl. Vázané sba
rev. obrazy 2 al. VOkr.

Ptáol. (320 utr.) Se Ao obr. Cena 2 =]. Vázané s barev. obrazy x sl. 9.
Plazi, obojživelníci,

obr. Cenas zl. 40 kr. VReostiin (274 stran.) S 279 ob Cena 3 al.
40 kr. rané s barov. obrazy3 ul."80kr.

o nerostoch, horninách atd. S 314 vyobr. Cenavás.4K80h
80 tabulí ve skvostném provedení.Atlas rostlin.m ae are neay:

Napsal K. Exler. 216 str. s 13 rytinami

Motýlové. a 28 tabulemi,na kterýchzobraseno235motýlů a housenek. Cena kart. zl. 220, váz. al. 350.
43 skvostných tabulí barvotis

Atlas ptactva. kovýchs stemprof.J. Jandy.Cena 10 sl., váz. 12sl
naš f.Užitečné ptactvo ze domon:4 prot

skvostnými tabulemi. Cena zl. 220 kart., váz. zl. 350.
Napsal prof.Fr. Dlouhý. Se 8 rytinami a 20

Brouci. barevnýmitabulemis 600 vyobr.Cena2 sl.,
kart. zl. 220, vázané al. 250,

Procházk „přírodou. B PoaJanda.8 26 barvoti ulkami a 30%obrázy v textu. Cens
8 sl. 20 kr, váz. 4 sl.

Přírodopisživočišstva."ws
obrázky v textu a 33barvotiskovými Abalnamí a 206obr. Cena váz. 1sl. 40 kr.

byatd.(380stran.)8842
sbarev. obr. $sl. 80kr.

KnihkupectvíI. L. KOBERv Praze.



Zemská životní

pojišťovna
markrabství Moravského

pod vrchním dozorem zemského výboru,

pojišťuje levně a výhodně kapitály pro případ
úmrtí| dožití,věna avýbavy, výměnkypro
rolníky, důchody vdovské, sirotčí, starobní «
pro případ invalidity, jakož i pense všeho druhu.

Jistota naprostá, an jost to ústav

„ay-zemský. "m
Všechen čistý zisk náleží pojištěncům.

Genor. inspektorát v Hradci Králové jen

Eliščino nábřeží čís. 304.

KX
C. k. místodržitelstvím konceseovaná.

Realitní Kancelář

[nž. ©. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

zahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“.
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

Uznaný zs nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslo, parameniů
rádia, praporů, příkrovů, koberců a

ovev ho máčimí ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. vy

(Allálka v OLOMOUCI, Eliščina třida,|6.).
Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —

Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové sboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný uměloský závod

*pro

1 malbu oken kostelních
PRAHA-I,

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

pod loubím) doporučuje se

ku dodání oken j
od nejý aš kboha
tému figuralnímuprovedení a
Sice 1se Šelesnýma rámy, sí

těmi osasením.Poté
ofinitivní objednávce

Založeno roku 1896.

První výrobaaa /

věžníchMy afánic

=
+

v báslaví

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kusic. v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské.jatky v Praze atd., odporučue se
k vyhotovení všcho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátkv;

cena levná, jakost výborná,

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

——".=.OLSLLA š
s5
Va

"91902j

atpogG04XI9ASolidníobsluhapři-mírných

cenách.

p R: TMA
nabízí ve velkém výběru: Výtatns kapesní bo
dinky 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/

Důvěry hodným uásilky na výběr téš i na splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843.

P,
Podnikatelství staveb

a technická kancelář
stavitele

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.

V PRAZE, Na Poříčí,
proti sev.-záp. nádraží
(dříve v Hoře Kutné).

Elegantní hostinské pokoje.
Elektrické osvětlení.

Mírné ceny, exguisitní ee
6, výborné

nápoje.— Peru Prazdroj“
přímo

K době velikonoční:
Boží hroby se v 60různýchformáchv každém slohu; nákresy

k výběru.
ze dře a

Těla Páně pěkněřezanáa jemuěpoly
chromovaná. (2 pevné sádry vc velikosti 40, 100, 116,
130, 1.0 cm. velmi levná.)

se dřeva pěkně řeKlečící andělé zanéajemněpoly
chrom. v každé velikostí. (Z pevné sédry 40, 56, 6,
cm., velmi levné.)

ze dřeva řeSošky Vzkříšení
jakož i veškeré kostelní práce

doporučají uctivě

Petra Duška synové VSychrově
umělecký závod sochařský a řesbářaký

pro práce kostelní.

Založ.1853.Provedenopřes500novýcholtářů.

v každé velikouti,

| Továrnaromeo
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JU Jos. Tomášek
|a ve Vysokém Mýtě,
py dříve závod na subitkování ovoce, salošený j R
LANr. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách

o) - nabísí — š

Koňakyollvovici, borovičku, jeřaki' éSsvocné
i víno,bílé Pčervené,ino kto vkové (medici

roj vína sladká avíno šumivé(kampaňské).
ozorňujeme zvlášť na vvá nh a při takovéjakost velmi | k

slivovici. vše vlastního pálení avlastní výroby.
(Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

státní lovem zlaté medaile mnohýmiJM a s me a
i nými diplomys právem rašení slatéMně A

Vzorky Zdarma a iraake,

Ý dě Hp V PRAZE,
děs) umělecký.závod 80

yý, Ohařský a řezbářeký.

Pleórna a dílny na Letné čislo O12—VH.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

oporučuje uctivě své chvalnéznámé: sochy, ee

kylšonéu , jesle,BolíBone o a ,

atd. dleslohuk. kpremie, Kaná předmětya

Původnínáknáký čna . „rozpočtybezplatně a
Renovacestarých ol a,kostelních sařísení.

Piana,
pianina,

harmonia

AL.HUGOLHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

E: K paTolkémnáměstíč 3. iKrál Visekrody,Karlovatřídač. 6.
Cenníky zdarma a franko. Pochvalná uznání 0
předních českých umělců. První výstavní cen



Číslo10.| P akaEk

Pohnutí katolictva ve Francii

(3) Teď se přesvědčila zednáťská vláda
francoozská, že přes všecky dlouholeté ústrky,
přes všecko banobení církve ss strany sociali
stických časopisů katolictvo nikterak není na

zuebodnocování církve drží se pevně církve
jen jistá část francouzských žen a bázlivých
mažů, kteří si při dalších uásilnostech trochu
požalojí, popláčí, kteří místo obranných činů
se budoa jen modliti a konečně — budou od
plaveni beze stopy. Zdálo se tak. Katolíci byli
dlouho úzkoprsými bázlivci, nechali si šlapati
po hlavách, nechali se mrskati jako otroci
v amerických plantážích. Zhrdali řádnou orga
visací, a i když první hrozivé známky poroby
byly zcela zřejmé, nepřemýšleli mnobo, komu
mají odevzdati hlasovucí lístek. Vždyť jim
kandidáti poslanectví slibovali, že stejně se
k nim zachovají spravedlivě! — A tak obr
katolický podřimoval. — A zatím co obrovská
massakatolíků choulila se v plášt mlčení,
dělaly aměle a ryčoě „veřejné mínění“ listy
socialistické a židovské. Vášnivý hlas odpůrců
katolictva zalehal hlučně do všech míst. A tak
se zdálo, že hlas nepřátel církve jest opravdu
blasem francouzského lidu — že tlamočí dosti
zřetelně a pravdivě povšechoou nálada národa.
Socialistický autor rozlakové předlohy, posle
nec Briaad, řek) ve sněmovně: „Ve Francii ne
ní katolíků“.

Pokročila tedy vláda sebevědomě hodně
daleko. Zabrala k radosti židů dlouho a těžce
nastřádaný majetek katolických řádů. Tu již
začínalo vážnější pohnutí. Katolíkům otvíraly
se oči. Vzpomínali, co všecko nasadili frau
cvuzští židé a židům slonžící časopisy, aby žid
Dresfass nebyl pro velozrádu odsouzen. Vzpo
mícali, jak bázeli židé vášnivě spravedlnosti
klacky pod nohy, jak sbírali příspěvky na o
svobození sváho souvěrce a jak vláda při tom
jejich výstřednosti vlídně mosila přehlížeti.
Žid, proti němuž bylo tolik svědectví, byl bráněn
zuby nehty. — Za to všaks tisíci přirozenými
Francouzi, kteří se nedopustili zločinu žádnébo
a kteří naopak o rozkvět francouzské moci
tolik se přičinili, naloženo zkrátka, bezohledně

FEUILLETON.
Sedlák nad professora.

I.
(3) Vojtěch súčastnil se tanečního reje a

sklidil nadšenou chválu mnoha selských děv.
+To je chlapík jako jedle«, libovaly si zvláště ty
vážné matrony, s jejichž dcerkami Vojtěch vytá
čel. A mnobá hned naivně si kouzlila v duchu
představu, jak by to bylo hezké, až by Vojtěch
s její dcerkou dělal tak veselou promenádu nejen
při muzice — ale i potom — až do smrti. Jiné
ženy však se škaredily; některá trpce přemítala,
že její syn mohl držeti v ruce také zcela dobře
místo opratí a vidlí učenou knihu — a záviděly.
Jiná zase měla zlost, že s její holkou Vojtěch ne
tančí. A tak se tyhle sousedky shodly brzy ve
svých názorech; a poněvadž srdce zrovna pře
tékalo nemilými pocity a jazyk svrběl, hned pro
nášely své mínění nablas; přizvukovaly si tak
statečně a harmonicky, až jedna druhou tím více
v nepříznivých náhledech utvrdila.

»Hm, to věřím; pěkně se to tančí Vojtě
chovi za tetíkovy peníze, Vojta může mít ruce
hladké, když nic nedělá, viďle kmotřičkol Kdyby
se váš Fraacek taky tak přistrojil, slušelo by mu
to líp než celému tomu studentovi.« — +[ ba«,
zněla ozvěna z úst oslovené, »tomu se pohodlně
rozhazují tatíkovy peníze. Hůř je vydělávat. Člo
věk se nadře a tuhle ten.. . .« A hned jí přeťala
pásmo řeči ostrým zubem třetí tetka: »Jen aby
ten boch taky tak dobře študýroval jako tančíl
Kdo se cvičí často v takovýchhle kumátech, ne
mívá času as věci potfebnějšíl Toť je nějakého
divení, jak mu to pékně jde. Komedisnt umí

V Hradci Králové, dne 9 března“ 1906.

jako s velikými zločinci. Sebrán jim bez dlou
hých rozpaků majetek, aby ze jmění takto „vy
vlastněného“ tučnéli židovští kapitalisté. Ka
tolící najednou se rozpomínali také, jak si vláda
počínala, když žid Lesseps se svými pomocníky
ožebračili národ francouzský o celé milliardy.
Lid francouzský tou čistou společností byl o
lonpen tak, jako by byl prohrál větší válku.
Ale k bezcitným zlodějům chovala se vláda
mírně. Několik příliš známých zlodějů podělila
menšími tresty; ty pak zloděje z vyšších krahů,
o jejichž „působení“ nepronikly do veřejnosti
zprávy příliš určité, šikovně přikryla pláštěm
mlčelivosti a až příliš velikého milosrdenství.
Katolíci tedy začali srovnávati dvojí loket.
Velcí zloději byli kryti, pokladnu miliardář
ského žida Rotschilda vláda nezkoumala, židům
poskytla velice výnosné kšefty na úkor blahc
byta plnokrevných Francouzů, ale vlastenecké
katolíky ožebračovala. A do toho všeho náhle
vpadlo prozrazení, jak špiclovsky, tajně a beze
všeho řádného soudu dovede vláda pronásle
dovati důstojníky katolicky smýšlející. Teď te
prve otvíraly se oči katolickým důstojníkům,
plnícím řádně své povinnosti; teď teprve po
znávali, proč mnohý neschopný židovský dů
stojník rychle postupoval, co zatím sami byli
pomíjeni nebo jednoduše strkáni pro malicher
nou záminku do pence. Nastalo jitření, které
lezlo nepoctivým politikům pořádné za nehty.

Ale — v krátkém čase zase klid. A tak
vláda pokročila dále. Prohlášeno oddělení církve
od státu. Začalo prohlížení kostelů, jmění ka
tolických chrámů sepisováno, aby vláda věděla,
co ještě oa katolících shrábnv, až jim sebere
všecko. Millionové úroky židům za jejich
státní půjčky platiti musí. Peněz v státní po
kladně stále méně. Soad tedy časem vypomohoa
stkvosty v chrámech uložené a prodej chrámů
samých. Socialistické a židovské listy křičí
z plných plic, co zbytečné nádhery jest v ka

tolických chrámech A one Tážemese, zdato tam dali katolíci k vůli vlastní parádě nebo
jako oběť Bohn? Až ze zlatých kalichů, mon
strancí, atd. udělají se prsteny, náramkya jiné
ozdoby, a až tyto skvosty budou nositi na sobě
bohaté židovky, pak to socialistům proti mysli
nebude.

Prý soupis kostelního jmění pořizuje se———————————
ješté víc a nestojí za nic ani na vesnici.« — A
už přizvukovala s jízlivým bleskem v oku Votře
šťálka: »Jen aby starý Brána jednou vyházených
peněz nelitoval! Já vám povídám, že ten hoch
jistě Jumpuje; vyváděl všelijaké líbeznosti už před
rokem. Kdyby si s ním něco naše Manča začala,
bnáty bych jí přerazila. On se za ni stydí, vzal
raději k tanci Vyhnálovu, holku baráčaíkovu, než
naši Manču, Ale to jest jenom dobře. Aspoň mi
dítě daremně nepoblázní. Pamatujte dobře na mou
řeč! Kdyby si ho Manča vzala, byla by věčně
milostpaní studentovou. Jen ať si se studenty
žádná nezačínála

Tak a podobně sněmovaly sousedky dále,
sestrkávajíce hlavy stále víc dohromady a vrhajíce
čím dál tím významnější a urážlivější pohledy za
veselým studentem. Ačkoli toto soukromé soud
covské shromáždění nemohlo právě zřejmé důkazy
na své tvrzení podati, přece jenom tetky utrousily
několik zrnek peprné pravdy, o níž starý Brána
neměl tušení. "Tatík zkrátka nevěděl, jak zname
nitým strážcem dobrých mravů byla Vojtovi svédo
mitá kvartýrská, u níž bydlil před rokem na gym
nasiu, a — že tento mládenec v Praze naprosto
takového pečlivého strážného ducha postrádá. Nač
bychom ti vyprávěli právě nyní, bodrý a důvěřivý
rolníku, co všecko tvůj Vojtěch se svými kum
pány v Praze vyvádí ? Nač bychom ti kalili právě
v této slavnostní chvíli krátkou radost? Stejně
brzy procitneš z opojení. — — —

Za tři dny se Vojtěch s Myslicemi rozloučil;
vezl si do Prahy různé zákusky a několik desítek;
tatík přidal synovi nad normál patnáct zlatých,
protože ho Vojtěch ujišťoval, jak nutně zase po
třebuje koupiti si nové knihy. Několik naivních
holek si tajně poplakalo, že toho učeného kudr=
náče zas dlouho neuvidí.

Asi za šest neděl vezi ku Praze vlak také

' — ——
Obnovavychásí v pátek v poledne. | Ročník XII

vlastně na ochranu katolického majetka. Vždyť
prý tikdo kostelní stkvosty ještě církvi nebere,
— Dobráci! Jak se starají o zabezpečení cír
kovního jmění! Zatím však katolíci už dobře
vědí, že jde vláda od stupně k stupni a žena
poahém soupisu nepřestane. Vždyť se svými
laskominammi protikatolické Časopisy nijak ne
tajily. Vláda vniká do nejvlastnější domácnosti
katolictva, prohlíží katolictvu kapsy jako pc
licie zločincům. Zdaž prohlíží tak přesué, tolik
slídivým zrakem pokladoy židovských kapita
listů ?

Komise při soupisu jmění kostelního nrá
žejí náboženský cit katolictva lecjakými neo
tesanými vtipy. Ale takové ukázky „osvíceného“
rozamu bezvěrec.ého katolíky nijak nematou.
Na př. v jednom pařížském kostele jeden ú
ředník s tužkou a papírem v race tázal se
posměšně před kracifixem: „Copak stojí tenhle
milý Bůh ?“ — Nato mu hned odpověděla jedna
dáma: „Třicet stříbrných, panel“ UÚředuíkza
hanben se vytratil.

Socialistům bylo dovoleno proti katolíkům
se shlukovati, dovoleno jim pronášeti největší
potapy mna náboženství, dovoleno jim také
volati po znásilnění katolictva. To byl prý
hlas lidu, a před tím musila iwiti „demokra
tická vláda“ respekt. Kdy? katolíci v chrámech
se shlukají k obraně svého perně získaného
majetku, když v tisícových houfech protestují
proti loupení své svobody, to už vládě fran
couzské není hlasem lidu.

A za nynějšího pohuutí přesvědčila se
vláda dostatečně, jak lid do nedávna zamlklý
dosud pevně Ine k zásadám šlechetných předků.
Nechť si všimne socialistický tisk, který ka
tolictvo tolik hanobí, hrdinné, nadšené oběta
tavosti ujařmovaných katolíků | Mnohoúředníků,
kterým uloženo provedení soupisu, svůj úřad
prostě aložilo, aby nemuosili býti nuceni prc
váděti dílo, jež se příčí jejich přesvědčení. Za
jisté vzácná to obětavost, jestliže otcové rodin
raději ztratí dobrou existenci, jestliže odřeknou
se pense, než by aráželi city svých souvěrcův.:

A v novějším čase sami důstojníci zhr
dají svým postavením, přijatým z rakou zed
nářské vlády, jež jim ukládá do kostelů ná
silně vuikati. Na př. v St. Servanu byla vrata
kostela zavřena. Politický úředník, podprefekt

Vojtěchovu matku. Bránová, která měla tehdy
trochu pokdy, chtěla si v Praze všelicos nakoupiti
a hlavné — spatřiti, v jaké vlastně domácnosti
Vojtěch bydlí, jak se mu tam vede. Srdce jí
bušilo blahou nedočkavostí stále rychleji, když už
z okna vagonu spatřila stověžaté středisko českého
kulturního života. Zas jednou svého milého Voj
tíška uvidí! Ten bude míti jistě taky velikou
radost, až maminku spatří. Však mu také nese
v objemném koši všelicos na zub a k tomu ně
jaké peníze. Kvartýrské dá také nějaký dárek,
aby ta ženská Vojtíškovi tím ochotnějí všecko
dobře obstarávala a na něj dohlídla. — Měla na
papírku dobře poznamenanou pražskou čtvrť, ulici,
číslo domu, poschodí i číslo dveří, kde Vojtěch
bydlil, aby pak nemusila v Praze blouditi jako
člun bez vesla a všude se vyptávati,

Vlak stanul na nádraží, a Bránová dala se
dovézti drožkou až k domu, kde její syn měl
studentský byt. Stoupala do druhého poschodí.
Zaklepala na dvéře, na nichž četla visitku: JUC.
Vojtěch Bráns.« — Nikdo nezval dále. Zaklepala
znovu. — Zase ticho. Vzala za kliku, ale dvéře
byly zamčeny na klíč, »Tak| to jsem to chytla«,
povzdychla si; »teď není doma ani kvartýrská ani
hoch. No — před těmi dveřmi nebudu pořád
čekat jako žebračka, až se někomu uráčí přijít.«
— Bylo na tom místě stejně tolik temno. Odbo=
čila s košem vruce na blízkou pavláčku a krátila
si dlouhvu chvíli pohledem na dvě děti hrající si
ne malém dvorku. — V tom ozvaly se na scho
dech hlučné kroky. Bránové obrátila zrak ke
dveřím. Tři mladíci stanuli u nich. Jeden zaťukal
na dvéře. Když se nikdo neozýval, trhl mládenec
klikou. »Kdo ví, zda se ten šelma sám před námi
nezamkl. Tohle už vyvedl víckrát. Z okna pěkně
může vidět kdo sem přichází, a tak lišák uděléjse
před nepohodlnou návštěvou hned nezvěstným.«



Gervais žádal na veliteli vojenské setniny Hé
rym, aby dal dvéře vypáčiti. Velitel však o
depřel a podal o tom sám správu generála
Davignovi. Generál dostavil ee osobně na místo,
dal Hérybo zatknouti a vyzval důstojníka
Cleret-Langavanta, aby místo zatčenébo dal
vypáčiti dvéře. I ten raději dal se zatknouti,
než by byl uposlechl. Obrátil se tedy generál
s rozkazem na důstojníka Spirala. I ten se za
choval dle příkladu dvou zatkautých důstoj
níků. Tázal se podprefekta, zda již žádal ci
vilní zámečníky, aby dvéře otevřeli. Tázaný
odvětil: „Ano, ale zámečníků jsem nikde ne
dostal; nepřihlásil se ani jeden ani za výborné
zaplacení.“ — „Tedy odmítám váš rozkaz jako
setník Héry.“ Spiral odebral ae do samovazby
a teprve poračík Bůhler uposlehl vyzvání ge
nerálova.
=- Když v Poramé vyzýval podprefekt ma
jora Doablaixa, aby dal vypáčiti kostelní dvéře
vojáky, odpověděl srdnatě: „Kdybych dostal
rozkaz, abych rozbil dvéře otcovského doma,
neposlech! bych; a nyní bych měl rozbiti dvéře
domu Božího? Nikdy !“ Teď všichni jmenovaní
oposiční důstojníci jsou v trestní vazbě, budou
zbaveni své hodnosti i pense. — Sám list „Fi
garo“ radí: „K fankcím, jako byly v Poramé
a St. Servanu, probůh, neberte již důstojníků,
nebo zničíte tím náš důstojnický sbor a jeho
ducha.“ — To jest též významná odpověď na
názor vlády, že již vlastně zbývala odhodlaných
katolíků ve Francii malá hretka.

Jest ovšem otázka, zda katolíci pro pří
tomnou dobu bráněním kostelů před soupisem
mnoho dokáží. Kdyby si byli lépe hleděli hla
sovacích lístků, jistě že by si byli více pro
spěli. Tuhá organisuce menšiny zatím vládne
nad neorganisovanou většinou. Ale — vyčítáli
pokrokářeký tisk katolíkům francouzským re
volučního a uesnášelivého ducha, nechť puma
taje na tyto okolnosti: 1. Katolíci mlčeli a
choulili se bodně dloaho, pokud jim zbývala
aspoň elabá naděje, že je francouzská vláda
nebude olupovati o lidská práva a že 8 nimi
pro jejich přesvědčení nebude zacházeti jako
ge zločinci, 2. Žádá-li vláda od katolíků jen
povinnosti a porušuje-li eama napřed sprave
dlivé zákony přirozeného práva, nechť 8e ne
diví, že katolíci přestávají zachovávati vnacený
zákon zednářské vlády samé. Vláda sama dala
Špatný příklad, sama první porušovala právo.
3. Vidí-li katolíci, jak zednářská vláda při pro
následování čistokrevných Francouzů nadržuje
židům, přestávají katolíci důvěřovati, že fran
coazské ministerstvo stará se o skutečný pro
spěch vlasti a že mu leží na erdci skutečné
blaho vlastní krve. 4. Jak veliký jest rozdíl
mezi odporem katolíků a živlů skutečně revo
lačních! Kdyby jiná strana byla ve Francii
tolik utiskována jako katolíci, beze všech roz
paků by praskaly bomby na všech stranách.
Zavírají-li tedy katolíci své chrámy před sluhy
zednářské vlády, pronášejí-li protesty proti
násilí, tož nenásledují příkladu anarchistů
francouzských ani revolacionářských židů ru
ských. Francouzští katolíci i v době svého
pronásledování zachovali si vlastenecký cit,
jehož u anarchistů a jiných revolučních živlů
doby přítomné naprosto nebylo. Pronásledování
jim bude očistou, poučí je, jak nutno na zá
chraně pracovati. A z takové doby zkoušky—-—--—-——--—ěě—-.
— Druhý, menší, zavalitý návštěvník hned volal
mobutným basem: »Vojto, Vojto, jsi-li doma, ať
hned otevřešl Ty nás nenapálíš, nemysli si.« —
Ale z uzamčeného pokoje neozvalo se ani blásku.
Teď zkoušel sílu hlasu svého mladík třetí:» Vojto,
rány Boží otevři, nebo ty dvéře rozkopneme.
Chceš-li se před námi skrývat a zbytečné kama
rády podvádět, tohle my ti nedarujeme. Vojto,
slyšíš? Jestliže si z nás děláš bezcharakterně
šušky, víckrát s tebou nemluvíme, rozumíšle —
A zase načernalé dvéře civěly dvěma okrouhlými,
začadlými okénky na útočníky beze hnutí; nepro
pustily ani slova odpovědi,

»Teds už nechej rámusu, beztoho to není
nic platno«, poznamenal první útočník. Kdo pak
ví, nevyspává-li zas novou opici ls

»Tobě se to lehko řekne, ale jen si jdi fié
movat bez peněz. Nemám ani groše, a taková
pěkná společnost na nás večer čeká.«

»No — mnoho by toho stejně za tebe ne
zaplatil. Jest to zkrátka vesnický škrtil. Před
čtrnácti dny mi půjčil pouhé tří zlatky a za týden
už drze žádal, abych mu je vrátil. Sám prolévá
hrdlo jen což, ale na chudší kojlegy pamatuje
málo anebo nic. Jako by musil tolik svébo boha
tého tátu šetřit Ó, tible venkovští hoši jsou vy
počítaví, to jsou lakotyle

»Už tedy raději odpalme«, poznamenal za
valitý chlapík. A když už se brali se schodů dolů,
ještě slyšela Bránová: >A jak by se ten balík
dnes pěkně pobavil, kdyby přijal naše pozvání!
Za těch několik korunek by mu to jistě stálo«.

. Steré Bránové vypadl koš z ruky. »Pro
Krista Pána, ten boch se cbytá pěkné společnosti«|
vyhrklo jí z úst. Div se lítosti nezelkla,

(Dokonč.)

jde katolický duch i ve Francii vnitřně po
en, morálně povznešen, jako se to stalo jiš

přečasto jinde.

Následky manželských rozvodů,
(3) Již v úvaze o americkém ráji poaká

zali jsme oa to, jak smutné následky vlekoa
za sebou manželské rozvody. Vhodno připojiti
několik poznámek dalších. Že takové rozvody
uškodí v první řadě a nejvíce dítkám rozve
dených rodičů, jest věc eamozřejmá. Učíní
však aspoň rozcházející se manžely šťustoými?
Badoa pak případy záletnictví a nemanželskýchporodůřidší? M s

Všimněme si trochu výmlavné st.tistiky.
V Prasku jsou rozvody dovoleny. A tam při
padlo r. 1901 na I milion ženatých a vdaných
osob 285 sebevražd mužů a 61 eebovražd žen;
na 1 milion vdov a vdovců 948 sebevražd mužů
a 124 sobevrašd žen; avšak na 1 milion rozve
dených amebo rozloučených osob připadalo 2634
sebevražd mužských a 348 sebevražd ženských. Vy
jádříme-li statistiku tu jinou formou, sbledáme,
že na dvě stě sebovražd osob ženatých při
padlo 687 sebevražd osob ovdovělých a odlou
čených a — 2077 osob rozvedených.

Z toho patrno zřejmě, že lidé rozvedení

na řádnéhosvazku maoželskéhovelého štěstí nezískali a že byli manželé sobě
věrní spokojenější než netrpěliví a choulostiví
rozvedenci,

Jděme dále. Čím více kde jest rozvodů,
tím více tam přibývá nemanželských dětí, které
nejsou zrozeny ani z manželství řádného ani
z několikerého maoželetví před, politickým
úřadem uzavřeného. Z toho vidíme, že k man
želským rozvodům jsou náchylai lidé takoví,
kterým ani nové civilní manželství nestačí,
zkrátka prostopášníci. Na př. v Braniborska a
Pruském Slezsku, kde z celého Německa jest
počet rozvodů největší, připadá jedno dítě
nemanželskéna 7 až 8 dětímanželských; zato
v krajích porýnských, kde jest počet rozvodů
nejmenší, připadá jedno nemaaželské dítko na
25 až 26 dítek manželských. Ejhle, jak veliký
rozdíl! A přece by pokrokáři čekali, že člověk,
který každou chvíli chce a může ae dáti roz
vésti a ozavříti pak nový libovolný sňatek ci
vilní, bude míti méně nemanželských dětí než
osoby až do emrti k sobě poutané sňatkem
církevním. A také statisticky jest dokázáno,
že kde nejvíce rozvody bují, tam bojí mimo
prostitaci také úžasnou měrou zločinnost ji
ných druhů a choromyslnot.

Sám svobodomyslný professor černovické
university dr. Adler napsal: „Divno, že nikdo
z těch reformátorů manželství dosud nevzpo
moněl si na slova Gůěthe-ova, jež zní: Noroz
víšitelným musí manželství býti, neboť přináší
mnohé štěstí, naproti němuž neštěstí jednot
livců nepadá na váhu. A kterak ta lze mlaviti
o neštěsti? Je to netrpělivost, jež člověka ob
čas napadá a pak uráčí se ma (beliebter) po
važovati Se za nešťastného. Ale nechme jen ty
okamžiky minouti, a člověk ae ucítí zase aspo=
kojeným, že co stálo tak dlouho, st jí ještě.
Rozcházeti se, k tomu není dostatečné příčiny.
Stav lidský jest tak vysoko v žulostech a ra
dostech postaven, še nelze aui vypočísti, mno
hbo-lisi manželé obapolně dluhojí. Je to dluh
nekonečný, jenž může toliko věčnost býti zpla
cen. Připouštím, že to časem stává ge nepo
bodlným, ale to právě je dobře. Zdaliž nejsme
též se svědomím oddáni, 8 nímž bychom se též
rádi rozvedli, a jež se nám stává nepohodl
nějším, nežli může státi se muž anebo žena?“

F. A. Soukop v nekatolických „Rozble
dech“ píše v úraze o Damasovi: „Tehdy, kdy
Domas psal prvaí své práce, nebyl ještě ve
Francii uzákoněn rozvod manželsví; a Damas
Be o to velice zasazoval. Ale ani ten nepřinesl,
co očekával od něho Damas. Snad ujde žena
rozvodembrutálnosti (krutosti) manželově; ale
jaká to náhrada za léta trápení a soužení, jaké
pomyšlení trpké, ví-li, že je jím jako chudý
od obce živena? Jak shodnje se se zákony

přírody, odsouditi šenu k samotě? A jak naradí zákon dítkám otcef Na to vše nemáme
odpovědi. — A dále: kolik žen volí rozvod?
V krazích, z nichž vybírá Dumas své hrdiny,
soud dosti. Ale v nižších vrstvách? Tisice je
žen, které pracují hůře než otroci a vyživají
se bídněji než žebráci a masí hověti choutkám
mažů, roditi a kojiti děti. O takových ovšem
Damas neví; pohybuje se v salonech a tem
sé s nimi nesetkal. Může zákon takovým že
nám pomoci? Snad naceným rozvodem — řekl
by někdo, kdo by tak věřil v moc nařízení,
jako Damas.

Ostatně je nejlépe viděti, jak se Dumas
ve svých předpokladech mýlí, ovědomíme-li si,
že není zákona, není nařízení, které by mužům
toto vše dovolovaly; proto nemůže zákon také
provésti náležitou něpravu. Horlení Dumasovo
s podobných jemu moralistů mělo za následek
ku př. zavedení rozvodu; a čeho bylo dosa
ženo? Pro mravnost veřejnou naprosto ničeho,

be snad zhoršení. (Ano, a velikého, jak kři
klavá fakta svědčí. Pox. red.) Maš rozvedený
satva žije v naprosté čistotě. Snad se zabránilo
tělesnému násilí, ale nikoli duševním útrapám
Jednotlivců. A kdyby i zákon nařídil, aby ne
maašelské dítky připadaly úplně otcům: čeho
bylo pro nešťastné děti získáno? Matka byla
by zbavena i svého dítěte a trápila by se —
ač-li sama není mravně skažena — touhou po
něm. Ba myslím, še málokterá svedená dívka,
v níž nevymicel lidský cit, bude žádati úřady,
aby ulvšily péči o její dítě bídníkovi, který
ji oklamal.“

Moderní člověk jest tak statným „hrdi
nou“, že chce z manželství přijímati jen blaho,

vazku mauželského. Ohlíží se jen po právech,
nikoli však také po pozinaostech, Raději opustí
povinnost k dětem, než by se trochu sapřel.
Pokrokáři tvrdí: „Vždyť přece rozvody badon
platiti jenom pro ty manžele, kteří shledali,
fe se naprosto v sobě zklamali a že by jim
společný pobyt byl hotovým mačednictvím.“
Předně otázka: Což osvíceným, pokrokovým
manželům jejich moderní filosofie tak málo
prospívá, že se nemohou ani tak dalece srov
usti a rozdíly vyrovnati jako prostí, nestado
vaní lidé? A pak jest rozhodnou pravdou, že
zákona dovolujícího rozvody se bude zneožívatí
od lidí lehkomyslných uadmíra, jako se ho
zaeužívá měrou úžasnou jinde, Záminka na
lezne se vždycky velice snadno a — rozvodový
sport rodičů odnesou těžce děti. A že jest
možno zneužívati t.kového zákona daleko
spíše než zákonů jiných, leží na bíledni.

Přímo k smíchu jest farizejské tvrzení
pokrokářů, že kněžstvo proti chystanému zá
kona protestaje proto, že by se ztenčily jeho
příjmy. Jen tak dáti pokrokovému mluvkoví
všecky ty peníze, které kněz za rok od sva
tebčanů přijme! Splakal by nad tou simažnou,
za kterou knóz masí tolik často velice složi
tých fankcí vykonávati. Vždyť přece kněžetvo
88mo 80 zasazuje o to, aby nemosilo se živiti
štólovými almužnami. A platí-li socialisté i jiní
pokrokovoi dle sazby josefioské, pak teprve
taková štóla jest málo závidění hodná. Nechť
mají pokrokáři na sřeteli, že kněžstvo tské
hájí zpověď, která pro ně není žádným veselým
vyražením a jež placena není, že kněžstvo hájí

poslední pomazání, ač za sesby k nemocnémua Často nákazou stiženému nebere ani groše,
atd. Jest zrovna komická podívaná, jakým div
ným způsobem chtějí moderní ctitelé Husa
rozšiřovati a utvrzovati mravní zásady tóhož,
Co sami méně vzdělaní národové po perných
zkošenostech v zájmu společenského blaha za
vrhli, to nyní chtějí znovu zaváděti lidé „po
krokoví“ jako velikou a spasitelnon zásada
moderní doby. Katolíci však budoa proti roz
vratu rodinnémuastáti na stráži.

Dopis z Prahy.
(Splynstí strany národní se stranou mladočeskou.
— Volbastarostových náměstků v Prase. — Deska

Šafaříkova

V popředí. našich domácích politických
událostí vystupuje myslénka o splynatí strany
národní 80 stranoa mladočeskoa. Není pochyby,
že strana mladočeská, která ješté před 10—12
léty nemohla strané .iegrově přijíti ani na
jméno, jest na tom daes bůře, než-li strana
staročeská byla v aejnepfiznivějších svých po
měrech. Strana mladočeská má dae3 proti subě:
sorganisovanou| strana. Českých agrároíků,
8urganisovanoa stranu sociálně demokratickou,
stranu státoprávní, stranu národuě sociální,
realistickou a konečné radikáloě pokrokovou.
Všechny tyto strany s otevřeným hledím bo
jají proti Mladočechům, kteří sa těchto okol
ností poohližejí se po spojencích. Hledají je
ta tím účelem, aby mohli opříti se o ně při
příštích volbách do rady říšské, které mohou
nadejíti mimo vše očekávání a badou pro Mlado
čechy zoamenati nové ztráty mandátů. Nechceme
býti špatnými proroky, problásíme-li, že my
šlénka splynutí strany aárodní se stranou mla
dočeskon zoamecá velké poškození, ne-li úplnou
strátu ropolace strany národní. Proč 86 ne
sloučili Miadočeši se stranou národní před de
seti léty, kdy bylo by 00s podobného bývalo
nejvhodněji na místě? Po kolikráte byla straně
mladočeské podávána ruka ke společné práci
za společnými cily, a kolikráte byla raka tato
příkře odmínata? Čí nehlásávali mladočeští
vůdcové, še strana staročeská musí vyhynouti,
aby oa jejích troskách tím více mohla sláva
mladočešství vyojknooti? Je to dosud všechno
v šivé paměti, tak že nouí potřebí, abychom
odhrnovali roušku £ minulfii. Strana národní
i přes to, še proti ní býlo podoiknuto tažení
křižácké, e povrchu světů nořmizela. Udržela
4edo does a její oezapolenatelný vůdce dr.
Fr. Lad. Rieger ďožil se slavného uznání, že
byl celým nářodém zbožňován a snahy jeho
skvěle oceněny.Střana staročeská i přesvšechny



'bormezné útoky zachovala si úctu i vážnost|
w márodě takovou, te vládne do všemi

Ikuitorními prostředky vyspělépolitickésíranpřečkávajíc růsné politické útvarv a ovládajíc
svými vynikajícími jednotlivci nejčelnější hod
nosti v národě,počínajeAkademiívěda konče
ministerstvem, do něhož byl povolán její člen,
dr. ryt. Randa, v době mad jiné pohnuté, a
prokazuje svému národe platné služby. Strana
staročeská nemá potřebí eplývati se stranou

mladočeskou, a chce-li si být důsledna svéhoposlání v národě, jak jí bylo vytčeno nezapo
menatelným vůdcem drem Riegrem: státi nad
stranami a slučovati jvy v národě, chce-li si
býti vědoma, že jest jí a bude jí povždy v ta
kovéto formě zapotřebí,pak se také nesmí slučovat
s žádným úlvarem polětickým,nechce-li zapříti
svoji msnulost! Vzdavši se před léty provádění
praktické politiky, obrátila strana staročeská
veškerou avoji působnost ma pole politiky kul
turní, na němž vysoce vyspěla jako žádná jiná
strana v národě. A jaké prospěchy vzešly by
z toho straně národní, kdyby 8 mladočeskou
se sloučila? Žádné, mimo snad několika mau
dátů, o které dost možná že bude natno svósti
kratý boj se stranami ostatntmi. Proto doufáme,
že strana národaí i její zástupci budou si to
boto jediné správného stanoviska vědomi a
nedopustí se osadné chyby, jakou by v každém
případě bylo aplynutí se stranou mladočeskou
před oadcházejícím emad již jejím pozvolným

dem a rozkladem. Pravdu sobě mlovme a
obří spolu baďme!

+ **

Ani jeme netušili, referajíce pesledně o
kandidátech na místa náměstků pražského sta
rosty, jakýo tato místa vzplane boj, a kolik
kandidátů bude se domáhati, aby moblí zased-,
noutí po boku dra Groše. Sdružení členů strany
národní na radnici Staroměstské náleží letos
podle kompromisního ujednání, voliti náměstky»
na něž jsou již kandidováni obecní starší cís.
rada Richard Jabn a dr. Antonín Štych. Vedle
těchto chystá se kendidovati obecní starší
dr. Jan E. Baštýř, stavební rada Vlček a ně
kolik jiných pánů, jichž jména miuale jsme
již uvedii. V zápas o místa starostových ná
městků zasábla mimo vše očekávání i Řeme
e)oicko-šivnostenská beseda pražská, dožadující

aby v presidia na radnici Staroměstské
bylo vedle právníka, kterým jest etarosta,
technika, kterým bude dle všeho první ná
městek, zastoupeno drahým náměstkem i
pražské řemeslnictvo a šivnostenstvo. Řemesl
nictvo a živnostenstvo pražské tvoří valnou
část obyvatelstva a jeho požadavek, aby v pre
sidiu bylo zastoupeno, jest úplně oprávněn.
Jeho kandidátem jmenuje se obecní starší,
člen rady městské a zemský poslanec Josef
Jirousek, majitel krejčovského závodu v Praze.
Kaodidatora jeho není však nikterak zajištěna,
poněvadž řemeslnictvo a živnostnictvo pražské
stojící mimo besedu bledí získati sympatie
obecnímu staršímu Aloisu Vaníčkovi, velice
inteligentnímu to živnostníku, jenž zasedá v pře
četných komisích a výborech radničních a byl
by na tato hodnost osobností úplně kvalifiko
vanon, velice dobře se doporučující a bez
úbdnnou. Obecní starší Josef Jirousek jest
tohánem pověstného dobrodruha dra Jaroslava
Salkby, jenž nadělav v Praze přes 200.000 kc
run dlahů uprchl do Ameriky.

L +

Dům č. 14. v Krakovské ulici v Praze,
v očmž zemřel veliký Slavista Pavel Josef
Šafařík, prodal lonského roku bývalý obecní
starší professor Ph. dr. Jan Mašek německému
buršáckému spolku „Dent. Lesehalle“ k účelům
spolkovým. Všeobecný projev odpora, kterým
tento čin člověka zámožného byl v českém
tisku provázen, pronikl do celé české veřej
nosti a jest provázen nyní řadou neočekáva
ných důsledků. Professor Mašek pojal před
léty za choť vdova po V. Švagrovském v Roud
nici, s níž obdržel věnem 800.000x). Poněvadž
cám byl velice bobat a mimo to ještě majitelem
dvou velkých pravovárečných domů v Táboře,
kde působil jako professor a kde se oženil
8 vdovoa po tamním velice bobatém a sámož
ném měšťanu, toužil ještě po větší zámožnosti
a vyženil tskto po dvakráte jmění velice značné,
ss něž zakoupil velkostatek u Plzně a zmíněný
dům č. 14. v Krakovské ulici v Praze. Tento
muž má jedinou dceru a žije nyní od své choti
úplně odloučen. Jan člověkem yelice zámožným
neměl prof. Mašek naprosto zapotřebí, aby pro
dával dům, na němž na památku úmrtí Šata
říkova byla zasazena vkusná deska, našim od
věkým nepřátelům, a byl by jej zajisté velice
dobře mohl! speněžiti i moohým našincům. Leč
nestalo se tak! K vůli dvěma tisícovkám, kteréž
mu Němci přídalí, stal se srádcem české věcí|
Neslýchaný to sajisté čin od člověka, který

v mieulých létech byl členem přemnohýchspolků vlasteneckých,po tři roky pak dokonce
předsedou Národní Jednoty Pošomavské! —

Professvr Mašekchtěl odčiniti svůj černý skutek
tím, če rozeslal četným naším vynikajícím

olkům „dary“, saslav Ústř. Matici Školské,
úrední radě,Nár.JednotěPošumavskéa Nár.

Jednotě Severočeské po 200 korunách. Dostalo
80 man však těchto „darů“ neprodleně zpět se
souhlasným přípisem: „Zaslaných 200 korun
od Vás nepřijímáme a vracíme je zpět.“ Takto
zajisté úplně správně zachovaly se tyto epolky,
davše na jevo, že národní bezcharakternost
putoo všady a za všech okolností potírati, tím
více pak o nás, kde špatné příklady kazí tím
více dobré mravy, čím slovolněji a úlisnéji
nepřítel snaží se porošováním našich šiků nad
námi vítéziti.

Obrana.,
(9) Francouzský „vzdělavací“ tisk.

Náš přítel z Paříže zaslal nám protikatolický
list francoozský „Les Corbeaux“ (Havrani)
ze dne 25. února. Toto číslo jest svědectvím,
jaký vášnivý a nespravedlivý vztek víří vo
francouzských protikatolických kruzích, které
farizejsky předstírají toaho po pravdě a práva.
Teď, kdy konečně podařilo 8e vášnivcům šláp
novti katolictvu na týl, kdy podařilo se jim
znáčilňovati lidská práva katolických souro
dáků, zbavuje je jíslívost vši rozvahy. Ozývá
se chechtot tak barbarský, že se člověk s ú
žasem táže, kam to dospěla vyhlašovaná „vzdě
lanost pokrokové Framcie“, která prý dovede
zušlechtiti mravy i bez náboženství.

Co banebností snešeno do jediného jmeno
vaného čísla „Les CorbeauxI“ Na první straně
namalován velbloud e kněžským klobookem,
Na ohoně má přivěšený kříž. A další „vzdě
lavací“ obrázky| Podoba kněze, jak koná po
třebu, kněz tančící s nahou ženštinou, jiní
kněží tančící s polonabými ženskými a 8 ními
hýřící mnich nesoucí vabou ženskou, husa
8 papežskou tiarou, mající aa krku zavěšený
kříž, nahá ženština se svatozáři nad hlavou,
atd. To všecko v jediném číslel Evropská
kultaro, zardi se! Tenhle kal má snad vzdě
lávati? Takhle vzdělává obyčejně člověk, který
o nevěstkách a hýření sám velice rád přemýšlí.
Takové obrázky jsou nejvítanější paštikou
právě pro ty, kteří v hrabém materialismo
vidí cil svého života. Ovšem če v tom listě
ani jediný podobný satirický obrázek není na
žida, sčkoli Francie dobře ví, kdo si takových
„rozkoší“ spíš popřáti může: zda zazobaný
žid anebo francouzský kněz, kterému Francie
i před zrašením konkordátu zaopatřovala asi
tak „stkvěloa“ existenci, jakou měli svého
časa Herbenovi spoloredaktorové.

Tažme se, kdo jest náchylnější k prosto
pášnostem v „Corbeaox“ malovaným. Katolíci
od malička se učí, že Bůb každou nepravost
vidí a trosce; učí se od malička, že zhýřilost
jest smrtelným hříchem.Zato však francouaští
odpůrcové katolictva horojí pro manželské
rozvody, pro volnou lásku, říkají, že člověk
má jen tu radost, které ožije na světě. Která
z obou stran tedy jest více vychovávána pro
světácké požitkářetví?

A dejme tomu, že by takové obrázky
byly tlamočením skotečnosti. Jest aspoň v tom
případě dovoleno „vzdělavacímu“ lista takovou
sprostota na papír navášeti? Odvrátí se od
sprostoty a nemravnosti člověk ten, jehož zraku
obrázky takového rázu se předkládají? Kdo
aspoň částečně stud zachoval, po takové otravné
duševní stravě ztratí jej nadobro. Kdyby ee
v katolických časopisech malovali židé nebo
socialisté v tak nemravných posicích, hlasitě
bychom protestovali proti takové „umělecké a
mravní výchově“, protože by vedla k sesnro
věul a nikoliv k nápravě katolictva. Ale ae
přátelům církve každá zbraň dobrá.

Co jeme v jediném čísle „pokrokového“
časopisu shledali, to by rozhodně stačilo i
k údivu nevzdělaného černocha; ještě sám
divoch by se musil diviti, v jakou službu ee
dává rozum moderní osvětou vychovaný. Ta
kové obrázky a vtipy by zatratila i velká část
navštěvovatelů krčem. Proti tak nízkým a sa
rovým vtipům by protestoval i mnobý příslušník
káznice.

Nevěrecká čásť Francie vybarvuje se čím
dál víc. Ale naši socialisté a pokrokáři jí stále

„ušlechtilosti“ způsobů. Kde shledáme podobnon
peotesanost a surovost, jaká se jeví na „vzdě
lavacích“ obrázetch socialistického tisku 9Věrné
napodobení „elegantní a pokrokosé“ -Francie.
Člověk, který si aspoň -trochu studu zacho+al,
mosf « housem -odhoditi tý mafinovanénahotiny,

malované pro ukojení- převýsevaá“obutí douů.

. (8) Krátký ařínzný ok taky —
pokrokového fa Jen výminkonsáhneme
někdy po „neodvislých pokrokových novinách“,
jež nesou název „Hlasy od Metoje.“ Nestojí
to obyčejně za přečtení. Tenhle „neodvislý“
list jest zJastaě pokorným přisluhovačem„Časn“.
Nu — ale někdy není nevčasno poukázati na

to, jaké rozamy vedou leckde venkovskou žur
nalistiku a kdo všecko hlásí seza vychovatele
našeho národa. Pozor nesperly, jež do ověta
tronsí na „uvědomění lidu“ 9. číslo tohoto po

vedeného lista! Např: „Morálmivědomí našíspolečnosti stojí někde přece jedom -velice
nísko. Po ohavné (1) denanciaci (?) pátera Do
stála-Lutinova dalo by se čekat, že bude ten
velebníček ve slušnější veřejnosti úplně ne
možný — ale naše povahy jsou velmi kaača
kové.“ — [ ne, můj drahý. Po věeném a slušném
protesta Dostálově proti prolhanostem a hra
bým slovům útočníka Judy má se čekati, že
slušuá společnost i židovská a protestantská
řekne: prolhanost a útočná hrubost není ani
u Jady pokrokovostí.

Drubá perla: „KdyžSvatopluk Čech napsal
r. 1895 „Písně otroka“, v nichž jsou také ostré
sloky protiklerikální, přispěchala katolická
biskupská „Obnova“ a volala na úřady, aby
podepřely „skálu Petrovu.“ Daes táž klerikální
(mhm!) „Obnova“ slintavým (tak, tak) způsobem
přišla, sby ve dni 60. narozenin Čechových
velebila jeho genia, jejž před léty denancovala
úřadům! — Klerikálovél Není bezcharak'er
nosti, jíž by nebyli schopní l“ — Poněvadž tedy
Obnova nyní dle „pokrokového“ úsudku „přišla
slintavým způsobem“, tážeme se, jak se to
vlastně slintavým způsobem chodí. Ale teď
tomu pokrokovému papíru povíme něco my.
Onu lež a denancování Svatoplaka Čecha Ob
novou vyčetl osvícený lokálkář v „Čase“. Kdyby
chtěl býti nestranným, mohl by míti na zřeteli,
co sa už „Čas“ bezectně0 psaní Obnovy ualbal
a jak dovedl naše slovapřekracovati;a počkal
by tedy pisatel, až co „Obnova“ na překraco
vání „Času“ odpoví. Ale — poněvadž se jednalo
o útok proti katolictva, lokálkář přijal nepravdu
„Času“ bez rozpaků za bernou minci. My o
pákujeme znova, že „Čas“ podle staré své
praktiky si notně zalhal. Taky jsme to dokázali.
Takových perel jest v onom listě víc. Ale snad
tyto dvě ukázky zatím postačí.

Před panem Rydlem redigoval „Hlasy od
Metuje“ nedostadovaný juu. List ten z počátku
dvorně se ukláněl na několik stran. Když pak
„redaktor pevaóho přesvědčení“poznal, z které
strany nachytá oejvíc předplatného, zbarvil
list hodně radikálně. A co jeho nástapce ? Hi
storie se opakuje. Ze samé pokrokovosti a 0
svícenosti zapomněl dostadovat, a poněvadě ani
nejradikálnějšíma nedostudovanému pokrokovci
zdarma peníze se nedávají, zařídil si psineo,
což konečně nebyl oápad zlý. Líp řádně ob
chodovat než špatně stadovat. Ale — podnik
nějak málo vynášel. Nevíme ani, zda postrádal
pan Rydlo znalostí potřebných k pěstění té
užitečné zvěře,či zda odběratelé jeho genia
nepochopili. Jisto jest jen tolik, že po nezda
řené kampani zkouší pan Rydlo svůj paedago
gický talent nyní raději na národě. A jak do
vede českou duši bývalý majitel psince zu
šlechťovati, to patrno z uvedených dvon lokálek.

Politický přehled.
V poslanecké sněmovně projednán ve

středu zákon o zlepšení platů soudcích aaskul
tantů, načež ihned přikročilo se k prvnímu
čtení vládní předlohy volební. K debatě o ní
zapsáno 206 řečníků; boj nastává. S předlohou
touto až na sociál. demokraty není žádná
strana spokojena. Pro tuto chystanou oprava
rozpoutává se mezi mladočechy a agrárníky
krajní nepřátelství, které věra neposlouží uaší
věci v době, kdy právě třeba, aby celý národ
byl na atráži k hájení svých zájmů a práv. —
Mezi vládou a správou severní dráhy ve pří
čině sestátnění její došlo již k dohodnotí a
příslušná předloha podána bude poslanecké
sněmovně. Němci chystají se proti sestátnění
této dráhy, ježto jeat ona baštou němectví
v četných městech moravských a slezských.
— Zákon o užívání obou zemských jazyků při
samosprávných úřadech moravských vešel již
v platnost. — V Nižnově v Haliči následkem
výtržností rozpuštěna schůzea zatčeno několik
sedláků. Oddíl vojáků sedláky odvádějící byl
přepaden zástapem sedláků; ažito prvto zbraně,
při čemžněkolik ze zástapu zastřeleno a maoho
raněno, — Pro řeč rektora Ivovské university
o úřední řeči (polské) oviversity způsobili ra
slnětí studenti výtržnosti v badově aniversitní.
— Obchod. smlouva rak.-švýcarská sohválena,

Hr. Andrassy otevřeným listem a koalice
manifostem hájí svó dosavadní stanovisko, ale
to jim přece tmoobonepomoblo. Vláda Fojér
váryho vystapuje s největší přísností proti

pěštského
komitáto; nařídil,abydobrovolně placené danědo
48 hodin byly odvedeny státní pokladně;
stalo se. Nábradní záložníci, jichž se ani po
Jovic nedostavilo do složby, bodou násilně
k vojsku odvedení. — Bar. Banffy, třeb. dříve
bouřil jako člen koalice, nyní z cí vystoupil.
Uherská vlá'a příchásí k tomu náhledu, že



jén všeob. volebním právem najde se výcho
diště z nynějších zmatků v Uhrách.

V kopferenci marocké jeví se ten výsledek
neústapného chování Německa, že většina vel
mocí jest ne:etraně Francie, Německa se při
držely pouze tři hlasy; i Italie hlasovala proti
Německu.

V celém kraji horní Loiry vzboořil se lid
fřancouský proti soupisu kostelů. A vláda u
stoupila a provádí soopis u obec. úřadu.

Anglický král Eduard VIL. na cestě ku

králi španělskému Alfonso, jenž ho úředně pežádá za roku neteře jeho Eony Battenberské,
zastavil se i v Paříži u presidenta republiky.

Car před deputací autokraticko-monar
chické strany z Ivanova Vosnesenska prohlásil,
že opravy v manifestu 30. října ohlášené bez
výjimky budou provedeny u že také práva
všemu lidu carem poskytnutá zůstanou nezmě
něna, avšak jeho autokratická moc zůstane
takovou, jakou dosud byla. — V ministerské
radě o otázce agrární usneseno, že se zřídí
pro kraje a okresy místní komise z vládních
úředníků, zástapců zemstev a sedláků. Komise
tyto mají podporovati operace rolvických bank,
vyhledávati prostředky k lepšímu využiti půdy
a pozemků a učinit opatření, aby byl v zemi

klid. V městech severního Mandžurska
zřídí se sklady ruského zboží.

Zprávy místní a z kraje.
-| Zprávy dlecésmí. Ustanovení jsou: p.

Josef Vaněček, administrátor, za faráře v Miku
lovicích; p. Jos. John, katecheta v Trutnově, za
faráře do Forsta; p. Jos. Svoboda, děkan vLedči,
za faráře do Smrdova; p. Frant. Schreiber, kate
cheta ve Vejprtech, za katechetu do Lanškrouna;
p Frant. Lexa, koop. v Bernadorfu, za proz. ka
techetu do Trutnova; p Jan Šmika za kooper.
v Ostřetíně; p. P. Odo Jan Vorlíček, O. Praem.,
kaplan, za katechetu v Humpolci; p. Josef Melich,
administrátor v Hořicích, za administr. do Mříčné;
p. Jos. Klepl, admin. na Veliši, za administr. do
Ostružna; p. Fr. Kulhánek, kaplan v Ostružně,
za kaplana na Veliši. — V Pánu zesnul: p. Josef
Bříza, (V Vuln.) děkun v Habrech, + 20. února
(naroz. 1846, vysv. 1870); p. Frant. Vohnout,
(V Vuln.) vik. sekret., děkan, b. notář, farář ve

Žlunicích + 28. února (naroz. 1838, vysv. 1862);
p. Frant. Holeček, kaplan v Roketnici (Rochlitz),
+ 3. brezna (naroz. 1873 vyav. 1899). — Uprázd
něná místa: Habry, fara, patron. hraběte Osvalda
Than-Hohenstein-Salm Reifferscheid, od 22. února;
Ledeč, děkanství, patron. ústavu šlechtičen na
Hradě Pražském, od 1. března 1906; Žlunice, fara,
patron. Děpold hrabě Černín r Chudenic, od 8.
března 1906.

Osobní. Vadp. J. Barták, kanovník kapi
toly královéhradecké, dnem 16. dubna působí již
40 roků v diecési královéhradecké. Před tím čin
ným byl po 7 let na Moravě. Ad multos annos.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 5. března 1906 usneseno: Uči
něno usnesení stran plynového osvětlení v nemoc
nici. — Výčep piva a prodej pokrmů na novém
tržišti dobytčím zadá se p. Kováříkovi, hostin
skému, na jeden rok při trzích dobytčích a tý
denních počínaje příštím trhem. — Vypíše se
konkurs na jednu ženskou porci špitálskou, u
prázdněnou úmrtím Frant. Košťálové. — Usnegeno
zříditi letoí hříště u budovy obecných a měšt.
škol. — C. k. okr. hejtmanstvím očiněné sdělení
ohledně udělení povolení k výčepu líhovin při
živnosti hostinské v čp. 193 pp. dědiců Schulzo
vých vzato na vědomí. — Zřízení 5 kabin při
veřejném koupadle na Orlici se povolí v mezích
nákladu rozpočtem povoleného. — Majitelé domů
na Velké podelní se vyzvou kopravě bídné dlažby
do 14 dnů. — Žádosti p. K. Kracíka v Josefově
za propůjčení divadla ku koncertu pěvkyně Cecilie
Šmídově na den 21. t. m. se vyhoví. — K žádosti
veřejné čítárny „Palackého“ o propůjčení divadla
k cyklu universitních extensí na dny 11., 18. a
25. března t. r. se vyhoví. — Spolku „Mensa
academica“ v Praze povolen byl obvyklý příspěvek.

Z veřejné čítárny a knihovny prů
myslového musea v Hradci Králové.
Výkaz o činnosti v r. 1905. Čítárno v 84 večerech
navštívilo 5173 osob. Nejvyšší návštěvu vykazuje
měsíc leden 770 osob, nejnižší duben 847 osob, Prů
měrná návštěva obnáší 62 osob. Z návštěvníků bylo
2823 stu'ujících, 1183 žáků odb. školy, 539 řeme

živnostenských krohů mizí u porovnání návštěvníků
jiných stavů, Ždá se, Že dosud nedovede si naše
živnostnictvo uvědomiti prospěch, jaký mu plyne s ča
stější návštěvy odborné čítárny a knihovny pro další
sobovzdělávání. 10%, návštěvníků čítárny není v po
měra ka počtu našich živnostníků v městě usedlých.
Jinak dovedou využitkovati knihovny řemeslníci okolní,
Těmi vypůjčeno v roce 1905 (blízké okolí vyjímaje)
198 odb. spisů a 5927 předlob. V městě vypůjčeno

lob. V čítárně vydáno na 5916 žádanok 1286 děl
předlohových s více oeš 118.000 předlobami a 1528
svazků odb. spisů. — Knihovna čítalé koncem r. 1905

ns 4983 svazků a více než 62.000 předlo“, které
representují obnos přesshojící 60.000 K. V knihovně
nalézají se jen spisy odborné a poutné. — Časopisů
vykládalo ve na 82. Z těch bylo 35 uměl. měsíčníků,
Značnou překážkou k dokonalému využítkování a
rozšiřování kuihovny jest nedostatečná místnost.
tárua, vo které se nalézá 1 knibovna, sloužiti musí i
k odbývání veškerých přednášek, výstavek i odbor.
kursů, které dobrému steva knihovny nejsou niktersk
na prospěch. Není možno ani veškeré časopisy po
hodlně a přebledně vyložiti ani umístiti řádné kata
logy, obsah knihovny nedá se definitivně urovnat,
aby mohl býti vhodně doplňován, skrátka místnost
pro svůj úkol naprosto nestačí. — Jest nejvýše ba
čase pomýšleti na stavbu budovy musejní s doofáme,
že nově zvolené zastapitelatvo obecní přičiní se co
nejdříve o zbudování důstojné badovy, které město
naše tak citelné postrádá. - Čítárna a knihovna prů
myalového musea jest přístapna každé úterý a pátek
od 6'/,—81, hod. več. a-v neděli od 10—12 bod.
dopolední.

Jarmí počasí vládne již od pondělka.
V úterý k večeru ukazoval teploměr ve stínu
12 R". Trávníky se valem zelenají a zahradní keře
rozvíjejí se v pupenech. Pomalu již se může v po
lích pracovati.

Záložní úvěrní ústav v Hradel Krá
lové konal dne 3. t. m. 37. valnou bromadu
v zasedací síni svojí baakovaí budovy. Ve své
zprávě zmiňuje se správní rada s uspokojením o
mohutném rozmachu průmyslovém, jehož byla v mi
nulém roce všecka odvětví průmyslu účastna, a
který jevil se zejména v oboru textilním, 8 jehož
vývinem kráčí rozvoj ústavu ruku v race. I prů
mysl koželažský vzpamatoval se v roce 1906 ze
svojí krise, a docílil výsledků velmi uspokojivých.
Rozvíjející se průmysl činí přirozeně zvýšené po
žadavky kapitálu, následkem čehož téměř všecky
banky zvyšují svůj akciový kapitál. I Záložní
úvěrní ústav, má li dostáti všem požadavkům na
něho kladeným, musí se postaviti na širší basi, a
zvýšiti svoji akciovou jistinu, tím spíše, má-li se
projektované zřízení filiálek uskutečniti. Navrhuje
tudíž správní rada zvýšení stávajícího, dvou mili
onovéhokapitálu o K 4,000.000—, z nichž dva
miliony upíší se nyní, kdežto k vypsání dalších
dvou milionů bude třeba nového schválení valné
bromady. Návrh tento, jakož i změna některých
paragrafů stanov, k zvýšení akc. kapitálu, a za
kládání filiálek, —k čemuž byla aprávní radé
plaá moc udělena, — se vztabujících, byl pak val
nou hromadoa v plném znění sobválen.
Bilance za rok 1905 uvádí: Aktiva: Hotovost po
kladniční 225.384, směnky v zásobě K 2,132.366,
cenvé papíry K 672.680, devisy, valuty, kupony
a mince K 37.226, půjčky na zástavy K 11.340,
dlažníci K 5,646.838, reality K 660.873, movitosti
K 26501, celkem K 9,212.210. Pasgiva: Účet
akciový K 2,000.000, záložní fond akcionářů K
314948, specialní záložní fond K 85.325, pojistný
fond 43.040, pensijní fond K 41.463, fond pro 0
patřování realit K 90000, vklady na pokl. pou
kázky K 431.600, vklady na vkladní knížky K
2,049.653, věřitelé v běžných účtech K 4,057 614,
nevybrané dividendy X 1428, převod zisku £r.
1904 a zisk z r. 1905 K 178.337, celkom K
9,212.210—. Obrat všech účtů dosáhl výše K
274,965.09804, tedy o 36,295,860*62 více, než
v roce 1904. Na to usnesla Be valná hromada
na následujícím rozdělení zisku K 178.337-93:
79, dividenda K 140.000"— sáložnímu fondu
akcionářů K 15.694-42, zál. fonda sboru úvěrního
K 309660, pens. fondu úřednictva K5.000 —,
foudu opotřebování realit K 5.000'—, odpis inven
táte K 1.325-— tantiema správní rady K 6193.—,
odměna výboru dozorčímu K 1.600'— a zbytek
K 52001 8e přenáší na r. 1906. Do správní rady
snovu zvolen byl letošního roka dle pořadu od
stupující p. Václav Formánek, a nově p. Oldřich
Čerych, oba na dobu tří let.

| Spořitelna Kralohradeeká. V měsíci
únoru 1906 uloženo na vkladní knížky K 179.931'20,
vybráno K 2125119), vklady koncem února 1906
K 11,872.34639, na hypoteky půjčenoK28.282:96,
splaceno K 27.880'60, na hypotekách koncem února
1906 K 9,813.764-84, cenných papírů v zásobě
K 2,118.000—, uložené přebytky K 674487.65.

Akademie v semináři na oslavu
milovaného professera, Vsdp.Dr. Fr. Šalc,
konsistorní rada a professor, dovršuje právě pěta
dvacátý rok své požehnané činnosti učitelské na
zdejším kněžském alamnátu. Theologové uspořá
dali 1. března svému učiteli na oslavu zdařilou
akademii. K této slavnosti dostavil se nejdp. biskap
a četní jiní přátelé a ctitelé oslavencovi. Bobo
gloveo IV, ročníku, ctih. p. jáhen Jan Konečný
tlumočil vadp. professorovi vřelými slovy oddanost
všech posluchačů a přesvědčivými slovy sliboval
za :svó druhy, že ve stopách svého učitele budou
věrni vznešeným ideálům církve a že ge stanou
statečnými harcovníky sa víra Kristovu. Nejdp.
biskup projevil radost nad slavností, která jest
výrazemzasloužené vděčnosti, zmlnil se o těžkém

nejhorlivější. Chválil zásluhy oslavencový a srdečně
mu blahopřál. Sděloval též, že jeho úsilné snah
o stavbu nového seminářekorunovány jsounej.
vyšším slibem, že již co nejdřívek novostavbě:
dojde. Vedp. dr. Šulc děkoval Jeho: Biskápiké

Milosti, alumnům i všem přítomným. Důrazně
vytkl, že svými theologickými přednáškami slonžil
pravdě nejčistší, pravdě s nebes seslané, jíž všdy
pevně oddán byl; jest mužem přímým a prohla
šuje otevřeně, že by bylo od něho bozcbarakterní,
ano přímo nelidské, kdyby přednášel takové věci,
o nichž by sám pochyboval. Nechť bohoslovci po
blížejí na dějiny lidstva vždy okem víry a nechť
za nynější vřavy protikatolické jsou v přesvědčení
svém stálí a k obraně vždy hotoví. — Gratuloval
Jeho Bisk. Milosti zároveň k 64. narozeninám,
které právě na ten den připadají. — Sólová čísla
na housle, jež přednesl se vzácnou bravurou ctih.
p. Dragouo, i vybrané zpěvné sbory přijaty od
shromážděných 8 nadšeným potleskem. Krásná
slavnost skončila s obecnou pochvalou.

Valná hromada dámského odboru
Ústřední Matice školské v Hradel Kr.
konala se 28. února t. r. Po přečtení zprávy jedna
telské a pokladní přikročeno k volbám a zvoleny:
předsedkyní pí Bož. Frankeová, místopředsedkyní
pí A. Jančová, jednatelkou pí Růžena Jirotková,
pokladní sl. Ad. E:glova, revisorkou účtů pí M.
Rybová. D> výboru zvoleny pak dámy: pí M.
Bartheldy-ová, M. Baťková. AL. Janečková, M.
Klumparová, Ol. Matoujová, Em. Saková, A. Slá
mová, Mar. Steinfeldová, Kam. Trappová, sl. M.
Šímová a Fr. Vocásková; nábradoicemi: pí M.
Cvachová, Bož. Peřinová, sl. V. Steinmannová a
B. Trykarová. Z podniku odboru za rok loňský
je uvésti: pořádání přednášky pí Humpal-Zemanové
26 února, národní slavnosti 19. června a velkého
koncertu 24. září, z nichž vyplynul Matici slušný
výtěžek. Pokladní zpráva pak vykazuje: Příjem:
Zůstetek z roku 1904 K56'77, úroky za 1"/, roku
K 7%, hrubý příjem z přednášky, národ. slav
nosi a koncertu K 1.511'84, příspěvky členské
K 403, na darech K 13960, úhrnem K 2119-11.
Za vybírání přispěvků a roznášení oběžníkk K 24,
výlohy při přednášce, národ. slavnosti a koncertn
K 1731-16, ústřednímu výbora do Praby zasláno
K 1.299-48, v králohradecké záložně uloženo K
64:47, úbrnem K 2.11911.

Douvuky volební. Panu MUDru.Klum
parovi nijsk se nelíbilo zasláno živnostníků. Vě
říme. Na jeho frázovité rozklady odpovídáme
krátce. Kdo pak již hezkých pár dní před volba
mi sám dával jistým voličům a kandidátům punc
Dklerikáloí“? Kdo poplašným pokřikem označoval
nestranné nebo katolický kostelnavštěvující kan
didáty za klerikály a zpátečníky hlavně z té pří
činy, že se uedali vehnati za mříže pokrokové
klece? Nejdřív pánovénarobili ze svérázných
lidí klerikálů, projevujíce nekrytě hněv nad tím,
že se tito uhnuli pokrokářskému lassu a přidali
se raději k lidem svobodomyelnějším, a teď zas
najednou p. Klumpar prohlašuje, žé ti pánové
nejsou nijak „klerikály“ spolehlivými. A víte, pane
doktore, oč šlo straně naší? Chtěli jsme, aby do
zastupitelstva se dostali lidé, kteří projevují více
Bnášelivosti než četa vaše; chtěli jsme, aby správa
města byla svěřena lidem, kteří budou pracovati
o skatečný pokrok města; snažili jsme se, aby
o existenci jiných spoluobčanů starali se mužové
takoví, kteří dokázali životaí praksí, že hospodár
ností a pilnou prací zajistili existenci v pravý čas
sami sobě, Pamatujte, že tentokrát hrubé šlágry
Osvěty lidu královéuradecké voličstvo příliš málo
přivedly z rovnováhy; i takováhle „vzdělavací“
Činnost na konec sevšední a pozbude hrůzy hrů
zoucí. Také jsme se starali, aby do zastupitelstva
svoleni byli mužové, kteří by měli h.avně na pa
měti úlohu, ku které byli povoláni; snažili jeme
se tedy, aby radnice byla domem starajícím se o
prospěch města a nikoli shromašdištěm politických
Štvanic. A to se celkem podařilo. Svérázná roz
vaha zvítězila nad terrorem.

Ce tomu řekne „Obmova ©“ Tak táže
se ušlechtilý orgán páně Hojnův, sděluje k úšasu
světa, še čtyřiadvacet děvčat bylo nakaženo na Ho
stýně venerickou nemocí. Byla to prý děvčata s Chval

čova a Lhoty, jež obsluhojípontnky: Tohle vypravuje„Osvěta lida“ dle moravského „Pozora“ v době,kdy
j'ž kal pokrokářskými žarnály na katolictvo stříkaný
byl pravdivým referátem setřen. Tedy odpovídáme
„Osvětě lidu“ dle správ „Posorovatele“, Našince“ a
jiných listů, ješ přinesly o „výskumu pokrokářského

Pozora“ věcnou kritiku. „Našinec“ napsu:: „Leš má
krátké nohy, pane „Posore“; nynější pan hostinský
jest tem přes rok — neměl na výpomoc děvčat ze
Cbralčova neb Lhoty. Bobušel, nákaza jest tam, jek
jiš přinesl zprávu „Pozorovatel“, v č. 5. o tomto
mravním úpadka, nejmenovav ovšem místo. A teď,
pane „Pozore“,pozor: nákazou jest stížena dceraška

ana hostinského, do jehoš zabrady v létě páníporokáři a soudrazi zs Bystřice výlety konají, dělo
dceruška jiného hostinského, v jehož místnostech páni

okrokáři se svým prorokem pořádají schůse — nyní
le „Posora“ natný sávěr: tito pokrokáéři nakasili

jmenované dcerašky sároveň se soudruhy, s nimiš se
bratříčkují. Bolí to, bolí, pání dopisovatelé -„Posora?“
— No, vida — a takovou darebáckou lež do světa
vyhlašovat, to nio — to oni muzikanti. A měli tam
pokrokoví dopisovatelé „Pozora“ takového mistra| Zda
sdělili něco svým čtenářům o kouscích fotografa Sa
borta, který jest ve vyšetřovací vasbě? Řeknemejim

enimi po příkladu úniversitního profesora Baore ba
vil. Odkad tedy nákasa? Vádyťby tak rádi naší straně
každého darebáka pověsili na krkl“ — A tak ne
pravda „Osvěty lida“ jest odbyta k veliké mrsatosti 

pokro jsko byla. odbytanešikovné nepravdatéhoé *"Úute o otrávené studánce bostýnské, 6, še ové



"nepravdy „Osvěta lidu“ odvolá, bylo by tolik, jako
domnívati ee, še socialistický hlavní štáb zoplatí
všecko, co socialističtí sondrazi v kopsomech a po
kladnách na „měšťácích“ nakradli. „Osvěta lidu“ o
"Hekla Iži Macharovy o karbanictví Dostála-Lutinova
-a když ae prokázalo jasně, jak Machar Ihal, ani jedno

Otiskla nepravdu, že nejdp. biskap královébradecký
škodí chystenéma zlepšení dachovenských platů. A
když sám mladočecb dr. Pacák naprosto odsoudil
s vlastní zkušenosti nepravda tu, ani slovem omylu
svého neopravila. Když jí bylo dokázáno, če vkládá
do řádků Obnovy názory, zrovna protichůdné tomu,
co vlastně Obnova psala, ještě drze dvakrát bezs
všeho důkazu ovoji zámyslnou lož opakovala, Atd, atd.
Pak se ještě tato tiskovina odvažuje dokarovati, še
jí jde všdy o pravdu. Je to vidět! My jeme se do
utatečně přesvědčili, če k zúmyelnému banobení ka
tolíků jest jí každá nepoctivá lež dobrá —Tento list
drží ae zkrátka všemi desíti zánady, kterou lživě Je
snitům připienje: „Účel posvěcuje proutředky“. Chce-li
tapiti katolické poutníky a místu katolíkům posvátná,
nechť si jen všimne, jak na př. v Pardubicíob i jinde
vodí ti pokrokoví lidé malé děti v prachu a parna Da
výlety, kde je napájejí alkobulem. Jen s£ si srovná,
v jakém pořádku a stavn vracejí ee pcutníci a v jakém
často výletníci — z národních slavností. Slavnost
sama ovčem ga to nemůže. Ale stará-li se jič Oav. I
tolik o zdraví a zachovalost poutníků, ať také obrátí
trochu pozornost k lidem sobě bližším,

Ce tomu řekne židovský depiso
vatel do Osvěty lidm? „Nár. Politika“sděloje
dne 1. března: V těchto dnech byla v Berlíně pořá
dána schůze tamního měšťanstva, aby te vyslovila o
myšlence postavení pomníku básníku Heineovi. Účast
níci schůze, mezi nimiž byl i říšský poslanec Stěcker,
Uonesli se na následující resolaci: „Shromáždění ber
línských měšťanů. avolané křesť.-sociálním spolkem,
protestuje co nejdůrazněji proti zamýšlenému zřízení
pomníku Heineovi vw hlsvním městě německé říše.
Jindřich Heine, jenž rozmrhev ové jmění, atál v taj
ném žoldu francouzském a vlast svou hanobil, nega
sluhoje nejvyšší pocty, jaká člověku státi se může
zbudovéním pomufka v blavním městě říše. Měšťané
berlínští očekávají, že povolení k pomníku Hoineovi,
kteréž bylo by políčkem ve tvář širokým krahům
národním v Berlíně, nebade uděleno, poněvadž by
bylo národní bezobarakterností stavěti takovému člo
věku pomník “

Housenky. Letos jevf se ve východních
Čechích úžasné množství housenčích hnízd zvláště
na čvestkách. Jest na bdělých hospodářích, aby včas
úsilovně ničili tyto největší zboubce našich ovocných
stromů a pavučinové závitky, v nichž skrývá ae na
tisíce housenčích vajíček, vesměs epalovali, To ae
však musí státi, pokud vlivem teplých slunečních pa
praků nerozleze se tato havěť po stromech,

Divadelní ochot. jednota „Tyl“ v
Bychmově m. K. pořádá v nedělidne 11. břez
na 1906 ve prospěch zařízení divadla „Syn člo
věka“ aneb „Prusové v Čechách r. 1757". Drama
ve 4 dějstvích s předebrou od Frant. V. Jeřábka.
Začátek přesně o půl. 8. hodině. Konec po 10.
hodině. V meziaktí účinkuje ct. hudební spolek
Dalibor. Předprodej líetků na Ččíslovaná sedadlu
lask. obstaráp Josef Říba, obchodníkv Rych
nově nad Kněžnou.

Z Vel. Dřeviče. Zábavný odbor katolic
ké jedooty mušů a jinochů pořádá v neděli dae
11. března t. r. v Bále pí. Mathil. Samkové „na
Špici“ ve Velkém Dřeviči divadelní představení:
„Furisnt“. Obraz ze života vesnického v 5 jedná
ních. Dle L. pro česká divadla upravila E. Peš
ková. Začátek o půl 8. bodině večer.

Vzdělávání mládeže na Cblumecku.Ota
Havel vydává obrázkový časopis „Dětský koutek“.
V sešitě ze dne 10. listopadu 1906 jest uveřejněna
celá píseň „Hranice vzplála“, v níž se „pěje“ o „mnichů
rotě líné“, která prý rouhavým (1)smíchem volebí avůj
čin, totiž upálení Husovo. Redaktor se holedbá, že má
už 60.000 odběratelů a že jich sežene na 100.000.
Kde tak veliký počet sežene, jest ovšem velikou há
dankou. Zatím stačí, če děti na Chlamecku se tím
dosti četně otravojí. Pan Ota Havel, který vydával
„časopis“, vlastně reklamní lístek pro kolínskon ci
korka, postupuje nyní udatně výše. Prý takó vydá

ro mládež „Sokolíka“, který se přidávati bude ke
Kolínské cikorce za reklamu. Kdo jest předním pů
vodcem toho vzdělávání? Odvislý taky-redaktor anebo
správa kolínské továrny ? Hezky české děti sušlechtíte,

Zkušeob.stamice semenářská v Chru
dil « odděl.pro ckoroby rostlin přizem.střed.hospo
dářeké škole zahájila právě svou činnost, Stanice tato
provádí kontrolu semen hospodářských, určuje dle sa
slaných vzorků choroby rostlinné a udává prostředky
na jich zamezení. Provádí na výslovné přání pokasy
s pěstováním hospodářškých plodů novějších a uets
novaje mechanický rozbor aklizených semen. Veškeré
rozbory, skoušky atd. konají se prozatím zcela bes
platně. Rolafkům naskytá se tu vítaná přílešitost, aby
nabyli spolehlivé rady v otázce semenářaké,

Z Morašice u Heřm. Městce. Obnova
sv. Missie bude se tu slaviti od 11.—18. března

b. r. vedenímppp: 00. kněží- misionářů řádu av.Dominika r y.
Obnova sv. mísste na Chvojně konati

se bude od 18. do 18. břesna ZPP, missionáři s Tov.Ješíšova z posv. Hostýna P. F. Vídeňským a P. E.
Roskošným v tomto pořádku: 14. března o 9. hod.
dop. poučení stavovské pannám,pak av, spověď 16.
března společné av,přijímásí. Téhož dne o 9. hodině
ráno stavovské ovičení křesťanským denám a matkám,
na to av. zpověďa 16. břesna společné sv. přijímání,
Po apolečném av. přijímání křest. žen © matek'.sta
vovské poučení křest, mládencům, načež sv. zpověď.

vovaképoučeníkř.mažůma pakaz. spověď,10.břesna
v neděli společné av. přijímáníMĚ,inašů, s odpoledne
týš den sakončena báde obnova ov. missie.

Z Potštýma. Od 34. února do 4, březnako
nali zde obnovu ov. miesie kněží z Tor. Ježíšova vldp.
P. Ant, Rejsek, superior z Hradce Král. a vldp. P.
Josef Klobouk, člen koleje Linecké. Přes to, že pově
trnost byla po celý týden velmi nepříznivá, zápolili

s k nim čestně dražila se v celých zástupech farnost
Sopotnická. Věčné pravdy sv. víry přednášsné se
vzácnou horlivostí způsobem jasným a přístapným se
stálým poukazem na nebezpečí ohrožojící farnost naši
u víře a proložené vhodnými příklady z vlasteneckých
dějin naplnily mysl vděčného poslachačstva pravým
nadšením a působily na srdce jeho tou měrou, že na
1200 věřících přijalo se vzornou kajícností av. svá
tostí. Budiž s tobo Pánu Boba čest a chvála. Vldp
issionáfům a vůkolnímu dachovrenstvu, které při
veliké nepohodě a ochotou přišlo vypomoci, odměniž
Pán jejich horlivost nejhojnějším Svým požebnáním.

Dobrodimnee rolaletva. Příští týden
souzen bude před porotou kutnohorskou Karel
Aufrecht, 32letý žid z Polné, pro zločiny podvodu,
jež spáchal na 38 stranách, ze */ rolnících, jich
ohlupováním a podvody až do 13.000 zl. výše.
Aufrecht byl již více měsíců pro podvodný úpadek
v kriminále, načež počal šiditi rolniotvo en
Gross — až ho zavřeli a je posud ve vazbě. Jak
se praví, přijdou o přelíčení na jevo neuvěřitelné
věci o židovské vycbytralosti a lehkověrnosti na
šeho lidu venkovského v tak ubohém kraji horském
jako je okolí polenské, Při tom slusí uvážiti, jakov
spoustu Aufrecht tam způsobil, než-li byl učiněn
neškodným. Nabízel kauci, aby ho pustili na svo
bodu, ale žádosi jeho byla zamítnuta.

Z Kutné Hory. (Úmrtí). V neděliodpo
ledne doprovodili jeme ku brobu milého a obětavého
našeho ředitele kůra p. Štrébla. Za obrovské účasti
obecenstva pohřben byl na hřbitově u Všech svatých
muž, jakých jest málo. Každý, kdo jej znal, musil
k němu přílnouti pro jeho ardečnou povahu a pro
jebo opravdovou láska k povolání, kterému se věnoval.
A nejen že měl jméno dobrého člověka, on měl i
jméno dobrého, ba velmi dobrého ekladatele. Jest celá
řada jeho skladeb profanních i církovních, které byly
pro evoje umělecké jádro i pro svou zpěvnost hledány
a hojně používány. Bylo to také konatatováno řečaí
kem nad rovem zosnulého, že Kutné Hoře odešel vy
nikající člověk, který jenom proto enad nestkvěl se

na široké veřejnosti, protože byl příliš skromný. Pohřbuzúčastnil se zpěvácký spolek „Tyl“, který zapěl po
hřební zpěvy a deputace okolních spolků zpěváckých
v četném zastoupení. Odpočívej v pokoji! — (Zá
bavní vlaky). Jak se oznamuje ředitelstvím c. k.
státních drah, budou počínajíc 1. květnem vypravo
vány ze stanice Kutná Hora až do Lsdče zábavní
vlaky v neděli a ve svátek. OJjezd asi v 7 hod. ráno,
příjezd o 10 hud. večer. Tím zajisté přichází ředitel
ství vatříc zájmu obecenstva, kterému ae otevře tím
krásná krajina Malešov-Roztěř, Zrač a celé Posázaví.
— (Aestheťtické) Poslední dny proběhly všemi
českými denníky poplašné zprávy, že kráss chrámu
sv. Barbory jest ohrožena továrnou p. Tačka, kde má
býti zřízena slóvárna cínových píšťal. Znajíce p. továr
níka Tačka jako muže pro krásy města vůbec a na
šich památek zvlášť zaujatého, doufáme, že nebude
snad třeba onoho zakročování úřadů, k nimž volaly
zprávy, a že tedy přičiní ae, aby vymožeností nynější
techniky zabráněno bylo znečišťování chrámu Páně
kouřem. Bylo by ovšem bývalo mnoadřejší, kdyby bý
valé správy města koupily onu kapli u chrámu, pro
měněnou na továrnu, teď je pozdě pycha honit!

Z Čáslavě. (Restauracechrámu.) Spolekpru
obnovu chrámu P. av. Potra a Pavla připravil svým
členům a příznivcům vzácné překvapení, pozvav na
neděli 4. března slov, architekta důmu sv, Vítského,
p. K. Hilberta, aby při výstavě plánů restan:ačních
měl přednášku o svém výborně se sobě vrozenou
pečlivostí propracovaném dfle. Sál radnice byl úplně
naplněn vybraným obecenstvem, které s opravdovým
zájmem a příkladnou pozorností aledovalo výklad p.
architoktův, P, navrhovatel načrtl především historický
vývoj památné badovy, která v sobě nese ráz ata
letých prací a je vlastně sonbruem ideí uměleckých
několika period a směrů počínajíc románským slohen
a končíc rodicí se renaissancí a pak na plánech zbo
tovených ukazoval, jsk el představaje obnova těchto
jednotlivých prvků a jak chve dáti výraz umění to sa
rozvinojícímu. Konetatuje, če tu nemá býti boaráno,
nemá býti něco dle dohada budováno znova, protože
každý ten kámen má avou blstorickou oprávněnost,
mé býti jenom to, co nám zůstalo, oživeno a zceleno.
Proto také obnos rozpočtěný na obnovu jest nepatrný
vzhledem k tomu, čím pak cbrám bude, Bude pak
opravdu daleko blásejícím památníkem slávy nejen
města našeho, ale celé vlasti, Ku konci vybízí spolek,
aby nočeksl, až snad po dlouhých dnech podaří se
mo sehnati potřebný obnos, ale aby započal bned
s tím, co možno poměrně malým kapitálem obnoviti,
totiž s restaurací chrámku románského, nynější to
sakristii a soudí, že až v nové kráse zmsvitne ten
úlomek takřka celé budovy, roshojní se štědrost obe
censtva, probudí se láska Čáslaváků a nebude litovati

žádá, Nadšení, které proudilo s řeči pana architelktá,
bylo tak břející, še bychom ei opravdu přáli, aby
rostálo všechen ten led, který toua tem ještě srdce
jednotlivců i korporací spjal, a aby podnítilo co Dej
výše štědrost všestrannou. Tomuto přání dal i výraz
purkmistr p. Dr. Zimmer vysývaje, aby ti, kdož ještě
Bejeou členy, rádi a ochotně k jednotě přistoupili
a tím vzácnou památku mecenášů si pojistili. Celkový
náklad restaurace obnáší 128.000 K dle rozpočtu,

jmenem p. architekt Hilbert saračuje, tvrdě, -že jest
botov sám dílo sa obnos ten převsíti a při tom ještě
možná úspor docáliti. Naše brské budoucnosti: Zdař

Báb!— (Prodloužení učby na pokračo
vací škole.) Dle návrhu výborupokr. školy, s čímž
sooblas vyslovila i živnostenská Společenstva, má 50
kračovací kurs býti prodloužen na 9 měsíců. Zároveň
bude přiměřeně upravena osnova učebná a nedělní
vyočování.- (Učennická besídka.) Po příkladě
Kotné Hory má býti zřízena i a nás besídka očňův,
aby tak řemesiniokéma dorosta dostalo se hlubší vý
chovy a učedníci byli « prázdných chvílích vedeni
k lepší zábavě, než na jakou dosad byli odkázání,

Z Potěh m Cáslavě. Také na nás si
vzpomenula kolínská tiskovina pokrokářská, „Kleri
kálnf panicové proti reformě manželského práva“ to
má název. Páchána byla patrně ta slátanine u redak=

torského stolce, odtud by k takovému nesmysla
nepropůjčil své péro nikdo, noboť pokud známe
i naše ženy evangelického vyznání, vyhnaly by košťaty
takového reformátora, který by jim přišel přednášeti
reformu manželství, jež nezí ničím jiným než „volnou
láskon.“ Vykládati pokrokovým mozkům, že nevede
kněze E hájení manželství to, aby „neztratili točný
příjem a nedoznali tím zkrácení 9.6 živnosti“, jak
redakce soudí, ale že vedou ho důvody stejně mocné
jako moudré, bylo by zrovna tak marno, jako vyklá
dati pastucbovi o zdvořilosti, Zrovna za erdce ule
chytla nás poslední věta: „Občané, nevěřte takovým
lidem, kteří nevědí, co manželství je!“ ©Iou ovšem,
ovšem, pau redaktor přes své mládí už patrně jest
Vmbnželských věcech tuze honěný, Pokrok jo pokrok|

Z Míčova u Heřmanova Městeo.
Jest sice naši osada viděti z velké dálky, ale že by
k nám viděli až z Pardubic, to jeme přece nevěřili,
leč by měli zrak jako ta finta, co kolem rohu střílí.
Věsk také tak nějak ten dopisovatel do pardubského
socialistického plátka musil míti oči pokroucené. Viděl
na př. faráře míčovekého konati pohřeb ze Starých
Dvorů, ač žádná obec taková v kolataře není, viděl,
že si dal za výkrop platit nehorázné peníze a že
konečně pozůstalé po zaplacení z fary s nadávkami
vyhodil. Rozhodně má pokroncené oči a pokroucený mozek
když se opovažuje takovou lež věňeti svým čtenářům
na jejich uvědomělé demokratické nosy | Nestálo by
to ani za uvedení, kdyby tento plátek nebyl zrovna
hltán a kdyby takových lží se tam nevyskytovalo
celé hejno o kat. duchovních. Bylo by věra záhodno,
aby utvořila se i u nás odbočka tiskové Jigy, která
by sledovala tyto hnusné výstřelky žurnalistiky a
uvědomila dotčené duchovní, aby hned posílali opravy.
Zašla by jistě redaktvrům chuť na podobné výpady
proti cti a dobrému jménu, kdyby se nad ními vzná
šel stále 5 19. tisk. zákona. Odložme konečně ona
liknavost a jest li se proti nám vyožívá zákona až
do nejzazších hranic, používejme ho také. Nedávejme
si tak lehkomyslně v Šanc avoji čest, nemysleme, kdo
nás znají, neuvěří tomu; jest tisíce lidí, kteří tomu
uvěří a ktefí z jednoho případu soudí na celek a tak
vlastní liknavostí a pohodlností vzájemně si podrý
váme půda pod nohami. Boji se již nevyhneme, to je
marné, politika pětrosí nevede k ničemu, než k vý
praskům ještě větším. Stojí za uváženou|

Z vikarlátní skupiny Německo
brodské. Proč o naší schůzi nebylo posud nikde
zmínky, vysvětlí nám zajisté p. jednatel, Za hojného
účastenství přednášel dp. farář Vlček o útocích Judo
vých a Masarykových. Rozebíraje podrobně, co jest
to právo soukromé a právo volného projova, dovolával
se spisu dr. Jelínka: „Všeobecná státověda“, která
neuznává žádného soukromého práva bez sociálních
vztahů a povinností. Jada však a jeho stoupenci vy
kládají právo volného projevu jako neobmezené, což
jest nejen theoreticky nesprávné, ale také prakticky
protisociální. Ve veškeré té vřavě neostýchají se rea
lističtí pokrokáři apírati katolíkům právo obrany,
což jest otrokářství. Počínání jejich jest mystifikací
veřejnosti. Útoky Masarykovy ve jménu vědy jsou
nevědecké, protože zajištěné výsledky vědecké neodpo
rají základním složkám katolického názoru světového
a životního. Proto Pasteur dobře filosoficky mohl se
povznésti od výsledků vědeckých ke katolickému ná
zoru. Věda dobrodražná a romantická ovšem základy
katolického názora přijati nemůže, protože operuje
nedokázsnými bypotésami, ba, zavrhujíc metafysika,
brání svým stoupencům dokonce i filosofovat. Opfrá-li
se tedy Masaryk o tuto vědu, pak ovšem filosoficky
ke katolickému názoru dospěti nemůše a nesmí. Není
to náboženství k:tolické, které praví, že dvakrát dvě
jest pět nebo šest, nýbrž dobrodružná ona věda, která
již dosti napáchala nesmyslů, jako na příklad psycho
fysikoa ve psychologii. Ostatně jest v tom velká jed
nostrannost, chtít náboženství měřit číslicemi; v pro
blémech vesmíru a života jest také něco více, Masaryk
hroznů na jednom si zakládá, na své vědě, ale ta mu
již často selhala. Chce-li pak náboženství katolické
odstranit ze školy ve jménu mravnosti, pak jest
tyrditi, že dádný mravní zákon není tak odůvodněn
a posvěcen jako katolický. Mravouka autonomní v ži
votě propadá. [ metodicky chybuje Masaryk, protože
jako ve filosofii nezavrhuje se systém, pokud nebyl
sbadován jiný, právě tak v náboženství a mravnosti,
které řídí život. Co by mi odpověděl můj bližní, kdy
bych mu řekl: „zboř a zapal svoje stavení“ a kdy
bych mu nemobl dát obydlí jiné? A toto přirovnání
onoho náboženského a mravního významu daleko ne
může ani vystihnouti. Lehkomyslné jednání Masary
kovo má na Čelo znamení, že hlavní věcí jest mu dí
skatovati a rozamovati, nikoli mravní život opravo
vati. Sám také prozradil,že jedná © příčinpolitických;
tedy jest ta také klerikahem, ten klerikaliem, jak jej
původně realisté definovali. Na konec řečník šdůraz
čoval, že katolíci mápí si zjednávati vliv na tvoření
veřejného m nění, býaré jest posavad doménou divlů
protikatolických. Boj příjati, sanésti v lid, zahájit
energickou činnost va spolcích, na schůsích a v tisku.
Pak přednášel o „tisku“ p. farář Koten a přednesl
velmi praktické návrhy, které budou ještě probírány
pa.ochůsi několika vlkariátů, jež bude po a s Něm.
Brodě po arátcích velikonočních. Již připo
mínáme, dr.aw tam také důkladně p jk na



základě podaětných útoků Masarykových, Judových a
sednářeko-Zidovské agitace proti katolickému man
šeletví má se vyburcovst katolický líd. V técb bodech
musí se zrodit východiště nové práce, organisace a
uvědomění.

Úmrtí mladého kměze. Po krátké,těšké
nemoci odebral se k Pánu dne 3. března vip. Fr. Ho
leček, kaplan v Roketnici. Zesnulý byl teprve sedmý
rok kněsem, odešel na věčnost v 84. roce svého věku.
Byl to muž velice talentovaný, pracovitý. Padl
jako obět svého povolání, nastodiv se při namáhavé
a obtížné cestě za zaopatřováním nemocného. Církev
strácí v něm velice nadějného, šlechetného a oprav
dového bojovníko. Tělesné pozůstatky semřelého byly
vykropeny v úterý 6. března a pak po sloužení re
kvjem převezeny do jeho rodné osady Šedivce, kdeš
ve středu dopoledne k věčnému odpočinka uloženy.
Bůh přijmiš oddaného slabu svého dostánku nezka
lených radostí!

Z Humpolce. Zamýšlí se u oás důkladná
vnitřní oprava děkanského kostela. Myšlenka ta so
tkává se u všech lidí dobré vůle s vřelou účastí a
každý těší se hlavně na obnovu překrásné umělecké
fresky na kopuli chrámové, malované r. 1727 P.Ši
ardem Noseckým, praemonetrátem kláštera Želivského.
I rodáci v cisině s radostí slyšeli ta milou zprávu a
s ochotou zasflejí příspěvky do milé domoviny De
opravu našeho děkanského kostela. Příspěvky zaslali
nám laskavě tito naší milí rodáci: 25 K Dr. E. Na
pravník, advokát na Zbraslavi, 20 K A. Maatnerová
z Vídně, 15 K D. Dubský, cukrář ve Vídni, 14
K M. Příborská v J.hlavě, 10 K J. Polešenský ve
Vídni, Dr. Leo Příborský v Prase, Kamil Příborský
v Praze, Jan Nikolau na Vinohradech, H. Bchreibrova
v Žižkově, M. Cirany v Něm.Brodě, V. Procházka
v Jiblavě, J. Bláha, F. Mettal v Chomutově, Dr. Alois
Pirec ve Vídni, V. Krejčí, farář v Olešné, Al. Brodlová
ve Žďáře, 6 K Dr. Cbloopek v Říčanech, J. Procházka
v Pecce, G. Kiczka v Chotěboři, 5 K F, Vincenc, c. k.
notář v Bechyni, Mex. Kryštůfek, magister v Dejvi
cích, H. Tobišova v Něm. Brodě, J. Přiborský v Olo
mouci. Po 50 K J. M. ndp. opat Gilbert Helmer
z Teplé a J. M. ndp. opat Josef Karásek z Nové Říše.
Doufáme, že i ostatní rodáci naši v cizině s radostí
zašlou příspěvky na stánek Boží, který volá po nutné
vnitřní opravě. Příspěvky a dý řijímá a kvituje
děkanský úřad v Humpolci. 0

Pohřeb vdp. děkana Františka Vo
bmonta koval se v sobotu doe 3.. března. Po
dobného pohřbu žlunická osada nepamatuje. Za
vedení vedp. bisk. vikáře Jana Tichébo z Věliše
doprovodili svého milovaného spolubratra ku hrobu
tito vdpp.: bisk. vikář Šrámek z N. Bydžova,
děkani: Ditrich z Jičína, Šádek « Kopidlna, Bet
tlach s Jilemnice — spoložák zesnulého, Krátký
s Lovčice,faráři: Vintera z Běronic, Vašátko z Kr.
Městce, Jedlička z Libáně, Němeček « Kněžic,
Nechvátal z Vys. Veselí, Hlavsa z Chomutic, Kahn
se Slatin, Okrouhlický z Robous, Pánek s Dymokar,
Nepokoj z Chlumu, Kašpar s V. Hlušic, Šole,
archivář b. konsistoře z Hradce Král., Synáček,
kazatel a duch. správce z Jičína; kaplani: Matouš
z N. Bydžova, Knapp z V. Veselí, Valenta s Ko
pidlna, Nožička z Veliše, Mencl z Kočžie, Dafek
z Úiňovse, Červinka ze Smidar, Tůma = Kr.
Městce a Doležal z Hradišťka. Nad rakví pro
mluvil pohřební řeč vdp. děkan Krátký z Lovčic.
Vzav několik listů z kniby života zesnulého svého
přítele, připomenul, že sesnulý vdp. děkan vy
pikal pilností a nelíčenou zbožností jak ve stu
diích gymnasijoích, tak i theologických i v du
chovní správě. Jeho horlivost pro získání duší byla
neobyčejná; nebál se žádných překážek ani po
mluv v novinách a jinde a v horlivosti 8vé ne
ustal, ani když už tělesné sfly ho opouštěly. Církev
strácí v něm kněze vzorného, vojína neobroženého,
farní osada pak milovaného svého duchovního otce,
což dosvědčuje veliká účast a slzy zbožných vě
řících nad zesnalým prolévané. U hrobu tklivé
promlovil místní kaplan dp. Vincenc Šetina, loučil
Be se svým farářem, takže hlasitý pláč ozýval 80
po celém hřbitově a nebylo oka, jež by v téobvíli
nebjlo zaslzelo. Poděkoval všem vdpp. spolu
bratřím, slovutnému c. k. okr. hejtmana z N. Byd
žova Dru Volkarovi, všem sl. sborům učitelským,
obecním zastupitelstvím přifařených obcí, zvláště
šlunickému za darování věnce „svému Čestnému
občana“, vet. p. patronátnímu komisaři, jako zá
stapci vysokorodého p. patrona, sl. sborům ha
sičským, spolkům hospodářským a všem, kteří
sesoalého k posledníma odpočinku doprovodili.
Nato za dojemnébo zvuka místní kapely spuštěna
rakev do brobu. Odešel nám milovaný farář, ale
památka jeho nevyhyne, postavilť si ve Žlonicích
pomník trvalý založiv ze avé pozůstalosti dětskou
opatrovnu aodkázav slušnou částku i na jiné do
bročinné účely i na kněžské sanatorium v sv. Jan
ských Lázních. Odpočívej v pokoji!

Za + děkanémFrantiškem Vohnoutem.

or: VepomínáVino.:Šetiša.

Bážo Be. popeleční středu 28.úbora omutně ro

v dojemná barmonii s ostatními osnamovál úmrtí nám

drabého a o ogodch větíclch opravda milováného.faráře Františka Voboouta.Týž narodil se v Podhradí
u Jičína ng 24,února 1838 s chodých, ale sbofoých
rodičů. Ač dřítý. tělesné konetrakce, pro výběřné

schopnosti“ d dán byl od rodičů na studia do

blíského Jičína. Život jeho byl sde divým obrasem
chudého studenta. Z nepatrných kondice vyhledával
sobě výživa, a kdyš 00 mu nedostávalo, sašel si k ro
dičům pro bochníček chleba a zase spokojeně se ušil
a jiným hodiny dával dále. — Při tomto strádání
studoval zvěčnělý vědy s vysnamenáním 8 se slov.
univ. profesorem dr. Gebsarem, svým spolašákem,
sávodil o nejpřednější místo v lokaci žáků. Vykonav
i maturitní skoašku s vysnamenáním, vstoupil do
hradeckého semináře. — Zde svým pilným stadiem a
opravdovou zbošností uposurnil na sebe své předsta
vené a měl býti poslán po vykonených stadifoh v se
mináři do vídeňského „Frintenea“ na vyšší studia
bohoslovecká. Chatrné) zdraví norosvěcencovo pře
kazilo ale provedení tohoto úmyslu. Ustanoven tedy

rosstím kaplanem u tehdejšího administratora Josefa
ováka v Žlanicích. Po uplynulé administraci tébož

poslán za kaplana do Králové Městce, kdež u sta
řičkého a nedušivého faráře Koejsla vedl téměř sám
duchovní správu a staral se při tom i o restauraci
tamního chrámu Páně. — Horlivé jeho působení v Krá
lové Městci přetrženobylo úmrtím faráře Knejele, po
jehož smrti spovolán kaplan Fr. Vobnout sa zámec
kého kaplana a duchovního správce do Dymokur. Zde
byl v sousedství svého milovaného bývalého rektore
v semináři, nyní arcikněze, apoštolského protonotáře
atd. megra Jana Kleina, faráře v Činěrei. Jeho vsor
ným příkladem povsbazován, svědomitě plnil své kněž
ské povinnosti a tím získal si záhy srdce všech svých
osadníků. V šlechetných srdcích své hraběcí vrchnosti
nalezl úplnou důvěru a přízeň, takže byl mu svěřen
úkol vychovatele celé vznešené rodiny zvěčnělého Jeho
Exo. Děpolda hr. Černínaz Chudenic a v důležitých
radostných i trudných chvílích býval svému šlechet
nému patronu nejapřímnějším rádcem a opravdovým
přítelem. Jeho horlivé působení při skrovném ba skoro
tehdy bídném platu trvalo sde téměř 24 let. V té
době aúčastnil se založení tamější sáložny, v níž byl
i po mnohá léta řiditelem, pracoval při založení taměj=
šího akciového, nyní hraběcího cukrovaru a sepsal
několik objemných dílů „Katechetických kázání“, jež
vyšla v krátké době ve drou vydáních. — Řídě se
dle slov sv. apoštola Judy (10.) „čeho neznají, tomu
se rouhají“, snažil se na kasatelně poučiti lid náš o
příčinách vzmáhající se nevěry a náboženské Ihostej
nosti. Vydaná „Katechetická kázání“ setkala se s přízní
jak u dachovní vrobnosti, tak i u jeho spolabratří
na vinici Páně. Nejdůstojnější biskupský Ordinariat
v Hradci Králové zmínil se častěji pochvalně o těchto
káráních v pochvaloých uznáních; jmenovitě pak
v čís. 3. „Ordinariatního lista“ s r. 1881 praví: „Jest
nám to pravou útěchou, že se též v diecási naší na
les! kněz, jenš se odhodlel zdařilá evá kázání vydati
tiskem; je to zámecký kaplan v Dymokarech Frant.
Vohnout . . . Scbvalajeme a k užívání odporučajeme
dílo to co nejvroucněji.“ — | Toto vřelé odporačení
nejd. bisk. Ordinariata způsobilo úplné rozebrání vy
daných „Katech. kázaní“, takče první dva vydané
svazky znova se tiskly a ostatní ještě nevydané mu
sily a větším počtu býti vytiskoaty. — Jsa vroacím
otitefém Panny Marie, zavedl v Dymokarech konání
kašdoročních poutí do Staré Boleslavi, jichž súčast
nilo se při levnějším jízdném až na 2000 osob ročně.
Dymokureké procesí bylo již svým velikým účasten
stvím ve Staré Boleslaví známé. Tam vyprošoval ci

pro své osadníky požehnání, pro sebe pak síla a vytrvalost v dobrém. A opravda prosba jeho nebyla
marnou. — Kóž táž blahoslavená Panna, „mater cleri“,
vezme podsvůj ochranný plášť syna svého, věrného
slahu Kristova, a vyprosí vroucíma ctiteli svému a
Pána Boha milost a korona věčné slávy! — Za tak
borlivé působení, jak na kazatelně, ve škole, tak i
v duchovní správě dostalo se zvěčněléma přečstných
pochvalných aznání a vyznamenání. Jako zámeckýkaplan
jmenován čestným farářem a od svých dymokurských
odadníků čestným občanem. Po 24 letech svého pů
sobení v Dymokurech ustanoven r. 1888 farářem ve
ŽZlanicích. Zde opravil všechny kostely, farní a dva
filiální s farof budovu. Mnohými náboženskými spolky
porubasoval věřící ke sbošnosti a křesťanské dokona
losti, rorhojníl počet členů III. řáda ov. Františka a
ustanoven byl i řiditelem okolních terciářů. Činnost
jeho literární nepřestala ani zde. I zo Žlunic posflel
své četné příspěvky literární do „Rádce duchovníbo“,
ano núčastnil se ještě nedávno i turnaje kazatelského,
konkarsu, „Rádcem duchovním“ vypsaného a poctěn
byl i cenou 50 koran a skvostným vědeckým dílem.
Založil sde farní koihovna a šířil katolický tisk, dobře
věda, še je tisk světová velmoc, s níš třeba v naší
době počítati. I v Žlunicích súčastnil se činně na poli
sociálním. Založil sde s horlivým p. B. Kohoutem a
dp. farářem Smidarským V. Šrámem zaiffsisenovku a
byl až do nedávné doby jejím předsedou v dozorčí
radě. Zdejší Katolicko politické vzdělávací beseda jest
mu, co svému předeedoví rovněš vděčností zavázána
za jeko obětavé mravní e bmotné podpory. Jeho ne
unavné snebapo získání duší byla ovšem některým
našim nepřátelům trnem v vka © proto někdy i ne
vačk ba i posměch býval mu údělem od některých:sa
jebo namáhavou práci a starost. Plakával někdy, ale
modlitba sa nepřátelesv. církve byla ma útěchou
v těžkých jeho chvílích; ve společnosti svých upřím
ných přátel, svláští u přítomnosti aváho starého
přítele vdp děkana Kopidlnského Josefa Šádka míval
i humor oa pravém místě. — Za svou pošehnanoa
činnost v Žlanicích jmenován byl biskupským notá
řem, později čestným děkanem a. bisk vík. sekretá
fem. V den pak 40letého jubilea kodžského jmenován
čestným «lanickým občanem. Bohužel, že zákeřná
nemoc, vleklý zánět ledvin hlodal stále víc a víos na

požehnanému jeho života. Ave, anima pis.

Různé zprávy. *

roaliem-u. Přílohá„Času“d ma
byls celá věnována něčemu, co mělo býti vtipem s
hamorem. Avšak'jeko kdysi bylo napsáno: jsoa
ovíčky, tat iono číslo „Času“ mělo míti sáhlarní

madpis: toto jest bamor a vtip. Pánové s todakoo
„Časn“ ušijí bláznivých dal masopastalch k tomů
žertu, še vášně před čtenářem se tvářili, jakoby ky
pěli přirossným bumorem a bystrým vtipem. Nechceme
sice překášeti, chce-li někdo děleti se chytřejším, nedli
skutečně jest, ale nicméně přece nucení jeme pánům
bamoristům přípomenouti jistého nedopatření. Otřeli
ee o biskupy, kněze, mladočechy, státoprávaíky a vůbec
kde o koho, ale zapomněli, fe při masopustním hu
moru nesmí scházet did. To by měl vědéti předem p.
dr. Herben, jenš zojisté so pamatoje, jak kluci na
vesnici pobíbají se vystrojeným, ranci ověšeným čidem
a jak pokřikojí: Side, hep, bep, bep! Tím tedy humor
reslistický doplňujeme, nemajíce nejmenšíhopodestení,
že by páni na toho masopustaího žida byli zapomněli
neúmyslně. Ostatně, byť vtípy, jako: „dr. Perek adu
ptoral P. Dostála-Lutinova sa sáslahy, které si o
Prostějov aískal“, svojí neohrabaností přímo abíjely,
přece na druhé straně sachovati jest vůči pánům ba
moristům jisté milosrdenství. Jestliže kterým lidem
v Čechách má býti dopřáno, aby se mohli vzdáliti
trpkých ovíselň a vnutití se na obvíli do hamoru
sladkým sebeklamem, pak jsou to mimo všechna po
chybnost realisté, které v poslední době opustilo
štěstí a všechny jejich fortele. Nechť se tedy redaktoři
a vůdcové jejich potěší, vědyťt bestoho radost jejich
nemůže býti jiná než: mir ist sv kanibalisch wohl.
(Mně jest tak kanibaisky dobře.) Mezi velkolepými
vtipy masopastního „Časa“ jest také připomenutí,
že o pravidlech |ši a denunciace bade roferovat P.
Dostál Lutinov. Pénové omílejí feč o dennnoiacích až
do omrzení. Jeat to jejich ubohá vádeň, se ktorom si
jiš tykejí DostálLutinov nedenancoval, to jest jisto.
— Za Hilenerova procesa byla v číslech „Časa“ ro
sesílána česká brošura, ve které se opojeni s vraždou
Anežky Hrůsovy byl podezírán katolický knós. Tento
čin vyplyoal zajisté z mravních zásad sobě přimě
řených, a žádáme „Čas“, aby sám osnámil, do ktoré
kategorie mravních podlostí má býti čin sařasen. Zba
bělost tato, která neodvášila se obvinění ové říci ve
řejně, spoléhala na to, še každý odběratel „Časa“ věc
samičí a že bude hájiti vraha jako Masaryk. Novíme
sice, kdo brožary ty do člsci „Úasu“ vkládal, ale
jisto jest, že intelektaální původce tobo činu byl su
rovec a ničema. A ještě více. Pisatel brošury té, který
se ovšem nepodepsal, napodobil ve slobu a dikci
jednoho českého spisovatele tak, že zejména uží
vání třetí osoby Časoslovné jednotného
čísla středního rodu jest typické jek pro onoho
spisovatele, tak pro schátralého anomyma. Na úžasné
a překvapující podobnosti ty ještě nékdy ukáteme.

© „Čas“ se mušsky aebije, nýbrá že jest ulídivým
lišákem, ukazuje také výtka „Obnové“ učiněná vpří
čině básníka Čecha. Pravda, „Oboova“ vytkla, še to
a to v „Písních Otroka“ jest přehnáno. V tom list
náš pravdě a zásadám kritiky lépe posloažil než „Čas“,
jenž naše právo kritiky ve fenatické tuposti prohla
šaje sa denanciaci, Když uš „Cas“ si savtipkopal, že
o pravidlech lži a denunciaci bude referovat r. Dostál
Lutinor, připomínáme, še by bývalo případnější na
psati: Dr. Herbenbude referovati o tom, kterak lzo
si vypůjčit snadno a rychle. Po malé přeštavce, ješ
bude vyplněna ukázkami nadávkového slovníku bas
níka Horkého, předneseještě, kterek pisatelům oprostot
možno kárati jiné s hrabosti. Pak pohovoří Machar
o tom, jek se posud nespravedlivé ublišoralo Nero
novi a Tiberiovi,a jak naopak má se kopati v dobé
hamanity do katolíků jako do škodné světe. Nato
Masaryk přednese důvody, proč i k velikým chybam
realisty třeba býti shovívavým a jak mošno filuso
ficky učiniti akatečavst pravděnepodobnou O reali
etických rafinovaných prolbanostech pro nadbytek ma
teriálu uspořádáa bade celý přednáškový cykas.

Perversní povídálek. „Dobrýchdělbylo
po skrovna; sa to 80 na vořejnosti v kadidle kritiky
dasil naivní klecanský páter, jehož díla jako foemlsí.
soytky antidilnviálního mamata jdou saova v laci
ném vydání ještě ve dvacátém století mezi lid, vador
toma, že současná kritika in camera Caritatis nad
nimi traala.“ Ptáš ee baed, čtenáři, kdo a kde touto
dachaplností si odlehčil, ale neš ti osnámím jméno.
časopisu, napomíném tě předem, abys so norozčiloval,.
neboť taková ubohost nemůte přece rosamnéma Šlo
věka býti důvodem k rozčilení a pak mavíš býti při
praven i na další překvapení. Váujť akaska udůrud
Řuje naději, že autor uvedeného odeudku sám neví,
čím ui ještě vypróská. Bosedná hlonpost spojena s vy
třeštěnou naivností jeoa, jak známo, piuy tvořivé síly

- a pedantetrím své obmezenosti často demoralisají rus
umné myšlení samo. Byl to realistický „Přehted“,
jenš toto nezralé vyjekoutí propastil, čímž vóra po
vášlivě dokazuje seriósnost (vážnou opravduvost), na
kterou jinými eolidolmi články činí nároky. Jak "*
jmenuje osoba, která se honosí bohatetrim této da
devní obadoby, nevkusu a aotidilaviálníbo namatetsí,
nemohu povědět. Chceš-li, můžeš ho nasvati třeba.
perversním povídálke o, aniž pří tom potlačiů svoboda
pro pojmenování jiná v téže kategoru. — Či bylo to

Pe o- masopustní jako shora připomenutéčíslo.aso
(3) Za prašským vaorem. Násilnickým

povykem chtéli pokrokáři a socialisté snemožniti ka
tolické dívčí gymasium na Král. Vinohradech. Dali
tak ne jero, že ohtéjí potlačiti svoboda katolickou |.
v nojvlastndjší katolické domácnosti Teď zavo útrač
ský moravský „Pozor“ hlásal boj i protí soukromým.
školám náboženským. Zkrátka dle „pokrokových svo-
bodomyslníků“ kstoličtí rodiče nomají prava dati
svým dítkám katolické vychování. Za to mido.s moh.
ee nestaví proti vyačování židovského telmada.

(20)Historický kemtek. Protirsf or:

boženství celkem těmitěš costami jako za Fordiuanda.

segradní edikty a patohtý-pro všecky potřeby. posta
"šovaly, o -bak s oslkéní 'v Čechách vyvíjela praxe
"mírnější andělise předěllého panovníka. Jednak tyl
Leopold A. muž povsby měkčí,- jédoak i. aěkteří
rádcové jeho, jako kapuciuský hvardinn P. E-nerich
Sinetti, velmi rožbodně hájili stanovisko, 8+ makacíře
má se působiti jen vyučováním a dobrým příkladem.



přímo nádherné

g anglic. látky na
doporučuje

otejnokroje
e. k. dvorní
dodavatel

Hledáte vhodné a praktické dárky ku všem
příležitostem ?

> = ' o 0 >

S | | Výhodněje nakoupíteu firmy
S —3 o © p© S23|Stanislav Jirásek
o © v Hradci Králové, Velkénáměstí136.

F. 8 Veškeré zboží jest nejlepší jakosti se zárukou
S oj v cenách nejlevnějších, konkurenčních. Dopo
(8 4 | ručuji každému, aby dříve, než dárky nakoupí, mé
á S výklady i sklad si prohlédl a se přesvědčil, že
e S| větší výběr a levnější nákup nikde jinde nenalezne.

"Kapesníky. Ručníky. Soupravy.
Kněžské kolárky pracíi celinlojdové.

Veledůstejnému

duchovensóvu!
Praha-l, ul.

dan Dlanék, „54s
J čís.19n, roh

Konviktské ul., ený paslf spe
ctelné na kost náčiní, dovroluie

i doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kestelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciborla,

py, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádobky at. d, vše

. v přesném slohu církevním. Staré
předměty anovu opravuje v původní

inteuci a sem ©ohní slatá a stříbří. Na požádání hotové

práce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Prase k volnému nahlédnutí. Provedení od nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudáím kostelům úle

vy placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

KOODODO0GOOO0O00A
Půjčuji za nejmírnější poplatky

divadelní obleky Svšech druhů.
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě zásobený

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

|
|
:

ky bezcenné. Vše pozílám jiš posvěcené.

©.a k. dvorní dodavatel. .
Závod [doporučen již roku 1888 Ordinariátním

listem nejdůstojnější biskupské konsistoře.

zhotovené, svíce polovoskové, pro svou bez
vadnou jakost velmi oblíbené, svíce obětní a
smuteční, bladké i krášlené, dále

k nastávající
době velikonoční

paschaly příslušně vypravené a ozdobené (s be
ránkem, rány s krůpějemi krve, pozlacená grana),
triangle, vše v libovolné vejílesti; konečně
kostelní svíce stearinové.

Pro důstojné farní úřady zvláštní výhodné
osny 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 prodomácnost a veškeré jiné druhy
svíčekvlastní výroby nabízí nejlevnějiJ. Pilnáček
továrna na svíce, mýdla a voňavky

v Hradci «rálové.
OHP> Založena roku 1816. <Wjij

(založena roku 1862)

LL- 4%

Členům poskytují se:

úmorem.

i živnostenské.

bezplatně revisi losů.

Clearing poštovní spořitelny č.26 DOD. Telefon číslo 6.
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Příloha
Hospodářská hlídka.

Úvahy s otázky mí. (Pokrač.)Ří
kává se všeobecně, že spíše uživí jední rodiče deset
dětí než deset dětí jedny rodiče. A dle této lidové

růpovědi bude asi jen možno prováděti i pojišťování
důc odů atarobních. Děti z pravidla nebudou přispí
vati na výměnek ových rodičů, neboť tito budou jiš
sterobní renty pošívati; za to však rodiče badou moci
při dobré a pevné vůli apojiti oba způsoby minule
paznačené a přiepívati jak pro avó atáří, tak i pro
stáří svých dítek. Příklad: kdyby manželé, muž 2bletý
a žene 20letá ukládali každoročně až k minimální
starobní hranici věku (a muže 55. u ženy 50. rok), ka
šdý 10 K ročně (týdně asi 20 hal.), zajistili by si tě
tmito vklady důchod: muž 63 K 78 b, žena 48 KP,
dohromady 111 K 87 h ročně při pojištění bez výhrady.
Kdyby však již rodiče obou těchto manželů od prvního
roku podobný obnos jim ukládali, stoupla by renta
matora na 224 K 74 b, ženina na 130 K 78 h, dohro
mady brali by oba 365 K 52 h. Ovšem namítne se,
že jsou to důchody malé, ale musíme též uzoati, že
i vklady čipěny byly celkem nepatrné. Budou-li man
želé místo ročně vkládati měsíčně 10 K, stoupne pak
renta přes 1300 K a bade čínit denné 4 K. Nedělejme
nic a nebade níc. Snad naskytne te někdo tak šťastný
rok, že budou moci více uložiti. Velmi často určují
si výměnkáři určitý obnos na pohřeb, který jim má
býti dle toho vystrojen. I zde bylo by lze podobné
opatření učiniti tím způsobem, že by určitá část
vkladů učiněna byla s výhradou, tak že by renta byla
o něco nižší, ale za to část vkladů samých vyplacena
by byla těm, kteří pohfební výlohy zapravili. Jedna
věc zdánlivě bude odpuzovati, to jest přesněstano
vená minimální hranice věku, kdy semůže maž nebo
sna blásiti o starobní rentu. Cof když stanu se k
práci neschopen před uvedeným rokem? I tu jest o po
jištěnce postaráno. Kdokoliv stane se k práci nezpů
sobilým dříve, vyměří se mu dle jeho očiněných vkladů,
jeho věka a příslušných tabulek o úmrtnosti a tabulek
úrokových přiměřená doživotní renta. Jest ovšem zcela
přiroseno, žeten, koho stihlo takové neštěstí předčasné
pezpůsobilosti k práci, poměrně málo vkladů do té doby
učinil, tyto vklady poměrně málo ještě úroky vzrostly
a tadíž renta tato jest poměrně malá. A tu přichází
lidomilný náš ústav vstříc svým „bonifikačním“ fondem.
Tento fond vznikl z ušetřených úroků ze základního
kapitálu a ažívá ae ho pro nadlepšování pens právě
takových pojištěnců, kteří nezaviněným způsobem stali
se předčasně k práci nezpůsobilými. Ovšem to, čebo
zde „Zemský pojišťovací ústav“ takovým pojištěncům
poskytoje, jest mimořádné dobrodiní, které se uděluje
pouze těm, kdož se sami dříve o své stáří etarali a
u fondu aspoň pět let byli pojištění. Uvážíme-li, že
toto nadlepšení, zvýšení pense není pro jednou, nýbrž
došivotně trvá, posnáme snadno, jak svrchovaně se
doporoočí ihned nějeký sebe menší důchod sí pojistiti,
abychom — nedej Bůh — v nastalém snad neštěstí
mohlí činiti nároky na mimořádné zvýšení evé doži
votní renty s fondu bonifikačního. Po tomto vysvětlení
stává ae bezdůvodnou obara, še stanovenou branicí
nejnižšího stáří stává se pro nás „Zemský pojišťovací
fond“ nevýhodným a nepraktickým. — Leckdo pamítne,
še vklady můžeme činiti do některóho peněžního ú
stavu na úrok, kde při pravidelnoati po letech vzrostou
na alošnou část, ze které můžeme ve atáří pomalu
trávit a mimo to máme možnost, kdykoliv v neočeká
vané tísni těmito vklady si vypomoci. První důvod
mé svůj báček, drohoo výhodu poskytuje i náš „Zemský
pojišťovací ústav“,o čemš obém budoncně. (Pokr.)—e bd.

Obecní soudy smírčí. Sipšímenenstálé
stesky a odeuzování naší samosprávy, od jejíhof sa
vedení tolik Be očekávalo. Vytýká se jí ztrnalost, ne
pokrokovost, že nemá exekutivy a moci a že jest
drahoo bračkou bezvýsledné administrativy. Nechtě
vyvraceti příkrý soud obrací velmi instroktivním
článkem pisatel JUC. Sedlák v Zemědělských Listech
posornost Čtenářetva k otázce, je-li smutné tvrzení
stroolosti všdy vinou jeu samosprávy a uvažuje, zda
nejsmo také sami vinníky. Rozváděje odat. 11. $23.
o samostatné působivosti obce, upozorňuje na vsácné
právo, jehož správné použití soametelo by téměř
millionové úspory nu penězích — kdyby —- a v tom
je ten háček, bylo vůbec praktikováno, V $ tomto se
praví: Přísloší obci činiti narovnání meri stranami
spor vedoucími skrze důvěrníky z obce volené,Říšský
zákon ze dne 21. září 1869 ř. z. 160 vydal k tomu
návod vysloviv, Čebo k tomu třeba, aby amír před
obecním úřadem narovnávacím stranami učiněný mobl
býti pomocí exeknce, tedy způsobem emírů soudních
Ba odporujícím dložoíku vymožen, k čemaž dne 10.
února 1873 č. 13 z. s. vydán byl podrobnější zákon
semský, obsehojící dotčené další předpisy. Dle
Schwarze: Může so sříditi v každé obci „volením
3 aůvěrotků úřad narovnávací, volený na tři leta,
Nucen nemůže býti nikdo, ale volen každý do výboru
volitelný občan. Výsledek volby třeba oblásiti obr.
výboru a c. k. polit, úřadu. Působnost úřadu naroc
návacího platí pro obrod, pro který byl zřízen; jedna
sporné strana tem masí bydleti a sporná věc nesmí
přesahovat! cena 300 zl. (600 K). Řísení mušno
Ustanoviti oa orčité dny. Sporná věc se oblásí buď
ústně neb písemně. Dostaví-li ne obě strany, možno
o věci sa přítomnosti 2 důvěrníků jednati. Nedosta
věním se jedné strany Ise míti sa to, Še se nechce
v dobréň' Šrovnati. Nikdo nemůže býti nacen k na
rovnání. O rosbitém narovnání nesmí veden býti pre
tokol, aniž může bráti sěkobo r přísaha. Při docí

sřízené kniby s) číslo běžné, b) dea, měsíc a rok,
kdy narovnání 34 stalo, c) strasy mob jich pinomoc

níky, d) věc spornou, e) narovnání felovo od slova.
Náklad řízení nese obec, od strau nesmí se vybírati
poplatky, jen ve výminečných případech. Narovnání
učiněné mohou se d'e 6 8, r. z. s. 21. sáří 1869
exekučně vymáhati. Jest jen upřímně želeti, že dosud
nestal je ani pokas, výhod zákona toboto použiti.
Náběh nařízení obecních soudů sněmovním návrhem
z r. 1902 zůstal jen náběbem a bylo by nemoudré
od oás v oejistém očekávání uskotečnění obecních
soodů zanedbávati přísně zákonem danou inatitoci
obecních smírčích soudů, institaci tek blabodárnou,
sale u nás k vlastní škodě naší neznámou.

Literatura.
»Oběť zpovědního tajemství« od J. Spill

manna. Leží před námi dokončené dílo, jimž „Zá
bavy Večerní“ zabájilysvůj XXVII. ročník. Byl-li
díl první dějem a vzrušující svou událostí napí
navý, je díl drubý svými pohnutými scénami ná
pínavější a dojemnější. Soud s nevinným abbém
Moutmoulinem, jemuž kde kdo klne, jehož odsou
zení chce se užiti jako prostředkn proti katolíkům,
jízlivá řeč státního zástupce, jenž banu metá ve
tvář obžalovaného i kněžstva, to jasně ukazuje
na proudy, které v době děje proti katolíkům
a zvlášť proti kněžstvu ve Francii vládly, vše
to mocně na čteráře působí a ku přemýšlení
potí. Nad jiné pak jasné a snadno Čtenáři po
chopitelné obbájení zpovědního tajemství, které
veřejný žalobce má za nemravné a odporující
spravedlnosti, na něž však aui obžalovaný, ani ob
bájce, ani svědkové abbého se neodvolávají,
(ač by tím abbé mobl býti snadno zachráněn),
to je mocnou obranou této tak vznešené, ale i
přetěžké povinnosti kněze zpovědníka. A této
povinnosti v oběť položil i život svůj abbé Mont
mouilin, jsa k amrti odsouzen. Nakladatelství p.
V. Kotrbovo vydalo spisek tento jako samostatnou
kojbu, i mimo „Zábavy večerní.“

Z nakladatelství J. Otty v Praze.
Ottova Lac. knihovna národní. Řada 29., seš. 1.
—4. Dva romány. Napsal F. Svoboda. Seš. za 20
bal. — Malý Ottův slovník naučný, dvondílý. Pří
ruční koiha obecných vědomostí. Seš. 73,—70. Be
slovy Těrem— Ušnice. Sešit za 60 bal.

Nákladem „Unie“ v Praze. Spisy Julia
Zeyera XXVII. Dramatická díla. Seš. 1. a 2. po
40 hal. — Válka raskojaponská slovem i obrazem.
Seš. 48. Vychází týdně v sešitech po 30 hal. Red.
J. Klecanda. — Dějiny umění národa českého.
Napsal F. J. Lehner. Seš. 40. za 70hal —Obra
zový zpravodaj. Vychází redakcí J. Hejreta dva
krát týdně v číslech po 10 hal. Roč. II, č. 101.

Časopis katol. duchovenstva. S přílohou
věnovanou theologické literatuře národů slovan
ských. Redaktoři dr. F, Krásl, dr. F. Kryštůfek,
dr. J. Tumpach, dr. A. Podlaha. Roč. 72., seš. 2.
Nákladem kníž. arc. knihtiskárny v Praze. Vychází
desetkrát ročně sa předpl. 9 K.

Kazatelna. Homiletický časopis. Pořádá
F. Vaněk. Roč. IV., č. 1.—4. Vychází v 10 čís.
do roka za předpl. 660 K. Nákladem R. Ruppa
v Pelhřimově. Jako příloba Kazatelny Bv. V.:
Trpící údy Pána Ježíše. Řeči postní od dr. J.
Hadečka. Za 80 b.

Obzor. Zábavně poučný měsíčník, Řídí VI.
Štastný. Roč. 29., č. 2 a 3. Předpl. 4 K přijímá
benedikt. knihtiskárna v Brně.

Křest. Škola. Časopis prv šíření idef nábo
ženských v čes. školatví. Řídí a vydává V. Špaček.
S přílohou „Obrana“ pravdy křesť. ve veřejném
životě. Roč. V., čís. 1.—4. Vychásí dvakrát mě
síčně u V. Kotrby v Praze sa 7 K roce.

První český katolický závod ve Yídni.

František kuberDílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd.

>|V;deň,
VO. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasálá
se vše franco.

Praktikanta
z řádné rodiny s přiměřeným vzděláním

— přijme —

Inthkopectrí BONdAn MEliChAT, zatkvarst
v Hradci Králově.

Veškeré

hudebniny
a školy hudební

pro všechny nástroje
— má —

ve velké zásobě stále na skladě

první královéhradecké
knihkupectví, antikvariat a závod

hudební

Bohdana
Melichara, 

w Hradci Králové.

mladší, přijme se do obchodu. Písemné
offerty přijímá administrace t. 1.

VGODXC9DKED CRYX 9D

£Jan Horák,č
soukenník X

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční. saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.

NA Cetná uznání zvláště z kruhů vele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetilerého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry. $
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Též na splátky bez zvýšení cen!
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Fr. Jelinek, Slatiňany.
aromatická výtečné chutí zelená,
přírodníK 11:60,12-60,14— a 18—,
pražená: K 14—, 15—, 16—,
B kg. zás. franko dob., neb předem
zaplacení, kdo okusil, jinde nekoupí,
První východočes. odb. záv. károu

Solidnostvítězí! ——

"GRANDHOTEL
gp- v Kolíně. "U

Znovuzřízenépokoje, místnostikavárenské
a restaurační. Každou dobu dobře upravená
stadenái tepláJídla. Víma stelní vlastmího
pěstění, plzeňský prazdroj, vyleželéko
límeké zámecké pivo a pardubský porter. —
Omnibus ku každému vlaku. — Ka poradám a
schůzím zvláštoí oddělené místnosti. — O hojnou
pávětěvu prosí Josef Paseka, boteljer

G3XCB2XGBI[X|CB3X



Sochařsko-řezbářské atelier
pro práce kostelní

J. MUNIAKA,
sbeolventé c. k. průmyslové školy v Zakopaném

i c. k. státní průmyslové školy ve Vídni

Hradec EKrálové,
Karlova třída číslo 286, „Pětidomí“,

doporučuje se P. T. duchovenstvu k provedení

oltářů, kazatelen, křtitelnic, zpovědníic,
Božích hrobů, krucifixů, křížových cest

v reliefech, soch sv. atd. atd.

Obnovuje staré práce dle jejich původního slohu.
Vzorya rozpoč. zdarma. Práce solidní, ceny mírné.

zbožínk
drubu nejlepšího za ceny tovární

=———————doporučuje ———————

Jan Weber,
klempíř+Daruion

Úředně povolený výprodej!

= 102 zl. Ř
úplné mattové zařízení

z ořechového dřeva.
2 skříně dvoukřídl. bohatě zdob. po 26 zl. 52 zl.
2 postele vysoké a bohatými čely po 20 zl. 40,
1 umývadlo 8 mramorovou deskou . . .22,

000000000000X

1 pohovka s vysokým lenochem . . . .23,
1 stůl se soustrubov.nohami . . ..... 9,
4 židle s vysokýmilenochy po 4 zl.. . 16,

nabízí

Žofie Skuherská,
Hradeo Králové, č. p. 87.,

vedle hostince „U zeleného stromu“.

RORORNONAE NOVONOB |

Jos. Hájek, £

obchodpapírnickýa závodknibařskýGi

v Hradci Králové,

VdoměpanaSne protihotelu
ODKnibařská dílna opatřena jest nejne

vějšími stroji a doporučuje se ku provedení (G
všech prací v obor ten spadajících. —

Vazby knib všebo drubů, od jednodncbých ©

až do nejskvostaějších. š
© SWB Úprava modernía vkusná. -jj

= Zlacení nápisů na stuhy.

Velký sklad všeho druhu papíru.

Hojný výběr ku psaní, kreslení
====—= a malování.

Knihy obchodní,
ve velkém výběru neb na zvláštní zho

tovení v trvanlivé vazbě.

(© Modlitební knihy
v nejrůznějším výběru.

m Velký výběr uměleckých dop!snic. Mejkrásnější hradecké pohlednice vydané
vlastním nákladem.

Zpoasavas susavunsvě

ORODSOBIONOSOE
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900000000000000000000000
Ceny levné. Vzorníkytfranko.L 8

JOSEF STRÁDAL
dříve Ignác Strádal

V HUMPOLCI
doporučuje pro jarní a letní období svůj

hojně zásobený

sklad jednobarevných
i vzorkovaných látek.

Veledůst. duchovenstva nabísím

látky na kleriky, sukna černá,
fialová a červená k oltářům, na komže

atd. atd.

Při hotovém placení 5%, slevy.

9000000000000000000000

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakoži dámskýcha pánských
látek jest u Tkalcov. výrobmího spole
čemstva „Vzájemnost“ v Hromově. Téžlze
obdržeti partiezboží 30 mt., obsahujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., ješ

nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,K 12-—, vyplaceně od koruu 20— výše.
Vzorky a cenník zdarma a franco.

OCNÍCNÁou|O.
zaručeně spolehlivá

dodává

odborný závod semenářský

FF, Viktorin
v Hradci Králové.

(Zalošeno roku 1853.)

Novýhlavní seznam
za projaro 1906

a S četnýminávody a popisy
zasíláse na lask.požádánízdarma.

O0000000000000000000000000 00000000000000000000000000

© *Hi
PB“sklenné

profacgadyidekoracivnitřní,nejnovějšího,

stavitel varhan a harmonií v Rychnově
nad Kněžnou

odporučuje se P. T. duchovenatvu, patronátním
úřadům a soukromníkům

ro veškeréopravy jakož | přestavby aladění
P Ahn aam

EB“ Ručím za nejsolidnější práce. =jišlj

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma) :

sjv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, d. Neškodly, (aráře vo Yýprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu

est doporučiteln

dj lovemjemsrdeneláčkům na cestu dává;
Hešký6vub
vě matkaRý ob víbohužel, málo čo 40 těší léto. přednosti.
Růžovon kůži a jemnou plet může si však —díky

pokroku v kosmetice —d dobon dámajž jenom pravých)
třebí. I U dosašení cíle slouží

Grolichovo mýdlo

z lučních bylin
(se anámkon Grolích) zpracované s trest cenných
květin, kůži osvěžující a oživojící.

stane se bujným, he
Vlas použitíGrolichovamýdla

čistěné denně Grolichovým mýdlem
Zuby z lučníchbylin sůstanousilnýmia bí
lými he, slonová kost — Mýdlo toto lze dostatí
v lékárnách a drogueriích za cenu 50 kr.

ů;upo

1 Iněníchci byte

V Hradci Králové A. Frynta, obchod
mydl., K. Dix, drog, F. Viktorin, material.; w Pe=
Weilm. Met A Pohlová, droguerie; w Novém
Městě n. Met. Jaros. Kracíková,droguerie,Boh
Imlaufové, vdova; v Dobrušce AL. Kňourek,
droguista; v Golčově Jeníkově J. Thoň, 16
kárník; v Červeném Kostelci E. Klatovský,

dro jista; v Josefově Lud. Jarolímek,drogrista;ští n Orl. J Plný,droguista:v Opočně
/ Středa, obchodník. ICukleny, B. V. Morávek.

3 M:> v
ž=s E vdá

Monzhp i dají

K iM CEoi
= +1

vlastníhozpůsobu,kterénejenivzezře=

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
s touto ochranou známkou.

"00617H5d9([Iepom938/2
ZlatámedaillePardubice

"o[18pom9)8|Z:G061UPU"

Praha 1905. I. cena. Diplom čestného uznání.
které jediněkupujte a žádejte!+MONOPOL“

akciová svíčkárna a voskárna v NI. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

Tovární sklad PLZEŇ, Saská ulice čísle 7.
Telefon č. 416.

Josef Sturma,
nejnovějších soustav

W PARDUBICICH,
se veledůstojnému duchovenstva a sl.

spadajících.

Dále dovoluje si upozornití na svůj sklad
plan a planin.



Zemská životní

pojišťovna
markrabství Moravského

pod vrchním dozorem zemského výboru,

pojišťuje levně a výhodně kapitály pro případ
-fmrti | dežití, věna < výměnky pro
bo důchody vdovské, sirótší, starobní +
"pro případ invalidity, jakož i pense všeho druhu.

Jistota naprostá, an jest to ústav

We-zemský. “U8
Všechen čistý zisk náleží pojištěncům.

(Plllalka ve Dvoře Králové.)

Gener. Inspoktorát v Hradei Erálové jen

Eliščino nábřeží čís. 304.

Realitní kancelář

[nž. G. JANA KOTRČE
w Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
J tak právní vyřizují se co nejrychleji. —

Největší agenda jak vnitrozemská, tak
zahraniční.

Kancelář „Hůtel Hyršl“,
Zápiené 5 K.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakoasku veškerých

kost, paramentů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového máčimí ve výrobnách nejetaršího
závodu v Čecbách, 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 cenníky, rozpočty, vsory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Jan Kryšpin,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu okenkostelních
PRAHA-I,

č. 146 at., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 69 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

„ku dodání okem chr ých
Hi od nejjednoduššího až k bo,

tému figuralnímu provedení a
: Sice$ se šelesnými rámy, sí
( těmi vsasením.

Veákoré rozpočty, skizz
i beze všíl rada bes latně,

ku definitivní objednávce.

1 odborná
závaznosti

esčstná veřejná| písemnápochvalnáuznání."ij

4 A

První výroba

věžníc

hodin
v Čáslavi

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn.

© = = o.
Ě IUELULIMÉ| Ž
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= E
Á|, MEN. >
nabízí ve velkem vybéru: Vytečné kapesní ho
dinky všech druhů a soustav. Pemdlové hodiny
v krásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrné
skvosty, jako: řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějšímprovedení s úplnou zárukou/

Důvěry hodnýmedsilky na výběr léš i masplátkybessvýšenícen.—Zalošenor.1843.>
Podnikatelství staveb

Ji[ut
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.——"

V PRAZE, Na Poříči,
proti sev.-záp. nádraží
(dříve v Hoře Kutné).

Elegantní hostinské pokoje.
Elektrické osvětlení.

Mírné ceny, exguisitní kuchyně, výborné
nápoje. — Plzeňský „Prazdroj“ přímo

od čepu.

K době velikonoční:
Božíhroby "Amt pes

k výběru.
v každé velikosti, ze dřeva

Těla Páně pěknéřezanáa jemněpoly
chromovaná. (Z pevné sádry ve velikosti 90, 100, 115,
180, 140 cm. velmí levná.)

ze dřeva pěkně řeKlečícíandělé jr
chrom. v každé velikosti. (Z pevné sédry 40, 55, 65
cm., velmi levné.)

ze dřeva řeSošky Vzkříšení227,
jakož i veškeré kostelní práce

doporučují uctivě

Petra Buška synové VOYChrově
umělecký závod sochařský a řezbářský

pro práce kostelní.

Založ. 1853. Provedeno přes 500 nových oltářů.

Továrna romrosr+a
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

IG Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

Pty dříve závod na eušitkování ovoce, salošený 4 M
ETA". 1866, nejstarší svého druhu v Čechách i

; — nabíí —

koňak, elivovici, borovičku, jeřabinku.
rumy a punše, likéry, sladké ovocn
víno, bíléi červené,vino borůvkové (medici
nalní),výna sladká a víno Šumivé (šampaňské).

vpozorňujemo zvlášť na výtečný a přitakovéjakosti velmi! levny koňak a výbornou
elivovlel, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

néns jů výstavěAik stříbrnoukým is a diplomem s medaile, a mnohými ji
mýmidáplomy8 právemrašení slažé medaile.

Wzorky zdarma a tranko,

Krejčík
V PRAZE,

umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Pisárna a dilny na Letné číslo G612—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,

křilové cesty, jesle, Boší hroby, křáše, aj atelny,
opooédmice křtitelny, konsoly, svícny, lustry, pul

y a dle nRe osel, řesanéhu mce1, obrasy,premie, fotografie a diplomy. aný vtek a
růsné předměty hodící se sadárky.

Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a
franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

Piana,
planina,

harmonia

«varhany
. nejnovějších

' soustav — levně

též na splátky a výměnu nabízí
první královéhradecká továrna

AL.HUGOLHOTA,
HRADEC KHÁDOVÉ.

$ Sklad na Velkém náměstí č. p. 39. $
vedle lékárny.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

Cenníky zdarma a franko. Pochvalná uznání o
předních českých uměleň. První výstavní ceny.



AkciovýkapitálK2,000.000.Založemr. 1908.Fondycz.K500.000.

Záložní úvěrní ústav
v Hradci Králové

kupuje a prodává

Zakázky on všecky i bursy. — Promeossy vlastníhoproti zt “ Vpronajímání ohnivzdorný
vlastním uzávěrem stran.

M Prodejlosůna splátky.“Bf
VATVPTDA YOVATVaTaveVava"avalavatava“, VSP

dání. — Pojlšťování losů
sehránok (Šates) pod

VS LAL 2

Ž

Do Hradce Králové a okolí.
V úctě podepsaný odkryl krásná ložiska českého slenitu

a žuly, kterou dobývá ve vlastních dílnách, zpracovává, brousí
a leští. Může tudíž posloužíti nejenvýrobkem úplně českým,
ale i výtvary dokonalého provedení a cen nejlevnějších. —
Mimo české druhy importuji černou švédskou žulu labradorit,
mramory italské a belgioké; udržuji bohatý sklad

we-hotových pomníků. we
Prosím P. T. velevážené české obecenstvo, aby snahu

moji podporovalo a před nákupem závod můj navštíviti neopo
menulo. Ujišťuji solidním obsloužením v každém ohledu.

Trvám v hluboké úctě

Nejstarší a největší závod na
českém severovýchodě.

=== Založeno r. 1860. -—

Vyznamenán státní cenou na
uměl prům. výstavě

=== v Hořioíoh r. 1903. ——

6

8 hm Zdenko Ježek,
= —— — 48 majitel závodu pro spracování, broušení a leštění domácích i cizích

MM FM č v mramorů,žul, sienitů a labradorůpa ákldch v Hradci Králové.

Velkozávod
koberců, záclon a všech druhů pokrývak.

Zboží lůžkového.
* Železný nábytek. Nábytek z ohýbaného dřeva.

Úplné výbavy nevěstám.
Kilustrované cenníky zdarma a franko.

M OLUDEÍl ŘuuE
Václavské náměstí 32.

SEN2
G

Do Hradce Králové a okolí.

Dovolaji sí P. T. obenenatvu uctivě osnámití,
že jsemotevřel(. březnem (906 v domě
číslo 36 vedle biak. residence na

Velkémnáměstí| vlastní

sklad oděvů
pro pány a chlapce.

Snahou mojí bude poslonžiti vždy modním
a dobrým zbožím z látek trvanlivých. Taktéž
zbotovuji obleky z látek přinesených za ceny
nejlevnější.

Správky ce levně a v čus vyřizují.
Opfraje se o dlouholetézknčenosti, jichž

jsem ve velkozávodech získal, jakož i o důvěru

mně P T. obecenstvemjako dlouholetémuzástupci
firmy E. Bělský věnovanou, těším 80. že mi tato

jako samostatnému živnostofku v míře ještě většízachována bude.

Znamenám se k službám nejocbotnější

V.TYPLI.DD
Záložní

| Úvěm ústav
ZHN7

EEA

EEK

ze dne 3. března t. r. za rok 1905 79%, €
dividendu, t j.

korun 28-—
za kupon číslo 52, resp. 2.

V Hradci Králové, 4. března 1906. |

Správní rada. M

Inkaso kuponů obstarává bez provise „Ústřední 9

banka Českýchspořitelen v Praze“, a ve svých ů
filiálkách v Brně a ve Vídni.

OEPHEASBX
Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii,

Velectěnému duchoveonstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
Zlatník a pasíř

WHradoi Králové, čís. 83
Palackého třída

svůj hojně zásobený
sklad náčiní
bohoalužebného

se stříbra, bronsu a ji
ných kovů

vše silně v ohnizlacené.
a siříbřené, zač se ručí.

Vlastní výroba umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditl.— Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
znovuzlacení a stříbření star
tích věcí vykoná se rychle a
zašlou se již svécené se stvr
zením Jeho biskopské MI.
losti. 8 závodmůj může

vykázati četa ochval
nými přípisyP. asníků
a odporučuje se tedy k sa
koupení a opravě kalichů,
monstrancí, ciborií, relikvi

s úřň, nádobek na sv. oleje,

lamp,luceren, lastrů,kaditelen, táckůna křest, svícné,paciákálů, schránek na Nejevětější, patenek atd. co nej

a nejnovější látky na pánské álů
v obrovském výběru a cenách nejlevnějších,nablí =

SENA
v Hradci Králové.

Voskovanékoberce aplátno. Založeno1834. Kolárovásuknaakoberce.



Číslo 11.
Předplatmena čtvrt roku 3 k so k» napůlroku5A—h

Pastýřský list
nejdp. biskupa Dra. Josefa Doubravy.

Proniknuta apoštolskou starostlívostí, s níž
druhdy Apoštol národů sv. Pavel o blaho vě
řících v Korintě pečoval, obrací se církev
svatá k dítkám svým se slovy: „Napomáhajíce
pak napomínáme vás, abyste nepřijímali milosti

-Boží nadarmo. Neboťpraví: V čas příjemný usly
šel jsem tebe a v dem spasení spomohl jsem tobě!

(dj, nyní jest čas příjemný, aj, nyní jest den spa
sent“. (II. Korint. 6, 1—2.)

Volajíc takto hlasem povzbuzení k věří
(címu lidu na prahu posvátného času postního,
připomíná církev svatá rok od roku pravdu,
že během roku církevního jest to zvláště čas
postní, jenž katolickým křesťanům otevírá
pramen milostí a spásu přináší. A tento povzbu
zující hlas církve svaté zavznívá i k vám, drazí

první neděli postní, aby se ve vás probudilo vě
domí, že milost Boží při vás nesmí zůstati bez
užitku — nadarmo...

Co svatý apoštol Pavel na Areopagu
Athenském o Bohu pravil slovy: »v něm živi
jsme, a hýbáme se i trváme« (Skut. Apošt.
17, 28.), to platí též o milosti Boží: Ona jest
zdrojem našeho duševního života, jest pružinou
naší nadpřirozené činnosti, jest mocí, udržující
duševní bytí naše.

Případně lze ji srovnati 8 mořem světla,
jež ze slunce proudí a svět obklopuje, oživujíe,
osvětlujíc, oplodňujíc a udržujíc všechno tvor
stvo. — Všem jsouc potřebna, všem s dostatek
se uděluje. Pán, »jenž slunci svému velí vzchá
zeti na dobré i na zlé«, (Mat. 5, 45), všechny
osvěcuje také oživujícím sluncem své milosti,
neboť »Bůh není Bohem mrtvých, ale živých.«
(Mat. 22, 32.).

Bohužel neužívají všichni stejně tohoto nebe
ského daru, ba jsou 1 lidé, kteří život ztratili, smrt
zasloužili, odvrhnouvše od sebe těžkým hříchem
milost Boží, pozbyvše přátelství s Bohem a
stavše se nepřáteli Božími. Jim zvláště svědčí
toto napomenutí, aby využili milostivé doby
postní, aby nedali minouti bez povšimnutí dnu
spasení, aby oživující milosti znovu hleděli nabýti

FEUILLETON
7, modlitby Páně.

Napsel Josef Váňa.

Amouvoďnás©pokušení!
»Růženko, už přišel tatínek ?«
Z postele, která stála v rohu malé, vlhké

světničky, ozvaj se slabý hlas, a oči nemocné
matky upřely se v zimničném rozecbvění na čtyř
leté děvčatko, jež si nedaleko u kolébky na zemi
s dřevěnou panenkou hrálo.

Ještě nepřišel, maminkol Dnes nám uvaří
k večeři kávu, viď, tu já rádal«

=Uvaří, dítě, uvaříla — A nemocná, žena
továrního dělníka Jeřábka, na posteli vzdychla,
jako by jí byl někdo náhle na prsa přivaloval
kémen. A odkašlala z bluboka, až se jí celé tělo
roztřáslo, oči zalily se slzami a houšť spletených
a schumlených vlasů na bledém čele se roztříštila.

Jeřábková byla trpitelkou velikou. Již přes
půl léta ležela nemocná od té chvíle, kdy daro=
vala život dítěti, jež tu na nedaleké kolébce dří=
malo. Ležela tu v té malé, vlbké světničce sama
a sama, bez posluhy, ponecbéna svým bolestem a
zžírevým myšlénkám a tesknotám, Muž chodildo
továrny půl hodiny vzdálené, Po narození děcka
cítila na prsou jskýsi tlsk, jako by ji-tam někdo
stále dusil. Strašná a zdlouhavá nemoc v hrozné
podobě souchotin cenila na ni tady v té samotě
zuby jako krvelačný dravec a rozevírale na ni
svůj nenasytný chřtán jsko příšerná obluda A.
čím více obludu tu zahánéli, tím ukrutněji a lače
něji zarývala své drápy do těla mladistvé ženy.
„© Dítě na kolébce se probudilo a zaškemralo,
Necítilo v ústech gumového dudáka a proto bez
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v duchu kajícnosti, jenž jeví se hlavně hodným
přijetím svátostí pokání a nejsv. Svátosti Ol
tářní.

Jsa jako povinnosti své dbalý sluha církve
svaté povolán k tomu, abych její starost a péči
o blaho duší věřících sdílel, připojuji, milení
diecesani, k mateřskému napomenutí cirkve
několik otcovských slov k vám.

Jest vám, nejmilejší, v této milostivé době
svatopostní v duchu kajícnosti o spasení vaše
pečovati. Výzbrojí na tuto jistě těžkou cestu jest
půst, almužna a modlitba.

Význam modlitby v životě lidském a zvláštní
proud, za dnů našich proti modlitbě směřující, po
bádají mne, abych pozornost vaší obrátil zejména
k modlitbě.

Vizte nejprve, jaký význam má modlitba
v životě lidském.

Modlitba jest památkou ze ztraceného ráje,
Jest závdavkem zaslíbeného nebe.

Nevýslovně štastni byli první lidé po svém
stvoření: Bůh stvořil je k vlastnímu obrazu
svému, požehnal jim, a dal jim moc nade vším
tvorstvem v ráji rozkoše; než korunou všeho
jejich štěští bylo oblažující obcování s Bohem...
Tu přišel hřích, a za trest Bůh vyhnal člověka
z ráje rozkoše, a postavil před rájem Cherubíny
s mečem plamenným a obratným k ostříhání
cesty k stromu života...

Ztraceno bylo štěstí, zavřena cesta k stromu
života, zabráněno jmenovitě přímé důvěrné ob
cování člověka s Bohem. Než, člověk nebyl ú
plně bez naděje zavržen. Ze zřícenin a trosek
štěstí svého vzal sebou památku na to, co
kdysi měl, a naději na Vykupitele, jenž měl
mu vrátiti štěstí ztracené. Tímzachována byla
páska mezi Bohem a člověkem; v duši lidské
zbyla touha, jež vzhůru ho nese, tužba po ob
cování s Hospodinem, ale také útěchy plné
vědomí, že smi a může k Němu se přiblížiti
a 8 Ním obcovati.

A tak vzal s sebou člověk z ráje jako
památku dřívějšího štěstí svého právo a možnost
duši svou k Bohu povznášeti, a s ním tak
obcovati. — Tolo pozdvižení duše k Bohu a toto
obcovánís Ním jest modlitba...

Jako osud prvního člověka stihl všechno
čeho potomstvo, tak přešla na všechny i mo

zubými dásněmi lapelo a šermovalo ve vzduchu
se strany na stranu.

»Růženko, zakolíbej Františka|<
Růženka pustila dřevěnou panenku a roz

kývala slabě kolébku. Ale František, jako by se
ho to netýkalo. Rozplakal se nadobro a utišiti
se nedal,

Nemocná povzdychla a s velikým namáhá
ním se na posteli pozvedla,

»Růženko, podej mi tamhle s kamen brní
ček, je tem mlékoa

Dívčinka doběhla ke kamnům, uchopila obě
ma ručkama hrníček a nesla ho matce. Ta vzala
nepokojnému Františkovi láhvičku s dudáčkem a
plnila mu jí mlékem. Dívčina s ní oka nespustila.
Oči se jí rozšířily, ústa rozevřela a vůně svaře=
ného mléka ji opojovala.

»Maminko, dejte mi také trošičku!«
»To není pro tebe, děvečko, ty jsi už na to

veliká. To musíš nechat jen malému Františkovi,
sama máš dost kousek suchého chleba.«

vAle vždyť už jesm ho neměla kolik dní,
meminko. — Přinese mi ho tatínek ?«

»To víš, že přinese., .«
Nemocná ještě nedomluvila a muž vstoupil

do chudé světničky. Bylo v ní již šero, a jen zha=
sínající červánky, padající sem malým okénkem,
slabě obkreslovaly v koutě stojící studená kamna,
Soumrak vkrádal se do světničky a ztemňoval víc
a více chudé předměty v ní a naplňoval svými
chmurami a tesknotami mysl i duši její obyvatelů,

»Vítám tě, mužij Kde psk jsi zas dnes tak
dlouho byl!l?«

»[ nikdel — Pořád zvídej . . . to víš, tady
mnoho radosti nemám .. .. raději bych — ——«

Nemocné vzdychla, jako by ji někdo nožem
bodnul,

+To vím, muži, to vím, ale já přec ne

Imserty se počítají levně. ,
Obnovavychásí v pátek v poledne. , Ročník XII
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dlitba, modlitba stala se společným majetkem, ba
pokladem lidského pokolení. — Ani tehdy, když
následky hříchu vždy víc a více zatemňovaly
rozum lidský, vůli oslabovaly a představy o
Bohu a poměru lidstva k němu porušovaly,
ani pak, když pokolení lidské větším dílem
v pohanství kleslo, ani pak neztratilo modlitbu,
a i tehdy, když brodil se člověk v kalu po
hanského bludu a neřestí, duše jeho k mo
dlitbě se utíkala.

Mohltedy tvrditi pohan Plutarch: »lkdybys
prošel celým okrškem zemským, najdeš sice
města bez hradeb, bez krále, bez vědy, ale
města bez chrámů, boz bohů: města, jež dy mo
dliteb nekonalo, obětí nepřinášelo, aby dosáhlo
štěstí, a jež by všechnu snahu na to nevyna
ložilo, aby obětí odvrátilo neštěstí — městata
kového nenajde nikdo !“

A chcete-li znáti další důvod, proč mod
litba tak srostla se životem lidským, slyšte
Zalmistu: »Vztáhl jsem ruce svék tobě: duše
má jako země bez vody tobě«. (Žalm 149. 6.)

Ano, takový jest život náš: jest vyprahlou
zemí, jež v úpalu bídy a bolesti vzdychá po
občerstvení,po útěše, po pomoci. Svět jí dáti
nemůže, marně bychom jí čekali od lidí, nejsou
s to, aby nám pomocí přispěli. Tuto útěchu
jen nebe poskytuje, k němuž nás ve svém zje
vení poukazuje sv. Jan, když líčí nám blaže
nost oslaven;ch řka: »A setře Bůh všelikou
slzu s očí jejich: a ainrti více nebude ani kví
lení, ani hříchu, ani bolesti nebude více.«

Po tomto nebí musíme tedy vztahovati
ruce své, jen na tomto nebeském prameni
může se občerstviti duše naše, když bolest a
steskji souží...

Kdo však dá sílu duši, kdo dá jí křídla.
aby se vznesla, aby dýchala ovzduší nebeské.
a s výšin přinesla si útěchu a osvěžení“ —
Síly této dodá duši modlitba. Modlitba Jest to,
jež duši pozvédá k pramenům nebeským, kde láska
Boží útěchu a sílu „chová pro všechny strasti, pro
všechny potřeby a tužby lidského života.

Jako stala se modlitba společným ma
jetkem pokolení lidského, tak také všeobecnéa
hluboce zakořeněné jest vědomí lidstva o její moci
ve všech okolnostech životních, Bězděčně puzen je—————————
mohu za neštěstí a ty bys nemusil mezi ty své
divné soudruhy. Jest to samá Zář, Červánky,
Rašple a jak všechno ty své listy jmenujete a
tam v nich nedočtete se nic kalého. Jest to jen
samá sprostota a dráždění vóšní ... .«

»Mlč a nezlob ještě ke všemu! Ty takovým
věcem nerozumíš, My, dělníci, musíme převrátiti
svět a všechen zotročující řád v ném...— — —«

A Jeřábek zaťal pěsti a podíval se úkosem
na vychrtlou ženu. A mozkem šlehla mu náhle
myšlénka, kdyby už byl ten nový zákon 0 rozlu
ce manželství uskutečněn a on mohl od ní pryč,pryč...

»Tatínku, neseš mi chleba ?<
„Jeřábek vytrhnul se ze snění. Něžný hlásek

Růženčin zaryl se mu jako ostrý řez břitkého
nože do duše. Zarazil se a nevěděl, co by dítěti
odpověděl.

»Zapomněl jsem, Růženko, ale počkej mi
nutku, hned ti jej přinesu ... „«

A Jeřábek chytil klobouk a vyběhl ze svět
ničky. Oči mu svítily, krev ve spáncích bušila a
rostoucí tma mu sevřela duši tak, jako by byl
náhle upadl ve svíravá cbňapadla krvelučné medusy,

+Už to nevydržím . . . už je toho trochu
mnoho . . . a čím dál tím hůře.. .| — Než
takto žíti, Jépe nežíti . . „la

A Jeřábek v zimničném předráždění a opo
jení nervů přeběhl rychle tmavou síň, otevřel
dvéře na půdu a jako střela přeletěl schody na
ni. Tam vrhl se v temný kout, zabrabal se v la
rampátí a vyhrabal tam provaz. Pak nabmatal
ve tmě trám, provaz naň uvázal a počal dělati
okopro svůj krk...

»Sám se nenajím . . . děti hladovějí. .. a
žena.. . — Ach Bože, Bože!«

Jeřábek se náhle zachvěl. Náhle a bez vě
domí pronesl jméno, jež už dlouho, dloubo přes



šlověk, — ať mlád anebo stár — af chud anebo
bohat — ať nízce nebo vysoce postaven — af
vzdělán anebo nevzdělán — aby v potřebách
svých utíkal se k modlitbě, aby ruce sepjal a
oči k nebi pozvédl. Tenio vnitřní popud k mo
dlitbě stal se Hmmocnější, šebyl Bohemvýslovně
schválen. »Vzývej mne v den soužení: a já vy
trhnu tě« praví Hospodin ústy Žalmisty svého
(Žalm 48, 15) a ústy proroka Jeremiáše slibuje:
»Volej ke mně a vyslyšímtě« (Jerem. 33, 3).
Největšího však zaslíbení dostalo se modlitbě
slovy Ježíše Krista: »Všecko, začkoli modlíce
se prosíte, věřte, že vezmete, a stanef se váma
(Marek 11, 24). »Nebo každý, kdo prosí, béře:
a kdo hledá, nalézá: a tomu, kdo tluče, bude
otevříno«. (Luk. 11, 10).

Než nejen proto, že povznáší nás k pra
menům nebeské útěchy a nebeské síly v po
třebách našich, zasluhuje modlitba jmína býti
závdavkem zaslíbeného nebe, kde přestati má
všechna strasť a všechna bolest —; modlitba
jest závdavkem nebeským i proto, že v ní
jaksi již předem okoušíme oné blaženosti, které
na nebesích požívají vyvolení Páně.

Modlitba prostředkuje už zde ma zemí budoucí
mašeštěstí, že můžemetotiž se sboryvyvolených
PáněkBohusepřiblížiti,jejvelebitia jemuse
klaněhi.

Kdo by tedy se divil, že drahocenný po
klad tento od nepaměti v úctě byl chován, že
millionové lidstva celým srdoem Ipěli na mo
dlitbě a za štěstí měli, že mohli, že eměli se
modliti. Kdo by spíše neželel toho jako po
blouzení přirozenosti lidské, kdyby lidé chtěli
odciziti se modlitbě; kdo by se vší rozhodností
nemusel odmítnouti jako bezpráví každý pokus,
směřující k tomu, odvrátiti věřícíod modlitby?

A tento politováníhodný bezbočný pokus od
ciziti lidstvomodlitbějeví seprávě 2a našich dmů.
Jest to jeden z útoků v rozpoutaném boji proti
náboženství vůbec, jemuž se spílá, že jest pře
kážkou svobody, závadou osvěty, nepřítelem
pokroku. Aby náboženství tím spíše bylo zdo
láno, má býti lidstvo oloupeno o modlitbu.
Drahocenný poklad, jenž dědil se s pokolení
na pokolení, nesčetná srdce lidská v životě
sílil, v dobách smutných těšil, v neštěstí po
vznášel a s Bohem v důvěrnéobcování uváděl,
— poklad tento má býti vyhlazen ze světa.
Člověk nemá dále epínati v rukou svých, nemá
dále duši svou k nebi povznášeti, — člověk
má ustati v modlitbě.

Než tu maráží úlok na mocnou překážku;
— jest lo vědomí lidské duše, čím pro mi je mod
litba, co vše jí poskytuje. Aby však tolo vědomí
bylo seslabeno a odpor jeho proti nepřálelům mod
ditby byl umlčen, chlějí nepřátelé začíti hned wu
mládeže, aby ji modlitbě odnaučili. Slyšeli jste
zajisté, nejmilejší, o tom, že nedávno utvořil
se spolek mužů pode jménem „svobodné školy“,
jehož záměr k tomu spěje, aby škola byla úplně
odcizena náboženství a náboženským výkonům, lim
pak také modlitbě.

Běda, kdyby záměr tento potkal ae s ú
spěchem, běda, kdyby vyrůstala mládež bez
náboženského vyučování, bez náboženských
výkonů, bez modlitby; běda, kdyby stala se o
sudná la snaha skutkem,a pokolení příští neumělo
se modliti!

jeho rty nepřešlo. Lekl se a v předraždéném
svém duševním stavu zabodnul očí v hluboké
temno půdy. A v neproniknutelném temnu tom
zdalo se mu, že vidí dvě pomněnkové oči své
dcerušky Růženky, že tam planou jako dvě
zžírající výčitky, zdálo se mu, že odtemtud
slyší sladký hlásek dětský: »Tatínku, neseš michleba...

A Jefabek v neuvědomění svého skutku
kles) na kolena, sepjal ruce a začal vroucně šep
tati modlitbu Nazaretského. A slova vroucně
pronášené modlitby padala v rozbouřenou jeho
mysl jako tichý déšť v půdu červencovým žárem
vznícenou a chladila rozdrásanou duši jeho jako
balssm....

»Orče náš, jenž jsi na nebesích... . Přijď
královstvíTvé. ., Chléb náš dej nám dnes...
A odpu-ť nám . . . A neuvoď nás v pokušení...———4

Jeřábek vykřiknul a vyskočil jako štvaný
jelen. Vztvčil sepjaté ruce, chytil provaz, zadrb
nutou smyčku uvolnil s mrštil jím v tmavý kout
půdy .. . Zakvílelo to v tichu nočním, jako by
náhle skonávala neviditelná jakási příšera... —

"A neuvoď nás v pokušení... a neuvoď
nás v pokušení... „he

A Jeřábkoví zalebly náhle uši, blavou šly
mu mrákoty a zdálo se mu, jeko by někde zdáli
přišerně zvonili, jako by slyšel pronikavý hlas
umíráčku — — — —.

sA neuvoď nás v pokušení... . a neuvoď
nás v pokušení... .l«

Jako divými příšerami hnán seběhl Jeřábek
s půdy, vyběhnul ven do tmavé noci a bloudil
jako štvaný jelen nevěda ani kudy a jak dlouho...—

A modré oči Růženčiny stále viděl na sebe
upřeny s stéle slyšel její hlásek: «Tatínku, neseš
mi chleba .. .?«

— — —
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vzdává modlitbě, an takto vyličuje mocný její
vliv na společnost lidskou: »Modlitba jest po
kladem panenských duší, jest věrností manželů,
jest štítem pocestným, ochranou spícím, nadějí
dícím . . . Jest občerstvením znaveným, ú

těchou truchlícím, obveselením mysli zarmou
ceným, jest korunou snoubencům, jest slavností
pohřební umírajícím.. .«

A vznešenýspasitelný statek měl by vypuzen býti ze společnosti lidské?
Must-li každý, kdo jem trochu vážně myslía

správněsoudí, ozvatise proti lomu,že modlilbaje
potírána, pak jsou lo ma prvním místě katoličtí
rodičové,kterýmslavnějesíse ohraditiprotito
muloboji, zvláště jakjej zamýšlítak zvaná „svo
bodná škola.“

Když po zázračném obrácení Saulově na
cestě k Damašku vyzval Pán učeníka Anani
áše, aby vyhledal tohoto pronásledovatele kře
sťanů, dodal slova: »Aj, modlí se'« (Skut. Apošt.
9, 11.) Důmyslně shledávají v tom vykladatelé
písma svatého povzbuzující potěchu pro Ana
niáše, že není se mu již báti lítého záští Sau
lova, ježto se modlí... Vztahuje tato slova
útěchy k vám, katoličtí rodičové, k potěše
v těžkých starostech vašich o dítky vaše bych
řekl: Nemějte starosti o dítko savé: »Nebo aj,
modlí se!'« — Ano, pakli a pokud se dítě vaše
modlí, potud máte moonou záruku, že budete
mnohých starostí a bolestí ušetření. Neboť
ruce, jež dítě spíná k modlitbě, nepozvednou
se nikdy proti otci, proti matce; ústa dětská,
jež šeptají zbožnou modlitbu, nebudou nikdy
neuctivě odporovati otci a matce — nebo do
konce jim láti; srdce dětské, jež jest proniknuto
posvátným duchem modlitby, bude zajisté spolu
sídlem úcty a lásky k otci a matce; -najdeť
dítě v modlitbě a modlitbou mocný podnět
k těmto citům a posilu ve ctnostech, jež upra
vují poměr dětí k rodičům. Jak často jen na
modlitbách zaklepe na srdce dítěte ono napo
menutí čtvrtého přikázaní Božího: »Cti otce
svého a matku svou, abys dlouho byl živ a
dobře se ti vedlo na zemi... .«

Swuďle sami, rodičové katoličií, není-li to
v zájmu vašem, aby dítky vaše nebylymodlitbě
odcizeny, a aby škola, jež sdílí s vámi břímě
výchovy dítek a k tomu také pomáhati má,
abyste měli z dítek svých radost a jednou také
snad v nich i pomoc a podporu, aby škola tato
mezi ostatními užilečnými předměty vštěpovala hly
bose vsrdce dětská i znalost modlitby?/

Toť jest vaším přirozeným právem, abyste
toho na škole žádali a čekaji, V tomto právu
chrání vás též školský zákom,jenž prohlašuje za
účel školy: nábožensko-mravně dítky vychovávatí;
v tomto právu posiluje vás též přesvědčení nesčet
ných zkušených učitelův a vychovatelů, kteří mod
Jitbu za jeden z nejmocnějších prostředků zu
Šlechtění a vychování označují a u mládeže
také pěstují.

Proto netrpte toho, rodičové katoličtí, aby
novotáři tak zvané vsvobodné školy« ušlechtilý

Pozdě v noci, bez klobouku, s vlasy zježe
nými, rozcuchanými vrátil se domů. Vyhlížel jako
šílenec, Žena i děti už nadobro usnuly.

Jeřábek zůstal u dveří státi bez dechu, bez
pohnutí. Najednou však se rozběhnul, jako když
ho bodne, přiskočil k postýlce, chytil do náručí
spící Růženku a zečal ji líbati a celovati jako po
matený smysly, A nejvíce líbal její krásné, modré,
pomněnkovéoči...

»Můj miláčku, dnes jsem zepomněl, ale zítra
ti koupímchleba a hodně... mnoho... Můj
andělíčku dobrý, ty's mne zechránila, tyhle tvoje
oči.. <

Bylo už dlouho po půlnoci a Jeřábek ještě
nespal. Seděl u stolu, hlevu ponořenou v upraco
vanou dlaň a oči upřeny do prázdna, A rozlítost
něným nitrem honilo se mu to stále, jako v dubnu
oblaky a avětlo na obloze,

Najednou Růženka na postýlce zo spaní
vykřikla. Jeřábek pozdvihnul hlavu a oči jeho maně
padly na zčernslý kříž v rohu světničky. A zdálo
se mu, že ten kříž zčernalý nejednou jaksi vy
rostl, že Ukřižovaný na*něm otevírá ústa a že
mluví. Táblo cosi světničkou náhle jako hlaholení
večerních zvonů a Jeřábek div obraz Ukřižova
ného zraky nepohltil ... M

eNevíš, že já jsem Bůh cbudých...? Neměl
jsem eni, kam bych blavu sklonil... Vezmi kříž
svůj.. . zapři se . . . a následuj mne.«

Jeřábek upíra) zraky na kříž intensivněji a
intensivněji a ani skoro nedýchal,

uZapři sebe ssma . . . vezmi křížsvůj...
a následuj mne... Ne smrtí, nýbrž těmible
slovy spasil jsem svět a chci spasit 1 tebe.«

A Jeřábkoví jakési vnitřní teplo zabřálo na
jednou daši, lítost zelomcovala mu útrobami, za
třásla mu nitrem a hojné slzy vyprýštily mu z
vytřeštěných,unavených očí...

tento účel školy napadali a tak násilně sahali

na ve svatá práva otoovská.

Pravil jsem, že škola adílí se a vámi o
břímě výchovy dítek. Nese tedy břímě toto
s vámi, nikoli však za vás tak, abyste byli prosti
všech povinností, jež škola vůči vašim dítkám
má plniti. Je-li ledy sa svatou povinnost škole
vytčeno v nábožensko-mravní výchově děti k mod
ditdě odsti, pak věvle, že povinnost lato váše i vás

o 000ješ neš dítky vaše do školy začnouchoditi, a že povinnost tato mepřeslává, ami
dítky školu navštěvují. boni

Ano, katoličtí rodičové, dítě má a musí
především v domě otoovském míti své učitele
v modlitbě. Zde musí se nejdříve učití zna
menat se svatým křížem, ručky spínat a klečíc
modliti se ze zbožného srdce dětského; zde
musí za dohledu a svědomitého vedení rodičů
ovičiti se v tom, k čemu škola návod dává.
Přitomovšemnesmějírodičepřestatinapouhém

tnání alovem, nýbrž aplše musí předcháseti
jm příkladem, a sami se modlíce, musí

v dětech lásku k modlitbě vzbuzovati a hor
livost v modlitbě utvrzovati.

Jak dojemný býval druhdy — a snad
mohu to doufati — jest ještě dodnes v mno

hých Keosfanských rodinách zvyk, že všichnispolečně — rodiče i dítky — modlí se denní

své modlitby,zvláště večerní, říkají nženeo a v jistých dnech času postního zvláštní
pobožnost konají.

Mocně působí ještě v pozdních letech
na mysl dítěte vzpomínka těchto pobožnosti...
Snad nevzalo sebou dítě do života z domu
otcovského jiného dědictví, než právě mod
litbu, kterou s drahými rodiči s bratry a se
strami říkávalo. Jako drahocenný odkaz provází
tato modlitba syna, dceru životem, a kdykoli
jim v hodinách trudných útěchu, v pokušeních
sílu, v pochybnostech radu skytá, vždyck
vzpomínají s vděčností na ty, kdo je naučili
modlitbě, a hluboko v srdci ozývá se ohlas
díku: »Bůh ti odplať, drahá matko, dobrý otče,
pečlivý učiteli, že jste mne naučili modliti se!«

Uváživše takto, čímjest modlitba v životě
lidském, jak člověka v strasti i slasti těší, po
vznáší a šlechtí, rádi přisvědčíme slovům sva
tého Augustina, jimiž modlitbu velebí: »Blažen,
kdo tebe, ó modlitbo, miluje, blaženější však,
kdo tě koná. Blažen, kdo k tobě se utíká, bla
ženější věak, kdo při tobě setrvává « (Řeč 22,

o modlitbě, a
snažili se, abyste okusili oné blaženosti, jež
v modlitbě se skrývá a ve zbožné srdce mo
dlitbou se vlévá. Kéžbyste zejména zakusilí na
sobě, na dětech svých a na všech, kdož srdci va
šemu jsou blízcí a málí, onoho požehnání, jež mod
litba přinášítim,že kvýši se nesoucpovznáší i
duši před trůn Boží. .

A ještě jedmo slovo, ještě jednu radu z úst
velikého znalce modlitby, svatého Augustina:
„Chceš-li,aby modlitbatvák Bohu se

zbroj ji dočmakřídly, jež jsou: půst a almužna“.
(Výklad žalmu 42).

Půst a almužna mají se s modlitbou spo

A jako když někdo podetne mohutný strom,
teak se Jeřábek sřítil na kolena, sepjsl ruce a
v zbolném zanícení modlil se dlouho... dlouho.

Žena na posteli spala, děti spokojeně ve
snách oddychovaly a on ve zbožném zápalu stále
ještě šepotal: sA aeuvoď nás v pokušení.. „la

Patronát
Co je to ten patronát? — Kněží o tom

stále píší, musí to tedy býti věc vážná. -Dle cír
kevního práva rozumí se patronátem výsady, jichž
fyscké neb morální osoba nabyla vystavédico
kostela neb založením církevního úřaca. Kde
jsou práva, musí ovšem býti také povinnosti. To
však je samé tbeorie; v praxi je to jakési věno,
jež dává matka církev mladým svým synům při
prvním jich kroku do života; toho věna oni si
váží a mají teké proč, neboť od tohoto okamžiku
závisí obyčejně jich celá budoucnost. Jednomu
dostane se více, drubému méně, dle toho, jak
padl do oka, jaké mé strýčky, nebo konečně štěstí.
Je také těžko, každému vyhověti a dáti mu jaký
patronát, když těch pěkných tak málo.

»Člověče, vy máte štěstí vy si můžete gra
tulovat, dostal jste se na dobrý ratronáte; snebo
zese: »pátronát sice tam nemáte slavný, ale mů
žete být farářem třeba dřív, než jinde, ostatně z
deset let bude po patronátech.« Tak se totiž ří

Mladému knězi naloží kufr s knibačni a uzel
s peřinemi a on jde ne ten — patronát. Je hor
livý, pilné chodí do školy, pěkně káže. Někdy
však — co platno? Narazí zde, narasí onde, je
trochu nerudný a jednoho krásného dne volají“ho
k zodpovídání,

"To a to se zde na vás předneslo; jestliže,
atd., ztratíte — patronát.« ©Vzpomepe-li.si, že je



ůst a almužna mají modlitbu podporovati,
ata almužna mají zvláště v milostivémčase

evatopostním modlitbu provázeti. Proto také
jsem pravil, že modlitba, půst a almužna jsou
výzbrojí na cestu kajíonosti v době svatopostní.
< Odějte se i vy, milení diecesani, touto
výzbrojí a hleďte, aby milostivá doba, den spa
sení, jenž svatým postem nadchází, neminul
bez užitku, a abystemilosti Boží, jež se vám
nabízí, nepřijímali nadarmo — — —

V duchu kajícnosti, modlitbou, postem a
almužnou »pokořte se pod mocnou rukou boží«,
(I. sv. Petra 5, 6.) »dokonalí buďte... a Bů
pokoje a lásky bude s vámi« (II. Kor. 13, 11.)
Amen.

Dopis z Prahy.
(Nudné roslišování zájmův agrárních od industri
alismu. — Vhodná itost k orgamisaci kalo
čšoké. — Důvody „Národních Lástů“ pro rozvod.)

Žijeme stále ve znamení všeobecného práva
hlasovacího a možno říci, že jest takořka sou
částí vzduchu, který dýcháme. V tisku všeo
becpým právem so hemží. schůze etíhé schůzi,
a na nich každá strana uzvává za nutné o
vládním návrbu promlaviti. Pro psychologa
jest v tom rucbau mnobo zajímavého. Každá
strana odůvodňuje všeobecné právo volební
jako požadavek sociální spravedlnosti, ale každá
strana zase sledaje ve právu tom své svláštní
cíle, takže uestrannému pozorovateli vtírají 80
myšlenky, že právě ten požadavek sociální
spravedlností a rovnosti jest velmi pochybný.
A json strany, na které by bylo možno za
jasného dne prstem ukázat, že formální rovné
volební právo má jim býti jen prostředkem,
vedoncím k jisté sociální nerovnosti a k ovlád
putí vrstev a stran jiných. Slovem, není tady
všechoo v pořádka a v moohém ohledu jsou
věci vzdáleny nadšené teorie v novinách a na
schůzích.

Tak oa příklad „Nár. Listy“ zatracují
třídní snahy agrárnické, které prý se všeobec
DÝma rovným hlasovacím právem nemají ic
společného a sociální demokraté se zase těší,
že savé třídní zájmy budou moci právem tím
vydatočji bájiti. Rozpory mohbutol na všech
stranách a vedou k vzájemným zápasům. Jest
v tom zajisté mnoho neporozumění, když se
tvrdí, že třídním zájmům jest teď umlknooti.
Rozkažte vodám, aby nestékaly e hor v roviny,
poslechnou-li. Právě tak nesmyslno jest třídním
zájmům přikazovati mlčení, když přece již
přirozeností svou hnány jsou, aby se ve vše
obecném právu co nejpiluěji uplatnily,

Kdo všímá si těchto třídních zájmů a
kdo ba zřeteli má příkré protivy národnostní,

nepodiví se, že vládní návrh jest tak nedoko=nalý a nevyhovující. Nemobl býti ničím jiným,
Dež ukotkem kompromisním, a badoocnost
ukáže, zda to bude kompromis nestranný.

Z českých stran proti vládnímu návrhu
prudce sabonřili agrárufci. Oddělení venkov
škých okresův od městských síce dosábli, ale
stejný počet mandátů venkovských a městských
je opravdu obromil. Překvapení jejich jest—-aege z
to jeho věno, snad to pomůže; obyčejné však ta
medicina neprospívá, a nezbývá, než hledati štěstí
jinde a změniti — patronát, Po roce, po dvou to
tak mnoho neškodí, ale říká se, první láska že
je nejpoctivější a má jí zůstati člověk j v tomto
případě věřen, aby oemusil později pykati: sŽe
jsem nezůstal na patronátě! Dnes jsem mohl býti
farařemle Anebo: »Kdybych si byl dal něco
Jíbiti, mobl jsem být dnes prvním na patronátěl«

Všecko ne světě má prý svůj c — i pat
ronát, jenže co jeden žene se k tomu cíli v panské
příležitosti, nebo dokonce v automobilu, jest se
druhému drkotati v staré bryčce. Tato však jest
aš posud nejbezpečnějšímdopravním prostředkem;
na motoru sice mnosí jiš šťastně dorazili, ale
také. nejeden octl se v příkopě, nebo dokonce
slomil vaz. Konečně co na tom všem záleží, jen
když člověk dojde s poctivým jménem a když
šedivá hlava může říci, že na to povždy šla
zpříma a za jssného dne, Přijde ta farní zimnice,
kdy musíme světu přece ukázati, že umíme být
samoststnými, jako ten i onen; obyčejné to bývá
t. zv. krcálek. Ale jaké starost o budoucnost?
Vždyť jsme — na patronátě. Cbyba lávkyI
Patronát však není žádný status animarum,
žádný konkretální status, v oěmž by se dalo
počítati ne prstech, protože tu počítají také
ještě jiní. Co pak pojezdný a myslivec! To bý
vejí veselí a neškodní hoši; nebezpečnější jest
kontrolor, horší ředitel, nejhorší však ženská vůbec
a švigrmutter zvlášť, Bůh chraň, sbych chtěl dělat
ns tento ctihodný stav vtipy, jako ostatní zlý svět;
já si tchýní vážím, protože bez nich nebyl by vůbec
Svět a je to nehezké, že nadělel na ně vtipů a utvořil

Físloví: skatm nemůže atd.« Ostatně jsou tu ještě
jiné zlé věci, jako: oepozdraviti u vrbiček, -míti
venkovského krejčího, kobrtnout o koberec, pla
bočit se třieet let po horách s po vesnicích «'ztra
titi pružný krok, míti opálené ruce a j. v. Neu=

pochopitelné, neboť, nechavše se uchvátiti vše
obecným proudem, svojili k němu proti svémo
přesvědčení a proti vůli rolniotva. Vždyť sa
manifestací listopadových v rolnictva nebylo
ani jedné větší schůze, na níž by požadavek
všeobecného práva slavnostně byl problášen,
a ti rolníci, kteří šli se podívat oa achůze do
měst, přinesli domů jenom nejtrpčí nespokoje
nost, že se manifestanti po nich neohlížejí a še
se nikdo po jejích mínění oetáže. Veliké pře
kvapení by nastalo v řadách městských přívr
ženců všeobecného práva, kdyby dnes v každém
okresu venkovském. všemu rolnictvu pojem
všeobecného práva byl objasněn. Stačila by
jen jiskra, a byl by vznícen drahý manifestačaí
požár prvému protileblý. Tím ovšem novyslo
vojeme se proti rovnému práva, vědouce dobře,
že i u nás musí se tonto stanicí vývoje projíti.
Ozřejmujeme jen pravý stav věcí na venkově
a nespokojenost agrárních poslanců, kteří při
avědčili všeobecnému právu s vnitřní nevyslo
venou výhradou, že se jim dostane počet man
dátů venkovu spravedlivě vyměřených, a že
poukazem na počet ten bude jim možno otlu
miti nespokojenost, kdyby někde v semědělcích
proti volebnímu právo vybuchla.

Oddělení venkova od měst žádali agrár
nici právem, a jen povrchnost nebo strannickost
požadavek tento odmítá jako nepřístojný. Byl
by lbostejným, kdyby to byl požadavek pou
hého rozmaru. Však v hesle tom jest tásadnost,
již odůvodňaje povšechný směr veřejného ho
spodářetví. Obecné dnešní ponětí vidí základ
všeho blaha veřejného a soukromého v peně
zích a v rozkvětu průmysla, kdež jest také
cíl všech tužeb státův. Proto stát všemožně
podporuje průmysl, aby v něm měl vydatoé
příjmové zdroje. Každá nová továrna jest ví
taným předmětem zdanění, a pak průmyslových
podniků stále může přibývati, kdežto polí ne
přibývá. Proto badiž podporován kapitalisticko
průmyslový rozvoj státá! To jest heslem dae.

Však proti těmto nesdravým jednostran
nostem státního organismu hlásí se k slovo
"měry a enaby opačné; proti přílišvémo in
dastrialismu na jeviště života hospodářského
vystapejí strany agrární, jejichž cílem jest,
zachovati sociální a mravní význam lidu ze
mědělského. Odlidňování venkova, ubíhání do
velikých měst, vystěhovalectví, obilí v rukou
mezinárodních spekulantův a bank, jež stlačojí
ceny prodávajícíma rolníku, aby je vyhaaly
do výše spotřebujícímu obyvatelstvu: všechny
tyto zjevy jsou vlastně příčinou toho, že strany
sgrární we organisují, aby čelily porochám
společenského organismu. Proto v požadavku
oddělení okresů venkovských a městských vi
dětí jest zásada a výraz snah, vyzývajících
k obratu a požadujících, aby půda se označíla
za majetek posvátný a za blavní jádro spo
lečenského pořádku.

. . .

Moc veřejného mínění jest veliká. Síly
veřejného mínění ošili sociální demokraté
k agitaci pro všeobecné právo, a když jím
satlačila ještě roská revoloce, dosáhli, že vše
obecné hlasovací právo učinilo konečně poklona
poslancům a vídeňské sněmovně. Fakt tento

bodí-li portýr podpatky o sebe, ale usmívá-li se
blshosklonné, bývá to špatné znamení; vezme-li
si však na to pí. hraběnka lorgneta řekne-lik me
dame de compegnie, resp. komorné, po tichu: fi
dopc, guelles mains! je věc obyčejně ztracena,
zrovoa jeko kdyš někdo neumí v prvním zemském
otevříti — srdce,

Pak se ta bryčka bned na první hospodě
zasteví a co zbývá? — Nic, než udělati to, jako
ten muá, co měl zlou ženu. Zkusiv všecky domácí
prostředky, obrátil se na radu k dobrému příteli,
který radil: skup jí sem tem něcole — »+To
jsem dělale. »Zacházej s ní pěkněl« — »To je
ještě borší.« Předlož to tchýni le — +Tas je teprv
dračice.« »Vezmi tedy na ni hůlle« — +[ to jsem,
kemárade, zkusil a nic to neprospělos=.— »Pak ti
nezbývá, hochu, než vyzbrojiti se svatou trpěli
vostí s odporučiti to Pénu Bohu.«

Kdo tohle poslední dovede, může býti živ
až do smrti a déle to našinec beztoho nevydrží.
Ostatně sv. Otec říkává: +ls vita semplice e la
Piu felicea a má takovou faru! Jak mnohý si již
na (en první krcálek s povzdechem vzpomněl ! Co
pak je to přec ten patronát, abychom to již jednou
pově děli? Souhrn práv, věno, strašák na mladé
zajíce, automobil, bryčka a Bůh ví, co jsme to
všecko spletli! A přece není to ještě to pravé.
Patronát je obnošený kabát, jenž zasluhuje odlo
žení, aneb aspoň pořádné opravy.

A který pak je lepší, ten veřejný, nebo ten
soukromý? Jaký je mezi nimi rozdíl? — Jeský?
Asi jako mezi studentem a kadetem. Zkozí-i se
student, může z oěho býti ještě kadet, případně
debrý kadet; zkazili se však kudet, nemůže z něho
jiš býti nic.

Z veřejného patronátu může býti, zkazí-li
se, ještě dost pěkný soukromý, ale zkazí-li se
soukromý, z toho už nemůže býti nic.

mímo jiné poučaje, jak veřejné mínění, ovlá
dané třeba menfinou obyvatelstva, vynatítí
umí své požadavky, bsť oebyly třeba mlčící
většině po choti. Opětně doklad, že slovo o
světové velmoci tiskové není frasi, nýbrž sku
tečnou pravdou, Opětně my katolíci jsme ná
zorně poučení, že naše řeči o důležitosti tisku
jsonpotad frasí, pokudteorii nevystřídámečinem
a pokod naše, jinak rozšafné rozklady budou
neškodny našim organisovaným nepřátelům, a
vůbec pokad nebudeme lidmi ové doby. Han
bou bychom 8e masili rdíti, kdybychom o sobě
mosili říci: poznal jsem takovýto zlomek
pravdy, to a to mobil jsem učinit k jejímu
vítězství, ale nenčicil jsem toho. Stále se
necháváme předstihovati nepřátely a stále
nechceme pochopiti, jaký podíl na souborných
obravných úkolech každému z nás náleží jako
neodbytná povinnost. Skutkem projevované
zodpovědnvst tvoří velikou cenu lidské dů
stojaosti. Ovšem dlouho to trvá, než idea
proklestí si cesta a než sbromáždí své vyzna
vače u něčeho positivního, ale u nás idea,
dávno hotová, silně buší na dvéře, budíc vý
stražným hlasem spáče a liknavce. Aféra Jo
dova, útoky Masarykovy, židovsko-zednářský
výpad proti katolickému manželství udeřily
a rozsvítily tak, že po činech s úlasem volají
i ti poslední v nejzastrčenějších vesuicicb.
Slyšme — katolický lid se ozývá, zvedá hlava,
protahoje své údy a probouzí se z netečnosti.
Postavte se, přirození vůdcové jeho, kučží,
v čelo jeho, promlouvejte slovem a tiskem ve
svých osadách a brzo uvidíte, jak velikou
shromáždíte armádu,

Židé a zednáři myslí, že již poměry u
zrály, a proto počali s jenerálním útokem, a
máme jim proč děkovati, že vyrazili s před
časnou nedočkavostí. Otevřeli nám očí a na
pověděli zřetelně konečné své záměry. Opakuji
Ještě jednou, že jim musfme býti vděčni. Tato
útočná bouře musí zdravě otřásti celým orga
nismem církevním a přivésti do činnosti straulé
síly. Nyní nesmíme již nikdy pustiti se zřetele
Hamletovo heslo: „býti připravenu.“ Venkov
ský jeden farář, zavítav do hlavního města,
vypravoval mi před týdnem, jak jsou všady
katolíci rozhořčení a jak i ti nejvlažnější
netají se 8 odmítavým evým hlediskem. Po
dotkl, že jest právě uyní velmi příhodná
doba, aby se na všech stranách povstalo.

Měl pravda. Příležitost podává 60 sama
sebou, neboť toto drsné zasáhoutí v manželství
a život rodinný působilo všudy jako dotek
žhavým železem. Náš lid v nižších vrstvách
posnd žárlivě střeží posvátnost manželství a
krbu rodinného a byli bychom tskticky lidmi
nejneschopnějšími, kdybychom této mohatné
mravní síly neužíli ku pronikavé katolické or
Ganisaci a za účelem obrany všeho, co posud
lidu našemu jest drahé a vzácné. Dobře to bylo
vysloveno na schůzi v Něm. Brodě, jak dočetl
jsem se v minulém čísle Obnovy, že přítomné
skutky protikatolické musí býti východištěm
nového katolického života a uvědomění. Tuto
činorodou orgamisacímusíprovésti „ZemskáJednola“
sborem důvěrníků ze všech vikariátních skupin.
Každá vikariátní skupina za vůdcovstvívrchní
této rady provede organisaci v každé farnosti
tím, že každý kněz získá dvou tří důvěrníků
laických v jednotlivých osadách. A tak odu
ševněné toto těleso slovem a tiskem musí pro
niknout do každé chaty, aby v budoucnosti
všichni katolíci vůči každé důležité nodálosti
stáli pohotově. Dosavadní uvolněné poměry
organisační nevystačují, a proto jest potřebí
koatroly a vzájemného podačcování jak od
vrcbního sboru, tak od schůzí vikariátních,
aby všdy každá katolická myšlenka prošla svou
určenou drahou a projevila se praktickým vý
sledkem u každého katolíka, jenž posud není

ochoten ekloniti hlavu pod komando sednářůva židů.

Úžasemnaplňaje, jak o poladavku rozvoda
vyslovily se „Národní Listy.“ Nezozvíšitelný
sňatek jest jim zpátečnictvím, nesmyslností a
zřídlem nejtěžších zločinů; a podivno,k tako
vým tvrzením pohnuly je důvody lidskosti,
mravnosti a svobody. Chtěl-li pisatel „Národ.
ptá“ -o věci paáti vážně, namohl:s0ppvážněji
vysloviti. Protože hlabšího rozboru o podstatě
otázky nepodnikl, lze uzavírati, že tu učinil něco,
o čemž se domníval, že to liberálnímu listu
přísluší a patří. Zase jedeu doklad, jak pro
jednávají se záležitosti dalekosáhlého životního
významu, v nichžkaždá povrchní lehkomyelnost
jest zaplacena mruvními spoustemi a sociálními
zly všeho drabu, v kterémšto obledu však wu
sili bychom psáti dloahou kapitolu o žarnali
stické zodpovědnosti. Jsou žurnalisté, kteří ob
Jektivný daný zjev šivotní bned odsnzojí, pro
tože nějakým způsobem souvisí s náboženstvím.
Náplň této vlastnosti má pisatel „Nár. Listů“,
jak vysvítá i z jeho vtipkování. ©Dovadesát
devět důvodů, které mlaví proti volným roz
vodům, bravě a bez povšimnutí přeskočí a
chytí se toho jedooho, že jsou totiž manželství



plos mok. Uznáváme tento důvod, ale jako
všude jinde, tak i tady platí obecně přijaté
pravidlo, že jednotlivé případy musí astoapit
blahu celku. Nedá se také zakřidovat, že vět
šina nynějších nešťastných «waoželstev mají
kořen v lebkomyslnosti a tělesném požitkářetví,
a tuto závadu neodstraní žádný zákon svobody,
ba spíše ještě rozmnoží, neboťodstraňuje mimo
jiné i ducha obětavosti a sebekázně, jež jsou
tak důležitým výchovným wmomentem v man
želství. Odmítá-li pisatel přesvědčenípresidenta
amerických státův a jiných mužů na slovo vža
tých, svědčí to sice o velikém sebevědomí, ale hle
disko jeho neposiluje. Rovněž pohotovost jeho
s tím zpátečnictvím nemá nejmenší váhy, pro
tuže všechen vývoj kulturní, a ten jest pojmem
velmi moderním a pokrokovým, tíbne k do
životnímo jednoženství a jednomažství. Rozvod
nic nenapraví, protože jádro věci jest mravní,
což uzná i pisatel „Národ. Listů“, bude-li vážně
přemýšleti o sociálním význama doživotního
manželství.

Obrana
(i2) Masaryk pro rozvod a proti

rozvodu. Na provolání proti katolickému ne
rozvíži'eloémo manželství čteme různá jinóna
židovská, německá a mezi nimi dvě jménu
českých universitních professorů: Golla a Ma
saryka. Co se týká professora Golla, nemožno
ma to bráti za zló; máft svobodu přesvědčení
pro rozvod, jako katolíci mají zase své pře
svědčení, své důvody a svůj počet proti roz
vodu. Ale prazvláštní věc jest s prof. Masary
kem, jenž rozluštil kvadraturu krabu. Dokázal,
že kroh jest kruh a že jest také čtverec. Ovšem
míníme tak obdobně otázce, jakoa formu má
míti manželství. Masaryk podpisem svým jest
pro rozvod a ve své přednášce ve spolku „Do
movina“ vedl pádné a přesvědčující důvody
proti rozvodu. Proto, kdo chceš si opatřiti dů
vody proti Masarykovi, objednej si jeho před
nášku, která vyšla a Pospíšila v Praze a stojí
20 h. Poraziti Masaryku Masarykemza 20 hal.
přece jen stojí za to.

Politický přehled.
Jednání o volební opravě v prvém čtení

jest v prouda; všecky strany podrobily vládní
toto předlohu kritice, ovšem že pro vládu ne
příznivě; pouze antisemité a zvlášť soc. demo
krati vítají ji vřele. Minister. předseda naproti
jednotlivým řečníkům bájil svon předlohu, vy
slovíl se proti revisi ústavy ve smyslu rozší
ření autonomie, a jest ochoten co do počta
mandátů podporovat spravedlivé kompromisy
u vybovět přáním Němců. Němci přejí si více
mandátů a bar. Gautscb jim chce vyhověti, jen
aby dosavadní moc neztratili. — Strana staro
česká hlásí se k práci. Na sjezdu v Prase
schválen nově revidovaný program strany, jímž
strana trvá na státním práva českém,žádá no
vou oprava berní, odstranění křiklavostí vo
Jebního řádu sněmovního, obesílání říš. rady
sněmy, rovného práva atd. Vládní volební re
forma zamítnuta ta jako naprosto nepřijatelná.
— Mezi mladočechy a agrárníky bouří to dále.
Ze strany mladočeské přešli k agráníkům po
slanci V. Dvořák, Kčnig a Holánký.

V Uhrách počíná si vládá rázně naproti
podvratnému hnutí koalice, kteráž se pomalu
drobí zvlášť od vystoupení barona Banffyho.
Tvoří'se tu nová strana, která přeje sí do
hodnutí mezi korunou a národem.

Ve Francii ujalo se vlády ministerstvo
Sarrienovo, jehož středem jsou ministr vnitra
žid Clemenceau a ministr kulta a vyučování
socialista Briand.

Schůze konference marocké odloženy do
doby, až připravena bade dohoda.

V Rusko ukončeny zákonodárné práce
za účelem reorganisace říšské rady a změn ve
složení říš. damy. Působnost zákonodárného
sboru jest taková jako ve všech ústavních
státech evropských. .

Z činnosti katol. spolků,
Ústřední jednotě diccósmí zaslaly

členské příspěvky následující spolky: Katol. jednota
v Libštátě (4 K), v Častolovicích (4K), v Lomnici
n. P. (4K), ve Chlenech (4 K), v Hronově (4 K),
v Dohaličkách (2 K), v Cuslavě (4 K), v Kostelci

„n. O. (4 K) a v Jilemnici (8 K). — Ostatní jed
noty. žádáme, aby povinnost svoji vykonaly co
nejdříve!

Z Týniště m. Orl. Dne 1i. t. m. před
nášel u nás vp. J. Sahbuls s Hradce Králové o
velikém českém reformátoru Janu Milíči z Kro
měříče. Přednáška vyslechnuta se značným zájmem.
Pak provedli členové dvě humoristioké jednoak
tovky; souhra vyškolených herců byla obecně

chválena. V přestávkách zahrál vp. řečník několik
sólových čísel na housle. Pianový doprovod velice
zručně obstaraly obětavé slečny Mezcovy. I bu
dební čísla přijímána 8 velikým potleskem. —
Pracujme všichni dále vytrvale ns zdara spolko
vé činnosti!

Z Holehlav. Křestansko-sociálsíspolek

náš opořádal pro své členy a přísnivce spolkudvě zdařilé přednášky. V neděli dne 25. února
přednesl nám náš horlivý člen a pracovník spolka
našebo dp. František Novotný, kaplan Holohlavský,
zajímavý a poučaý výklad: „Zdaž církev katolické
způsobilou jest řešiti otésku sociální“ V této pří
hodné době tolik důležité pro národ český vysvětlil
promyšleně význam křeeťansko-sociálního základu
oproti nedosažitelným illasím sociálně demokra
tickým. Předoáška tato byla veškerými přítomnými
8 napjatou pozorností vyslecbnuta. Moozí členové
dosud neměli příležitosti aeznati pravou představo
o důležitosti myšlenky křesťansko sociální, kteráž
jak po stránce tidové, tak i vlastenecké na zákla
dech křesťanských jest stavěna. Pan přednášející
se zvláštním pak důrazem poukázal na opřímné,
vlastenecké národní smýšlení a obětavost katolic
kého lidu našeho, který vždy věrně oproti sociálol
demokracii ku své vlasti a národa se hlásí. Po
skončené přednášce, kteráž byla neutuchajícím
potleskem odměněna, přednášel jednatel spolku a
přítomnosti 300 posluchačů případ nedůstojného
chování se professora Judy a Masaryka, načež
odhlasována byla protestní resoluce; faráři Dostála
projeven dík za neohrožené zastání se naší víry.
Rovněž dík vzdáváme i našemu milému řečaiku.
Po jeho přednášce přihlásilo se 25 nových členů
ků spolku, kterýž v brsku počet 200 členů do
stoupí. Zdař Bůh! ——=Náuledující neděle byla
hotovou manifestací našeho spolku pro národní
zájmy a vzájemnost slovaaskou. Navštívil spolek
slovutný znatel jihoslovanských poměrů a nadšený
pracovník pro kulturaí styky Jihoslovanůs Čechy,
JUDr. Alfréd Rudolf z Hradce Králové. Spolkový
sál byl přeplněn posluchači toužícími seznatí kal
turní a hospodářské poměry vzdálených bratří
Bulharů. Slovutný přednášeč, odměněný z uejvyš
ších kruhů intelligence bulharské, chorvatské a
a ruské zaslouženými Četnými vyznamenáními,
přednesl trojdílnou, Široce založenou přednášku
o Bulharsku. Při počátku obnovil v myslích poslu
ohačů vzpomínku Da to, že slovanětí apoštolé av.
Cyrill a Method přišli k nám z oněch krajin. Líčil
8 nadšením krásy bulharských krajin, popsal
rodimný, politický i spolkový život národa bulbar
ského, pověděl manobo o strastech, jež Bulbaři
trpěti musili pod bezcitným jařmem tureckým a
8 vřelou sympatií líčil hrdinnou odvahu, a jakou
fento dlouho utlačovaný národ za pomoci Rusů
svobody si vydobyl. Jakkoli zajímavá přednáška
trvala dlouho, přece žádného posluchače neuna
vila. Aby slova přednášejícího tím názorněji byla
chápána, rozdávány přítomným k prohlédnutí
různé vkusně provedené obrázky z Bulharska i
jiné zajímavé předměty poačující o kulturním ži
votě bratrského národa. Přednáška přijata s bří
majícím potleskem a hlasitou chválou. — K zvý
šení lesku slavnostního večera brálo v přestávkách
snamenitě secvičené spolkové okteto řízením pana
ředitele kůru Frant. Nováka. O nstavení a vý
cvik talentovaných hudebníků má též velikou zá
sluhu pan assistent dráhy J. Hladík z Černošic.
Jemu, pana řediteli Novákovi i všem milým hu
debníkům vzdáváme srdečný a zasloužený dík za
krásný požitek, jejž nám připravili. I odborní
znalci vyjadřovali se o výkonech mladé kapely
s velikou pochvalou. Pan přednášející byl mile
dojat, když bned s počátka zahrála hudba bymnu
bulharskou a národní bymou českou, čímž dán
výraz nadšení pro vsájemnost česko-bulharskou.
— Též v přestávkách hrál -milý host dp. Jiří
Sahula z Hradce Králové sólová čísla na bousle
a na violu s průvodem harmonia, která hyla při
jata s velikou pozorností a pochvalou. — Slovutný
alavista ku konci alíbil, že bude přednášeti jindy
v jednotě o dojmech, jaké si nastřádal za avého
pobytu v Cařibradě. Byl mile dojatvřelou účastí,
8 jakou jeho poučná slova byla přijata. Leč i
každý posluchač jiný odnášel si sympatický dojem
o Činnosti jednoty, která dokázala, jak ci váží
skutečného uvědomění a jak veliký azfetel obrací
k slovanské vzájemnosti. Končíme slovy: Žehaoj,
Bože, naší vlasti a všemu Slovanstvu|

Z Libětátu. V neděli dno 18. března t. r.
řednášeti bude vadp. Dr. František Šulc v Kato
lcké Jednotě, Začátek o 4'/, hod. odp.

Zprávy místní a z kraje.

. Jubileum kněžství 25letéGalavujíletosz diecése královéhradecké vidpp: Ant. š,
farář v Cerekvici, K. Bauch, farář v Červ. Ko
stelci, Boh. Beránek, farář ve Vejvanovicích, Frt.
Černý, farář v Radolticích, Frt. ý, katocheta
v Chocni, Al. Dokonal, farář v Zámrsku, Frt.

Hens farář v Bohuslavicích, F. Jeřábek, farářv Číbusi,Frt. Košťál, farář ve Skuhrově, A. Ned
vídek, kněz na odp. v Praze, Jos. Pršala, kate
cheta na gymnas. v Mladé Boleslavi, P. Maurus
Riedel, farář v Martinkovicích, Frt. Rybyšar, kněz
na odp. ve Vilímově,A. Šindelář, farář v Potštýně,

F. Taachman, farář na odp. v Kyšperku, J. Vaněk,
farář v Dušejově, V. Vojnar, farář ve Slavoňově,
J. Zbořil, farář na odp. v Mor. Stařechovictch.

Osobní. Přednosta kancelářský v Hradci
Králové p. Ad. Lukáš jmenován vrehním před
nostou kanceláře u kraj. soudu v Jičíně. s

Oslava Čechova v b. Berromeu. Ju
bileem Svatopluka Čecha oslavili oktaváné 2.
Borromaea skvělou akademií dne 4. března zs
velmí četné účasti hradeckého obecenstva na vkuscě
vyždobeném domácím jevišti. Slavnost zahájil
emyčcový kviotet Fibichův s „1001 noci“, načež
převzal vedoucí toninn pěvecký kroužek, jenž klas
sickými skladbami: „Kováře, Bibl. písní a Uto
oulé“ poskytl ukázky vytříbeného vkusu a. pro
eítěného přednesu. Sbory nacvičil okt. Svoboda,
na piané provázel Hajšínek, skladby hudební
Kaplan, řečo významu básníkově přednesl úcbvatně
okt. Noba a prvotinu básníkova. „Kandiotky“ okt.
Jirásek. Slavnost vyzněla rozmarnou žertovnou
scénou, ve kteréž rozloučili se dlouholetí ochotnící
s domácími prkoy. O všech účinkujících při aka
demii lze posnameoati, že zhostili se velmi hladce
svých úkolů. Ke konci -alavnosti proslovil ndp.
biskup Dr. Doubrava slova uznání pořadatelům
krásné akademie a vspomenuv osobních přátelských
s'yků, které v dobách 70tých navázal s básníkem
Čechem, povzbudil 'oliovance ku pěstění ideálních
snab. Slavnost poctili svou přítomností též vedpp.
kanovníci Dr. Frýdek. Musil a Barták. Dále p. t.
pp. místodrž. rada Steinfeld s chotí, stát. návl.
Matouš s ohotí, fin. sekret. Čečil s chotí, zemský
rada Patzák s chotí, z. r. Fischer, prof. Miřiovaký,
prof Hnilička s chotí, prof. Knorre, prof. Frtib
bauer, řiditel Šeda, správce Ryba, ofic. Brand
mayer atd Slavnost Čechova řadila se důstojné
k dřívějším vlasteneckým projevům borromejským.

Cecilie Šmídová v Hradel Králové.
Slavná česká kolorateraí pěvkyně | C>cilie Snfdová
uspořádá v nábrada za spoluáčiukování v koucerté
Lva Zelenky-Lerando, choroboa odřekoaté, samostatný
koncert ve středa dne 21. března 1906 v Klicpe ově
divadle. Na programu jsou nejskvélejší koloraturní
arie © písně, jakož i prostá píseň, tak že ukáže se
hradeckéma obecenstvu z nejlepší stránky její omění.

Hineomategrafické divadlo Bartlovo
s vlastním elektrickým oavětlením přibylo do Hradce
Králové a pořádá řadu představení ve dvoraně
Adalbertina (hotel Bařtipán). Celé zařízení pou
kazuje na podnik širšího slohu s nejmodernějšími.
vymoženostmi. Bližší viz v insertu.

Mechanické divadle znázorňujícíživot
Jažíše Krista otevřel právě p. Jos. Probošt. Divadlo
to sestává z mnoha skopin i jednotlivých gar, které
jsou ováděny r pobyb obsáhlým strojem a představají
22 dějů. Dale jest zde celá ředa pohyblivých figur
různých řemeslníků, tak če celkový počet obnáší na
1000 kosů figur většinou v pobybu. — Prodejna cena
divsdla tohoto obnáší. 22.000 K. Vetnpné osoba 20 kr,
Studající s dítky polovic. Představení trvá půl bodiny.
Otevřeno od 16. března t. r. vědy od 8. do půl 12.
dopol., od 2. do 6. odpol. a od 7. do 9. hod. večer,
Divadlo nachází se v Hradci Král., Malé náměstí, na

podsíni, v domě p. Kemlinka čp. 5. v přízemí do zadu.
Okrašlovací spolek v Hradei Krá+

lové koná dne 17. března o 6 hod. večerní v.
místaostech Besedy valnou hromada, na jejímž
programu mimo správy jednatel., pokladní a revisní
jest volba nových členů. Neaejde-li se v oznáme
nou hodina dostatečný počet členů, koná ee drahá
valná hromada s týmš pořádkem u hodinu později.

V E minulosti Hradce Králové. (Eo
dioné, hospodářské i společenské poměry koncem 18:
století.) — (Pokrač.) Při, komisí dne 16. února t. r.
navrhoval hospodářský úřad, aby Kňourek k vypoko
jení Doroty Babnové nějaký vý ačnek, aspoň ošívání
těch 3 str. rolí na Hrobicíchposkytl.(Fol. 39.)—PH
třetí komissí dne 1. dubna t.r,, kdy se vzal na pomoc
výpis z grantovní knihy s r. 1707, nedocílilo se do
hodnutí, jelikoš Kňourková se odvolárale na zápis
svého manžela z r. 1767, v němě „o nějakém přínosu
Pavla Morávka aneb nápadu Doroty Bubnovy není
smínky; mimo to Babnová pak dlouhý čas se neblá
sila, následovně nemá ničeho k pohledávání.“ (Fol,
48.) — Dne 4. února 1789 Vít Zadrobilek z Před

měřic postoupil své jmění svým čtyřem synům, jonechav sobě 8 nimi stejný díl. Jmění jeho bylo: Ho
spoda v Předměřicích v ceně 1200 si., chalupa vceně
1000 sl. a domek městský na Pouchově v ceně 600
sl.; úhrnem 2800 sí. Poněvadě- bylo dluhů 1187 sl.,
obnášelo čisté jmění 1613 zl., připadlo tedy na jeden
díl 332 sl. 36 kr. Nejstarší. sya Josef ujel hospodu
ve 1200 sl., převvav oa sobe výpletu 877 sl. 24 kr.,
drabý syn Karel ujal chalapa v 1009 zl. a vyplatil
577 gl. 24 kr., třetí syn Václav převzal domek v 800
sl. a vyplatil277 sl. 26 kr.; syn Jan obdržel hotově
(od Josefa) 322 sl. 36 kr. a otec taktéž 822 sl. 36 kr.
(od Josefa). (Folio 33.)

Z Praž. Předměstí. Pri schůziobecního
úřada na Praž. Předměstí zadáno byloze šesti
offerentů panu J. Štěpovi, mistru dlašdičekému
x Hradce Král., zřízení mosaikových chodníků a
rygolu v rospočtěném obnosu K4.500 —.

Zábava v Adalbertinum. Křesť-sociální
spolek paní a dívek v Hradci Králové pořádal
11. t. m. v Adalbertinu přátelský večírek. Žertovné
Jednoaktovky „Stará paní“a „Protikandidát“ v účin
kojících ppí. Reischlové, Marvanové, sil. Novo
hradské, Němečkové,Polákové, Švarcové, Frycové
a pp. Dvořáku, Hoňáčku, Svatáku, Soudilo a Čer

vém měly velmiDnem interprety. Večírek tentodoplněn ještě zdařilými výkony tamburašů jednoty.



Katelická Jednota v Třebochovi
eleh pořádá v neděli dne 15. března t. r. v sále pí.
Járkovské divadelní | předetavení: „Dobrodinci“.
Veselobra ve 3 jednáních od JUDra Fr. Hermana. Se
svolením Móje. Lnekavě účinkuje P. T. kroužek zdejších
tamborašů. Dítkám školním není vstap dovolen.

Pochvalné uznání, J. B. M. nejdůst.pan
biskup Královéhradecký Dr. Josef Donbrata ráčil
odělíti pochvaloý dekret p. Frant. Nedomlelovi, říd.
účiteli na obec. škole a Mditelí chora v Jablonci n,

Jiz., jenž oa 25. rok zde působí, že dítky sobě svě
řeně k nábožnosti a aravopočestnosti otosveky nabádá,
v kř. jejím vychování a vzdělání duch. aprávu vědy
ochotně a vydatně podporoje a jsko veobrožený ka
tolík vzorným šivotem svým dobrý příklad dává a
jako. řiditel choru o svelebení ork. zpěvu a budby
chrámové pečoje.

-mZ Kostelce m. Orl. Čílá naše jednota
měla opět veliký slavnostní večer. 18. únors po
řádán zábavní večer. Pozvaní tamburaší katolické
jednoty z Králové Hradce tentokráte již podrubé
poutali pozornost četných návštěvníků svými umě
leckými výkony. S velikou pochvalou vyslechnuta
sólová čísla na violončello, jež předaesl s osvěd
čenou bravorou místní pan ředitel kůru A. Jeřábek.
Zpěvné sbory prednesené řízením tébož skušeného
a neunavného odborníka provedeny precisně a pů
sobily hlubokým dojmem. Též sólová čísla na
housle, jež sahrál vp. J. Sabula « Hradce Král.,
přijata s obecnou pochvalou. Při zdařilém večeru
tom spojeno krásné s užitečným. Pan MUDr. Jos.
Peribefter poučil promyšlenou přednáškou přítomné
o výšivě lidského těla. Přednáška tato — vždycky
ovšem časová a obecně užitečné — vyslechnuta
s velikou pozorností. Řečníku vzdán srdečný dík
2a jeho poučná slova. — Večer akončen sa ani
mované nálady. Zdař Bůh další osvětové i umě
lecké činnosti naší jednoty!

Z Hořic. (Opozděno.) V neděli dne 4. března
t. r. o 2. hod. odpol. slavena byla v Hořicích insta
lace nového pana děkana vdp. Josefa Kousala, do té
doby faráře ve Mřčném a Jilemaice. O slavnosti této
píše „Hořický Ovzor“: „Rázem 2. hodiny odpoledne
přijel nový pan děkan, provásen ©. k. okresním bejt
manem z Nové Paky p. dr. Pechou. Na prostranství
před vchodem chrámovým očekáván byl dachoronatvem
místaího a sonaedního vikariato, o k. patronátním
kommissařem, zástupci zeměpanských úřadů, starostou
města, prof. sborem <. k. odborné školy sochařeko
kamenické a zástopci škol ostatních. U dveří chrá
mových uvítán byl drožičkami. Prostranný chrám
Páně byl v pravém slova smysla věřícími přeplněn.
Při obřadech církevních čten by! list nejdůstojnějšího
biskopa Královébradeckého, načež správce vikariatu
bořického vdp. Josef Procházka předsovsal vlastní akt
instalační, promlaviv k novému p. děkanovi i ko
shromážděnému lidu věřícímu případnou řeč. Jema
odpověděl nový pan děkan, který v odpovědi avé
ukázal se býti dobrým řečníkem a zároveň moderním
kněsem, stojícím na výši doby a nezavírajícím se před
novodobými proudy myšléokovými. Jinak předchází
nového p. děkena pověst muže vysokého vzdělání.
Věbobocněje známou teké jaho Činnost spisovatelská.

Akt instalační skončen po 3. hod. odpol., načež novýpan děkan v průvodu kněží odebral se na děkanství,
kdež výše jmenovaní zástapcové jemu blabopřáli.“
Novému pana děkenovi na jeho novém působišti pře
jeme síly, by pracoval ku spáse nejen duše své, alo
i ďaší sobě svěřených.

" Hudební spolek „Dalibor“ v Ho
Fleřeh pořádá na pamět prvé bvé produkce, konané
před 25ti lety pod jménem „Jonofská zábava“, jabi
lejní zábavu v témž ducha v neděli dne 18, břesna
t. r. Při zábavě účinkoje býv. člen Nár. Divadle,
operní spěvačka sl. P. Erbanová a oblíbení hudební
skladatelé Jan Malát, Fr. Matby, Al. Rablič a Al.
Vymetsl (členové Dalibora) řídí osobně své skladby.
Sa zábavou spojena je schůzka zakládajících i všech
článů „Dalibora“ vůbec, k níš přihlásila se jiš řada
významných osobností, jejic ž jména pojí se Úscu
k dějinám vývoje spolku,

„, Velký filharmonický koncert v Ja
reměří pořádá Klub českých cyklistů v neděli
dne 35. března ve dvoraně Sokolského doma za
spolaúčinkovéní pí. Mráčkové-Jeřábkové a pí. Emy
Heydové z Josefova. Hudba 36. plaku za osobního
řízení kapelníka p. Maxe Heydy. Na programu na
lésají se: Berlioz: Ouverture „Corsar“. Orchestr.
—|Salvator Rosa: Consometta.— Paranto: Arietta
di Paísiello. — Mozart: Koncert na klavír- —
Dvořák: Píseň lásky č. 3. — Moszkowski: Uko
lébavka. — Irieg: Dobréjitro. — Dvořák: Sym
fonie z „Nového světa“. — Při věhlasu účinku
jících sil elibuje býti filharmonický koncert tento
pro celý kraj budební odálostí prvního řádu.

E Vel. Jeřje. Kolatura Velko-Jeřícké u
Hořic zaslala ze 7 přifařených obcí o 267 číslech
domovních 682 podpisů do Vídně proti rozvišitel
nosti sňatku manželského. Archy došly ve 3 dnech.
Zkrátka všichni se podepsali.

Z Ústí m. Orl. Zdejší dobře známý dopl
sovatel vyjel si v „Práva Lida“ na naše domácí
kněse, p. ksplane Václava Sokola a vdp. děkana.
Prvnímu vytýkal, že „vtlonká détem náboženatví bolí
do hlavy“ s že „sbil opětně hocba v Hylvátech tak,
še musel býti odveden domů“. Ten dopisovatel dělá
s komára velblouda. Předně náboženství se nikomu
nevtloská, a trestá-li se dítě, tedy Je to pro nesbednost,
s zadrahé, bolí kaplan V. Sokol děti vůbec do hlavy
nebije, proto Je ta „fráse“ o vtloakání náboženství
bolí teze nejapná. Není pravdu, še hoch „musel Výci
odveden domů“, ale pravda je, še utekl se školy

jeko střela sám. Ten hošík, jak víme, je jedním s těch
nejporedevějších v celé 5kole. A když ai takové klonče,
vsdor všemunepomínání, dovoloje drzoa rozpastilostí
stále kázeň školní kaziti a vyačajícího kněze unavo
vati, pak takový oličník zaslobuje výprask a sice od
svého „vychovatele“, protože jsou i tací rodičové,
kteří dítě doma rosmaslí, proti „vychovatel“ štvou
a dítě dle zásloby polrestati nenmějí. Že se pisatel
tekových zbajoíků ujímá, zaslubosal by pokáráví
sám, také i proto, že pravdu farleejsky překracoje,
a plše o věcech, jichž nezná, Neví, že kaplan Sokol
jmenuje se Václav, ale ne František. Neví, že když
blízcí příbuzní za sebe se berou, žádná při tom „pž
pežská milost“ se nekupuje ani neprodává, ale 800u
benci platí taxu na potřeby sv. Otce. Na ironický
úšklebek jízlívého pisatele o té daní £« těchto darů
pro sv. O'ce odpovídáme, že by bylo velice dobře,
aby kažjému prolbanému uevédomci, který se drze
otírá o kučze, byla uložena daň za každé slovo lživé
a pak by měl stát penéz dost, a nepotřeboval by ani
těch kolků, k eré auonbenci na své žádosti ua politický
úřad platiti musí. — Otcové rodin.

Prosba. Žádám uctivě kohokoliv, kdo má
obraz anebo aspoň obrázek „Smrt sv. Václava“ u dveří
chrámových, by mi jej laskavě Da nějskon dobu ta
půjšil jako předlobu ke kostelnímo obrazu — protějšku
k smrti ev, Vojtěcha, — Jan Kočvara, kaplan v Opatově
a Čes. Třebové.

Ze Dvera Králové m. L. V pátek,dno
2. března, měli zde v Havkově domě schlzi sociální
demokraié, ve které řečníl sociální demokrat Kobera
z Pardubic a jebo soudruh Jelínek z Praby, jenž se
vydává za redaktora „Veleslavína“, lista typografů,
který Časopis stává se nyní odpožem „Práva lidu.“
Řsčník Kobera kritisoval Gautschovu volební předlohu
a prohlásil ji za přijatelnou Jelínek přijeldo schůze
proto, aby potupil knihtiskaře K, Trohoře, že nechtěl
vi dát porouč+t od stávkářů ve uvó knibtiskárně. Proti
oběma fečníkům vystoupil občan Frt. Jirák, jménem
nár. socialistů Sociálním demokratům přispěl na po
moc obecní lékař dr. Moravec. Postavil se na dvě
židle, svlékl se z kabátn, polemisoval prudce a p.
Jirákem a projevil souhlas s postupem soc. demokratů
co se týče volební předloby i boje proti klerikalismu,
t. j. protí katolicismu, jehož vám úhlavním jest ne
přítelem. — V neděli dne 4. března ve schůzi „Polit.
klubem dělnickým“ svolané řečnil zde zase zástupce
státo radikálně pokrokové strany p. Habka z Praby a
redaktor pardobské „Oavěty lida“ Alois Hajn. Pen
Habka mlavil o „zcizení královského hradu v Praze
na Hradčanech“ © o vládní opravě volební, kterou
soela zavrhoval ©Naproti němu povatal Al. Hajo a
hájil Gantechovu volební opravu. Mezi oběma řečníky
došlo k pradké debatě; red. Alois Hajn byl křikem
umlčen a odejel s nepořízenou. — Nyní nastane asi

tráva mezi časopisy „Osv. L“ a „Samostatností.*edaktor „Osvěty 1,“ Alois Hajn bude bojovati dále
s bratrem svým drem. Antonínem Hajnem redaktorem
„Samostatnosti.“

Zechránění živet. Ve čtvrtek 1.březnarosbouřila se na Upicku hrozná snčhová vánice.
Právě šly děti z Havlovická školy domů dopro=
vázeny jsonce třídním učitelem p. Al. Urbanem.
Nebylo lze ani oči otevříti. Pojednou zavzněl
výkřik a školák J. Danihelka sřítil se do řeky.
Pan nčitel Urban se nerozmýšlel a 6 nasazením
vlastuího života tonoucího chlapce vytáhl, donesl
zpět do školy, kde přičiněním p. řídícího a jeho

oti se zase zotavil.

Kulterní snahy socialistů v Hor.
Jelení. Ti naši soc. demokraté json opravdujiž
k politování. Co se již chudáci nabojovali proti
té klerikální nestvůře a ona stále nepoddajná. Mi
vuloa neděli svolali opět veřejnou schůzi s pro
gramem velice časovým, svláště vzhledem k po
měrům v našem městečka panujícím. Mělose mlu
viti o školství. Celá vášnivě protikatolická před
náška skončila velice ostrým bojem proti naší
škole a proti řídícímu učiteli pauu A. Trkalovi.

Škole neudělají nic, to oni asi jiš vědí « případu,
který se nedávno stal. Nějaký pošetilec si totiž
myslel, že je sdejší Škola z papíru. I povídá si:
Počkej, ty papírová mrško klarikální, já ti dám!
Vzal kámen 2, kg. těžký a bác do školy. Škola
ovšem nerozbil, rozbil jen okno v bytu p. řídícího
učitele; kámen zůstal v pokoji; pak mu ovšem
napadlo, že přece je ta škola také z cihel a ka
mene. Ale ondyno zas kterýsí vtipkář pravil, že
ten, kdo to okno rozbil, chtěl trefit tu černou
vránu, co prýnad naší školou lítá. A protože to
bylo v noci a on byl bezpochyby „ušlý“, nemohl
tu vránu nijak rozeznat a tak hodil jen tak leda
bylo, ať už to dopadne jakkoliv. Vránu ovšem
netrefil, no, ale trefil aspoň okno, protože je větší
a bylo blíže. Tedy když ta škola je tak pevná,
nechámejí stát a půjdeme na tobo klerikála,co je

nenapadlo, že se má dříve zeptati našich socia
listů. To je zajisté černý skutek; že ne? Ale ještě
Jiné hrozné skutky on provádí, jek pan řečník
pravil; vždyt on prý ve třídách ani netopí, ani
nevětrá, tak že z toho může žactvo onemocněli;
p. řečníkovi prý si dost na to rodiče stěžovali.
A teď přijde to nejhorší. Řídíel učitel je za dobře
s katol. farářem a nechce poslouchati různých
martinů. Tohle je to nejhorší. A to byl také bez
pochyby ten pravý čin, pro který byla tato schůze
svolána. A nymí malou otázku, soudrusi! Kolik
dítek (žáků neb ) onemocnělojiš vinou zdej
kíbo řídícího učitele“ Kolik rodičů si Vám, pane

řečníku, v pravdě stěžovalo na předstírané Vámi
nepořádky a násilnosti ve zdejší Škole? Dle účasti
ba schůzi siluč pochybuji, že by schůze ta svolána
byla k'váli některým rodičům, kteří by si Vám
stěžovali, A nevím, zda by se našel jeden žák
nebo žákyně chodící do prvé třídy k panu řídí
címu ačiteli, jejichž rodiče, respektive otec na
schůzi byl přítomen. Ba mně to nechce ani ni
kterak do blavy (já mám ovšem klerikální mozek
á ten není tak chápavý), že by aoc. dem. poli
tická organisace sama ze své vůle tuto schůzi 8vo
lala; stalo se tak spíše z návodu našeho známého
čtyrlístko. Pak mám také silné podezření (ovšem
klerikální), že pan řečník si tu přednášku aui sám
nepeal. Ty lístky, ze kterých ji přednášel, tomu
nikterak nenasvědčovaly. Pak byl by ale pan řečník
zjeduán od lidí, kteří v našem městečku způso
bají tolik nesváru, že každý sluánější člověk nemá
na takové jednání jinou odpověď než „fuj“. Pantík.
Příště jestě něcu o té výchově nábožensko-mravní
a o té drozdovině.

Ze Stademee. V neděli dne 18. března
vip. Jos. Mynařík, kaplen v Černilově, bude ve sveto
Josefském spolku mužů a jinochů ve Stodepcí a Ho
rek přednášeti o své cestě do av. země. Přednáška
provázena bude světelnými obrazy.

Z České Třebové. Peněžníústavyv Čes.
Třebové se činí. Při založení spořitelny V roce
1904 klesla míra úroková zo zápůjček hypotokár
ních z 59, na 4'/"/,, ze eměnečných ze 6"/, na
5,9, Spořitelna zavedla spoření v malém pro
dejem 1Ohaléřových lístků úsporných, což 8e zna
menitě osvědčilo, zvláště ve školách. — Jiný způ
sob šetření zavedla v posledních dnech „Občanská
záložna.“ Všem (asi 200) dětem první třídy jak
chlapecké, tak i dívčí školy darovala z čistého
zisku za rok 1905 vkladní knížku 8e vkladem 1 K
s připomenutím: „I po haléřích můžeš přidávati.
Vklad i s úroky vypl tí se nadepsanému teprve
dnem 1. ledna 1924.“ — Mimo tyto dva úsavy
jest zde též záložna dle vzoru Raiffeiasenova. Tato

pracuje s tak malým ziskem, že jí rovné asi takned není; vkladatelům platí 4'/,/, a půjčuje bez
knihovního zajištění na 4*/,", 8 úrokem pozadu
splatným, což je o málo více než 4'/,“/, předem
placených. I v této záložně může se ukládati po
mocí lístků úsporných po 10 h.

Z Kolína mad Labem. Sonsacivyvolala
tu zpráva, že pověstný v poslední době náš dvojcti
hodný pastýř psal zdejšímu katolickému dochovnímn
správci omlavný list, ve kterém se zapřísahá, že on
nikdy nic proti kolínskéma katolickému úřadu, že oD
je muzikant a že odsuzuje také štvavý ton „České
Stráše“, do níž prý proti katolíkům nikdy avi slova
nenapsal. Patrně domnívá ae podle příkladů ovange
líků, že i kolínětí katolíci jsou nějakou extra Církví,
na niň nemůže padnonti hana, bije-li se vůbec do
Církve. Při rozkladu církevního organismu protestant
ského je vysvětlitelno, že nemůže dvojotihodný pán
pochopiti, že Církev katolická je živý organismus,
který stejně cítí ránu celý, ať je zasazena tu neb
onde a že tedy urážky vmetené v tvář Církve vůbec
(viz vystoupení p. pastorovo v Pardubicích a na oné
teď ho tak mrzící důvěrné achůzi! jeou i uráškami
katolíků kolínských, kteří si je také zapamatají. Ko
mickým dojmem působí tvrzení o neporašené shodě
obou vyznání v Kolíně, když je přece každéma známo,
kdo soustavně tu shoda porušoval od dávných let
tajně a nyní v posledním Čase tak makavě veřejně.
Z děkanství nikdy rány nepadaly, ba ani se neodrá
žely i tehdy, kdy by to býralo velmi záhodno — nu
a tu je snadno mluviti o toleranci. Pochopujeme
ovšem, kde ee najednou ta ušlechtilá snaha vzala.
Víme také však, že až mouřenín vykoná svou povin
nost, bude moci mouřenín zase jít!

Z Golčova Jemíkova. Od nějskédoby
počíná nějská příliš atarostlivá daše ukládati avé těž
kosti o záležitostech týkajících se duchovní správy
respektive patronátního úřadu v čásavském listě.
Hned jsou to staré koronbve cechovní, které viděla
boíti v kůlně farní, bned vzácné omělecké obrazy ze
ŠtětcePetra Brandla, které jí zmizely s kostela a kdo ví,
kde ee octly. Byla by sice úctyhojnon tato snaha, kdyby
měla skutečný podklad a kdyby nebyla tak příjiš ten-.
denční, Vyskytojí se tyto zprávy po odchodu býv.
dochovníbo eprávce a mají snad zo úkol vyvolsti
edání, jakoby jím byly věci tyto zpronevěřeny. Nejsme
žádnými advokáty býv. duchovního správce a třebas
i nesoublasili se vším, což konal, přece třeba dáti
průchod pravdě a apo-Orniti onoho starostlivce, aby
prvé než s podobnými. správami vyjde na světlo,
dříve se náležitě informoval. Nemá na farní úřad avi
us patronátní daleko a tu by poznal, že se brosně
mýlí a že jeho kriticko umělecká sdatnost dostává
řádnou ráno. Ony Brandlovy obrazy byly pouhé kopie,
těžce obkreslené a proto omělecky bezcenné. Nebyly
však přes to zahoseny a. jsou v budově farní echo
vány a jediná památka aměleckého genia Brandlova
visí dosed v kostele. Podobně je i « koroabvemi ce
chovními. Proto vždy jen dle pravdy| — Universitní
extense mají průběh důstojný, až na malé intermetso

vyvolané pří posorlicým posluchačem, který přílišhlasitě dal na jevo své porozomění o „dědičné satí
ženosti“,a tím mobl mezi Habry a Jeníkovem vyvo
lati dědičnou válku, přičítsje občanům Haberským dé
dičnou nenecharost. — Počátkem měsíce břesva vaton=
pila u nás v činnost veřejné lidová knihovna.

Z Vilímova m Čáslavě. (Naadresu čá
slarské „Pravdy“.) Proč pak cbodíti aš k nám dívati
te na kostelní dvéře, otevírají-li se ven nebo dovnitř
kostela a oastávásli ta nebezpečí pro návětěvníky
chráne? Myslíme, še by bylo daleko účinnější a pří



hodnější sametati u vlastních humen. Starostlivá re
dakce „Pravdy“ má srovas před okny doma daleko
vhodnější příklad, ač sebloudí-li kdy do děkanského
obrámo. My aspoň při příležitostné návštěvě za jedné
neděle jsme pozorovali, že daleko větší nebezpečí
hrosí vČáslavi, svláště když tam byli nacpáni vojáci
na dětech a obecenstvu. A to aol eukl Ino městský
a svobodomyslný patronát a patrozát osvědčenéhoka
tolika ergo klerikála šlechtice, to jsou rosdílyl —
Osvětová práce „České Stráže“ ukásala se v celé
své falminaptnosti v posledním jejím dopise od náa.
Jakýsi „štírek“ patrně scorpio paedagogicne spáchal
ta slohový úkol, v němš napadá patrons chrámu, fa
ráře a obecní zastopiteletvo, Faráři slo vyčišuje, že
vycházeje ze sakristie ukloňoje se patronovi v oratoři
a s drsostí pokrokovým listům vlastní tvrdí, že nož
dá nevěstě rorbřešení, diktuje jí štola oddavkovou
pro kaplana %pro sebe. Patron 1 farář jsou prý de
puncisnti, protože se opovážili kdesi cosi vytknouti
učiteli, neglošně se v kostele a nepatřičné ve škole
chovajícímu. A obecní zastupitelstvo je tak tmářské,
že faráři dává k poažívání pole, aby sloužil 4 mše
av. Raději prý to dát na knibovno. Inu jidášská du
Šička s tou závistivostí. Příliš se pisstel prozrazuje;
kdyby nebyl figarkoa tak ubobou, řekli bych.m ex
uogue leonem, ale takhle — s drápka kalicha,

Z Bělé u Přelonče. Od 28. února do 7.
března t. r. konali v naší osadě farní obnova av.
Miesie Otcové T. J. P. Alois Jemelka z Hradce Krát.
a P. Antonín Řeboř z Velehradu na Moravě. Aš po
časí v první dny bylo dosti nepříznivé, přece chrám
Páně při kázáních a cvičeních byl všdy přeplněn.
S pozorností chvály hodnou nasloucbali zbožní věřící
nadšeným slovům borlivých miesionářů. Že slova jejich
padala v půda úrodnou, toho důkazem počet kommu
nikantů (1600), ačkolivze dvou vzdálených osad málo
se zúčestnili. Ve středu po kázání dašičkovém a Re
gaiem za zemřelé osadníky veden velkolepý průvod
na hřbitov, kde vykonány modlitby za zemřelé. Po
návratu dpp. miseionářů do fary dostavila se tam též
deputace osadníků přes dvacet pánů starostů a váše
ných rolníků, jejichž jmenem vzdal díky missionářům
p. V. Jeřábek, statkář s Bělé. Všichni, kteří so
účastnili hodů těch dachovních, volají Bůh odplať
pánům missionářůmI

Z Lověle u Chlumce. Minalýtýdensa
vítali do osady naší dva dpp. missionáři S. J. se Sv.
Hostýna na Moravě, P. Frent. Vídeňský a P. Rudolf
Roskošný, aby vykonali ve farnosti naší renovaci ov
missie, před dvěma roky odbývané. Hospodin požehnal
horlivosti a obětavosti dpp. missionářů l Dosti pro
etranný kostel v Lovčicích nemohl některý den ani
pojmouti všecky zbožné osadníky, kteří s upjatou
pozorností slovo Boží poslouchali. — Sv. evátosti
přijalo 1120 lidí, měcelá farnost jen 1640 katolíků
čítá. Po skončení všech pobošností v kostele vzdali
ctění pp. zástapcové obce Lovčické e p. starostou
včele před farní budovou uprostřed velikého zástupu
Lidí dpp. missionéřům upřímné díky za jejich borli
vost a obětavost, přáli jim všeho dobra a srdečně se
s nimi rozloučili. Na petici proti roslučitelnosti man
želského sňatku podepsalo se skoro 400 nejvášnějších
edejších mažů a manšelek a to ochotně z přesvědčení
beze všebo vybísení a přemlouvání. Baďtež Bohu za
vše toto vroucí díky vzdány|

Občanská záložna vRychnově m.K.
za rok 1905 měla vkladů 1,326.041-99 K, závodních
podílů 26.550:05 K, reservoí fond 164.417-70 K,
Da směnky půjčeno 248.021 03, na hypoteky
949.88508 K, čistý sisk 6393-01 K. Členů bylo
443, závodních podílů 708, vkladatelů 1179.

Občanská sáležna v Úpice! dle své vý
roční zprávyza rok 1905 měla vkladů 1,788.083'97
K, závodních podílů 46.180 K, reservní fond
82.97263 K, na směnky půjčeno 404.68703 K,
na bypoteky 1,136.117-60 K, čistý zisk 8.829-42
K. Členů bylo 685 s 2309 podíly.

Ndrušení katolických českých ze
mědělců koná veřejné spolkové schůze rolnické
v neděli dne 18. břesna: v Poličce o 10 bod. dopol.,
v Korouhvi o půl 3. bod. odp., v Solopiskách u Kutné
Hory o půl 8. hod. odp. a v Leštině a Golčova Jení
kove o půl 8. hod. odpol.

Různé zprávy.
Upozornění. V dnešním čísle přiloženje

cirkulář osvědčenéno katolického velkozávodu se
sakny toho druhu, který přichází vstříc p. t.
světakému učitelstvu a duchovenstvu pevnými ce
nami a výhodami platebními.

(20) My te můžeme dělat! Míómsase
před sebou „maličkosti“; jsou otištěny na jednom listě
„Národní Politiky.“ Jedna „maličkost“ má název:
„Za úrašená práva epravedlnosti a lidekosti.“ Voláse
k české veřejnosti, k českým lidem pracujícím: ,
léte odebrává se v ubelné pánvi kledensko-slánské
děj, který tregikou i dalekosáblými svými následky
měl by vzbuditi účast nejen závažných činitelů našebo
národa, nýbrž veškerého národa vůbec.“ Ano, to je
to: měl by! kdybychom neměli důlešitější starosti, na
př. se dpicly katechety, skrátka e tou celou alisskou
obludon klerikalismu © . „Běží o těžký — volají
čeští horníci — sč svrchovaně spravedlivý sápas, jejš
vede hornictvo libušínské báňeké společnosti o, svf
selně nastřádané úsp ry své v bratrské pokladně,
vlsstaě v provishím jejím oddělení, v jehož účtech
zjištěny nepořádky tak značné, že súčastněné hofhic
tvo s trspnými pocity bledí vatříc dobám bodoacím,
obávajíc se nikoli neprávem, še nebadoa mu na příště
vypláceny provise nejenom ve výši zákonem a stano
vami vytčené, nýbrž šádné provise vůbec. Zmíněná
pokladna bratrská (ojejíš sanaci hrstka sebevědomých

a skutečně obětavých borníků usiluje všemi progtřed
, danými cestou trestní i soukromoprávnou) čítá

dle sávěrky s r. 1904 členů a to plnoprávných 1986,
méně oprávněných 36, jich Žen 1346, jejich dětí 8727,
provisionistů 681, vdov 345, sirotků 110, celkem tedy
0928 českých lidí, o jicběš ohroženou existenci v ny
nější obvíli, kdy schodek jmění pokladního dostoupil
výše 2,000 000 korun, v první řadě jde. A tradná
situace těchto ubožáků přiostřila se v nejnovější době
ještě prodejem libašínských dolů pražské žolesářské
společnosti, která převzala sice veškeré hornictvo,
bratrskou pokladnu však nikoli. Tím jednak stará,
skrachovaná pokladna sůstavena svému osudu, jed
nek stará společnost, zbavivší se téměř všeho ového
majetku a oblásivši značné oníšení akciového svého
kepitálu, snaží se očividně státi se neschopnon k ná
bradě škody, spůsobené bratrské pokladně. Že stav
této pokladny je opravdu soofalým, nasvědčaje okol
nost, še v listopadu m. r. proti všemu právu, zákonu
a stanovám byly likvidní provise sníšeny na 47 pro
cent. Nicméně bylo na podnět důvěrníků hornictva
zavedeno jiš trestní vyšetřování schodku pokladny a

proti snížení provisí podány u roshbodčíhosoudu šaoby. V těškém a nerovném boji svém obracejí 60
však důvěrníc: bornictva vzhledem k volnému chodu
celého řízení a právní nejistotě avé zvláštním pamět
ním spisem teké na poslanecké kluby na říšské radě,
ne Národní radu © veškorou českou veřejnost, by
bmotnou i mravní podporou, jakož i zjednáním bez
platné právní pomoci dovedli věc ohroženého českého
lidu ke zdárnému zakončení a vysílají současně zá
stapce do Prahy, by ústním vysvětlováním sískali
sluchu a přísně pro spravedlivý zápase svůj. Citojíce
tuto obsah opisu tobo, vřele přimlouráme se za
oprávněné tažby subožených dělníků, jimš tradný
bestak jiš životní úděl nejnovější kalamitou ztrpčen
nade všecky pomysly . . . Bližší vysvětlení podají a
veškeré dotazy co nejochotněji zodpovějí borník v Li
bušíně Jan Mudra nebo městský tajemník ve Smečně
K. Rossi, kteří so vsácnou obětavostí a neohrogeností
postavili se v čelo horníků, kteří bojají tu za avé
právo a spravedinost.“ Myslíme, še p. professor dr.
Masaryk, jenš se tak vřele ujal záležitosti ubohého
Hilenera a tak důkladně vyšetřoval položení mrtroly
+ Anežky Hrůzovy a vědecká pojednání napsal ocelé
události, nedá si vsíti tato vzácnou příležitost a po
může evým všestranným věhlasem, tedy i věblasem
právnickým tielcům českých horníků, jich vdovám a
sirotkům ku šlapanéma právu. Snad (v očích jisté
části našeho studontetva a intelligence vůbec: sotva)

„a Helmů“ podezřívat katechety s vlálou placeného
denuncisntství a vyhazovat náboženství ze školil —
Drabá „maličkost“ jest otištěna na témž kousku pa
ru na druhé straně, Zní takto: „Velkostatek
iblín (nad řekou Beronukou) koupil od paní Otilie

s Goldschmiedů pruský generallieutenant a velkoprům.
rytíř Gótsendorf Graboveki za 1,700000 K. V října
m. r. koupil velkostatek Cb říč od ústava dlechtičen
u sv. Josefa v Praze sa 8,000.000 K. Spojí obě sou
sedící panství v jedno. O Grabovském se tvrdí, de
jest polského původu, še mlaví plynně a správně
Česky a de jest k národnosti české tcela logalním.“
— Jen když ten p. pruský generál mluví česky. To

prašácké prohlášení k obyvatelstvu | staroslavnéhorálovatví českého r. 1866 bylo také tišténo správnon
češtinou . ... Ale potom: ta Poznaň!! My Čechové
však jsme cblapici! Pomáhati českým horníkům, ne
nechati si pod nohema odkapovávat českou půda atd.
atd. nám nestojí za řeč ©My máme teď jiné otázky
na programu. Především vyhodit náboŽenství ze škol!
B 1420 jeme měli zase vší mocí přijímat s kalicha,
podávat Velebnoa Svátost dětem v peřince, a světo
boraou otásky, zda aloašit mši ev. v ornátech či bez
ornátů ... Tak jeme pro samá bédky náboženské.
zapomněli na — divot. Ornáty a jiné umělecké věci
skoupili levně židí a drabo prodali. Dnes těší se na
koupi církevních skonfiskovaných statků vo Fraocii
a sdád i a nás... Aby nás Pán Bůh při sdravém

ný sachovatításk ivaby ze y agrární. (Pokrač)—
Řekne se sice, de máme vklady všdycky k daposial,
ukládáme li je do spořitelny nebo záložny na úroky,
kterými též značně se rosmnoží. Ale takové odkaso
vání svědčí o tom, jek málo smyslu cáme dosud pro
pojišťování vůbec a jak málo ai života přejeme. Neché
loví čísle: Kdyby maš 25letý, jak minule nesne
čeno, ročně ukládal do „Zemského pojišťovacího fondu“
10 K ročně až do svého 55 roka, tedy 30 let, zejístil
by oi došivotní, — opakoji dožitotní důchod 68 K
16 b bez výhrady. Kdyby věsk jiný maf tébod věku
ukládal je do peněžního ústavu na 4%,úrok, vzrostly
by ma sklady i s úroky sa 30 let na 583 K 88 b.
Po tom začal by bráti důchodjako první mus 63 K
26 h ročně, Kdzš by jiš vkladů nečini|, zmenšoval by
so nastřádaný kepitálvíc a víc, až jednoho krásného
dne, když by si přišel po jedenácté, řekli by ma
v záložně: Does dostanete jiš jen 41 K 20 h a příště
pic, neboť své úspory jste vyčerpal! — Za to však
první atřádatel bráti bude nestenčenou rentu se Zem.
pojišť. fondu dál. Z toho patrno tedy, še kdo by po
této stránce záložně přednost dával, šíti chce nanejvýš
65 -+ 11 — 66 roků, neboť na delší dobu by mu u
vedený důchod nestačil. A přede pravděpodobný věk
dle tabulek úmrtnosti pro muže SBletéhojest 73 roků|
„Chcemevšichni dlouho dít, jak sebeláska nás k tomu
nutká, a sivobytí si zabezpečtjeme o mnoho roků
kratší. Podobným spůsobem Ise dokázati to i pro deny.
Žena minulým příkladem uvedené ušetřila by svými
vklady v zálošné téš 583 K 88 h, ale berouc od 80,
roka důchod 48 K 9 h byla by sa 16 r.ků s úepo
rami botova. Po sedmnácté dostala by pouze 16 K
28 hb.To bylo by ve věko 67 let a přece pravděpodobné
trvání šivota jejího stanoví tabolky na 79. rok. Slovem
— kdo pro ové stáří zajistiti vi chce důchod doživotní,
nejlépe učiniti tak u „Zom. pojišťovacího fondu“ —

„Drabou námitku mobl by očiniti někdo v ten smysl,
že vkladů uálošenských můžeme kdykoli použiti, ale
se „Zem. poj. fonda“ nikoli. Je to důvod, ale trochu
pokulbává. Předně je vádycky :povášliré vybírati pe
níse, které jeme si arčili pro své stáří. Právě proto,
de jsou nade, velmi s těžka je tam vracíme. A vrátí
„melí je lam, sřídka kdy dáváme s nich i úrok a tak

scola lehce vydáváme se v nebespočenství, že jednom
nenajdeme tam pod svojí vlastní eprávou tolik, kolik:
by tam bylo, kdyby nám nebyly vůbec přístopny.
Avšak octneme-lí se v opravda stísněných poměrech,
tu i „Zem. poj. fond“ vychásí nám vatřío půjčkami
s našich vkladů: byl-li kdo a výhradou aspoň po tři
léta pojištěn, může obdršeti polovici jich jako zá
půjčku na jeden rok, kteroužto lbůta lze nejvýje
dvakrát prodlouditi. Jestliže v tomto směru činí „Zem.
poj. fond“ částečné obtíže tím, že jen ve vášných pří
padech půjčky poskytoje, má svůj výsnam právě proto,
še nikdo lehbkomyslně nemůže svých vkladů zpět cl
vypůjčovati a svého doživotního důchoda skracovati.
: —abd.—

Lidumiinost socialistických zaměst
mavatelů. „Národní Politika“ osoamuje: „Stávka
proti sociálně-demokratickým zaměstnavatelům lze, jak
adělají berlínské listy, očekávati v Berlíně. Tamní
holíčtí pomocníci se usnesli vetoupiti v mezdní hnatí,
ješ čelí proti „Volnémusdružení semoststných holičů“,
v nDěmŠjsou vesmée sociálně-demokratičtí živnostníci
boličtí, Nepřijmou li tito zaměstnavatelé cenník, vy

preronaný pomocníky, bude sabájena utárka. Ve schůsíoličských pomocníků byly také vyslovovány stížnosti
na stlačování mzdy, špatnou strava, špatné nakládání
s dělníky holičekými a na Špatné nocleby “ — I s této
zprávy jest patrno, jak to socialisté upřímně myslí,
když mobatným hlasem do osvětavyblašují, še chtějí
pomoci ubobémn proletariáta. Na účet cisí by to
třebas ochotně učinili, ale jedná-li se jim o vlastní
kapsu, ta přestává u nich najednou útrpnost; tu do
vedou vyssávati vlastní spoladroby. Před několika
týdny oznamovaly noviny, jak socialistický předák
v Německu, fabrikent Singer, užlačuje vlastní dělni
otro nemilosrdným eniSováním msdy a teď sas tenble
obrásek. Inu — socialista, který může sbohatnont
třebas na účet samého proletariátu bned, myslí si:
„Nač bych čekal aš oa stát budoucnosti ? Zatím neš.
k převratu dojde, budu bhníti v brobě.“ A tak raději
se stará o sobe hned — bos ohledu nato, žetakorou
borlivon starostí o vlastní blaho poškozuje existencí
spolusoudrahů.

Náboženský program pokrokářů
formuluje kolínská ČeskáStraš takto: 1. Vymanční
školy od Církve, 2. odloučení práva manželského od
Církve, 3. vysvobození osob se sliby církevními podle
Církve k manfSelství neschopných, 4. vyloučení Církve
ze všech veřejných ústavů: nemocnic, sirotčinců std.,
5. srošení náboženské robriky ve statistice, 6. srušení
církovního vedení matrik, 7. zrašení udávání nábošen
ství na vysvědčeních a pod. 8. srudení oznamování
směny náboženství u c. k. úřadů, 9. provedení úplné
rovnoprávnosti všech vysnání, 10. srašení neb opra
vení celé řady paragrafů v zákoně o rašení nábožen
ství, 11. udělení úplné volnosti přesvědčení v slova i
tisko. Aby celý tucet těchto podařených zásad byl
doplněn, nezbývá, neš aby přidána byla věta: 12. odě
lení koncesse k bestrestnému ubíjení každého katolíka
na potkání, zvláště ovšem kněze. Krásný to program
a dočkají se katolíci pěkných časů, přijde-li tato
strana k voslu. Bespříkladná netečnost jistých krubů
jim k tomo jenom pomáhá. Proto k dílu, než bude
pozdě! Pryč a dosavadní pohodiností!

Václav Nekvasli +. V pátek 9. t m
semřel v Karlíně u věku 67 let p. cís. rada V.
Nekvasil, stavitel atd. Narodil se roku 1840 ve
Kbelích. Od roku 1868 působil jako stavitel a
jeho techo. kancelář jest jednou z největších. Po
stavil obrovské množství budov v Čechách, na
Moravě, Uhrách, Haliči, Chorvatsku, jsko 18 cu
krovarů, universitní budovy na Slupi v Praze,
trestnici na Pankráci, budova obc komory,
centrál. nádraží v Hofa v Bavořích atd. atd. —
V Hradci Králové pak památka jebo blásají: pře
pychem vynikající budova Zálož. úvěr. ústava,
Rak. oberské banky, Rudolfinum (ústav pro hlu
cboněmé), Rolnické skladišté, dům finančního ře
diteletví, sladovna, vojenská trestaice mimo ně
kolika vel. činž. domů. — Pobřeb konal se v neděli
dne 11. t. m. s kostela sv. Cyrilla a Methodějo
v Karlíně za nesčetného účastenství všech vrstev:
obyvatelstva z Prahy i venkova.
| Brosné neštěstí stihlo horaíky ve fran-

oouzském C.urriárost, kde v dolech asbynulo přes.
1200 horníků. Vdov a ubohých sirotků zůstalo po
bornících na 6000. Výbuch třaskavých plynů a oheň:
spůspbily díla skázy, ješ vlastnézasiněna. vedoshs:

tečnými ostními opatřeními se strany správy
dolů. Z toho nastává mesi borniotvem jitření.

(5) Naše „Časové Úvahy“. Viechoy u
přímné katolíky žádáme, aby měli pilně na sřeteli.
tato fakta: 1. Statisíce otravných brošur protikatoli-
obých rozesílá se jiš do zapadlých vísek. Pravda po-.
I(čkoje se v nich až brůza. Vědyť socialisté rozšiřojí:
i brošury sřejmě podvodné, vymyšlené na oklamání.
lida od našich nepřátel, jako na př. „Řeč S-ross
magerova“, „Řeč generála jestřitův“, jež sni od Strose
mayera ani od jesnity prosloveny nebyly. A socialisté
sami vysneli, še takové brošury „protiklerikální“ jdou.
na dračku, kdežto pouěčnější spisy o sociální otásos
atd. odebírají se v menším počtu. A tak fabrika na.
vyrábění bescitných Jší prospívá stále více. 2. O ča
sových otáskách poučuje se prostý lid nejřaději ne
stročných brošar. Na čtení obesklých spisů nedosťává.
ee lidu času, peněz a často netií k tomu sni choti,
i kdyby si mobil takový spis zdarma vypůjčiti. Hro
madně rosesílené brošnry jsou nejčastější vědeckou.
stravou prostého lida. To pochopili socialisté a proto
pracojí brošurami se vším úsilím. Co nám zbývá tedy
Jiného neš pracovati proti laciné brožuře také lacinou.
brošuron? 8. Jestliže naši odpůrci tak horečně bro
dorami překrucojí pravdu, jestliše a tak velikým úsi
lím šíří brošury ohlupující, neměli bychom aspoň 00.
stejnou horlivostí bájiti šířením poučných brožar
tavda? 4. I chudí socialisté platí ochotně na ná
ladné agitace svých předáků a na rozšiřování sooi

alistických letáků. Připomínáme tu, jek veliké almušny
rozdají často sámožní katolíci i lidem smýšlení proti
katolického. Nebylo by dobře také obrátiti posornost



se almušna duchovní? Za několik dvacetihaléřů ob
dráte šadu poučných brošur; a rozdáte-li je lidu,
dáte mu almašna dochovoí, kterou požaduje naše
mravoaka vybísející, sbycbom neamělé očili. Nade
„Časové Úvahy“ vykonaly v pončování prostých lidí
Sasčný kns práce. Jsou to brožury tak laciné, če i
-chudší člověk Jebce si je opatřiti dovede. Každý, kdo
tyto brošory a jejich cenu zná, uznává, fie vydavatel
stvo pro sisk jich neprodává. Právě vřele odporačíl
tyto výsnamné, promyšleně a věcně spracované bro
dary brněnský „Obzor“ a brněnský „Hlae“, začež
vsdávéme srdečný dík. Že obětaví naši barcovníci
uanávají plně výsoam těchto brošar, patrno s hro
madných objednávek některých. Na př. nedávno dp.
farář Skyva v Citově (Amerika) objednal s zaplatil
8678 exemplářů brušar těch. Leč potřebí, aby i na
jiných místech obrácena byla podniku tomu příslušná

soruost, Prosíme své čtenáře, aby si důkladně pro
lédli v insertní části dnešní Obnovy obsah dosad

vyšlých brošar, s nichž některé vyšly i ve třetím vy
-dání. V zájmu dobré věci odložme věecka liknavost,
„pokad nebudou zaplavena měste i celý venkov bro
-$arami protikatolickými,

Oznamujeme, žo právě vyšlo v „Čas.
Úvabách“ pojednání osvědčeného spisovatele Dra

Jos. Samsoura: „Sociální význam svěcení neděle.“
Stran 47, cena pruze 16 haléřů. Při hromadných
objednávkách větší slevy. Objednávky vyřídí obra
tem administrace „Časových Úvsh“ v Hradci Král.

Bosvody a alkohol. Roku 19056bylo ve
Francii '4 459 manželských rozvodů, s nichů 13.482
bylo provedeno pro hrabé urážky, poranění, výstřed
posti, tedy blavně pro alkohol.

Nový plym. Ve SpojenýchStátech byl objeven
elyn, jenž poblcaje vlhko ze všech látek organických
A jenš tím může konservovat do nekonečna potraviny,
dříví atd. Pokusy v té příčině konal Lehman z ú
„středního úřadu zdravotního v Novém Yorku a sble
-dal ovoce, rostliny a potraviny, na něž plyn působil,
-úplně bez bakterií. Potraviny ozavřeny byly před 4
lety do skříní zavřených a sapečetěných a nyní před
několika m'sfci byly otevřeny před svědky a podro
beny zkoušce přísné Dokásalo se, še nijstý rozklad,
nijaká změna chemická nenastala. Kdyš byly ponořeny
ma nějakou dobu do vody, nabyly barev, choti i
-vlastností výživných sase. Bozborem bylo dokázáno,
-Se nemají v sobě mikroorganismů. Plyn ten objovil

iHampton de la Fontaine, Jeně posně sachovává vtajnosti výrobu plynu. Udává přednosti s problašuje, fe
až bude výroba pravidelná, šo cena jeho bude tek

„níská, še sí ho bude moci opatřití každý.
Výdaje na válku s Japemskom vy

ádaly si na Rusku dle úředního výkazu celkem
11966 millionů rablů.

„Ponf do Říma. Lhůta ku přijímánípřihlá
-ek k ponti do Říma chýlí se kn konci. K přihláškám
po 51. bfeznu došlým bade brán zřetel jen tehdy,
poklide nebude předem určený nejvyšší počet účast
níků překročen Posledaf day došly s různých krajin
velmi četné přihlášky, ale pořadatelstvo a politováním
konstatuje, še v některých krajinách záležitost poutní,
která je nyní právě tak akatní, nedošla náležité po
=sornosti a ta činí Zemská Jednota Českého duchoven
tva důrazný spel na všechny povolané činitele, aby
š dem sójem pro -pouť slekali, kde dosud zájmu pa
třičuóho není. Zajisté, še bude výprava naše řaditi so
k nojšelko zýpsavkm, které kdy byly do Říma

SOR ÁRYs právě vetkolepost te, jakož i snačné poodií, které účastníkům naší ponti stávajícími smlou
vadi je zajištěno, povzbudí nyní mnobébo, který do
„posad ss netečné k pouti naší choval, aby pooť všade
duporačoral a v známost uváděl Jako odbočný výlet
pouti římské přidrožaje se vyjíždka do Nespole, jejíž
program je velmi bobatý a dle došlých přihlášek sou
diti mošno, še téméř všichni, kteří k ponti do Říma
so přihlásí), vůčastní se téš výletu do Neapole Vše
cbny přihlášky bnďež adresovány na cestovní kan

„oelář Čeněk Šulc€ spol. v Praze, naproti státnímu
pádraží, kde možno též obdržeti zdarma libovolný
počet prospektů k případnéma rozdání v kostele a
„mezi věřícími.

Z oberm meboských tél. Hvězdářibyli
„vědy vroucuě věřící lidé © Kdo dochem vědy proniká
do toho posud namnoze neznámého světa nadzemakého,
musí v úžasu volati: Veliký je Bůh. Jen prostinkou
tuto okázku. Siunce je od nás 20 mil. mil vzdáleno.

„Jebo uvěrlo přichazí na zemi za 8 minut. Měsíc jest
vzdálen pouze 52:0: 0 mil. Světlo měsíční dorazí k nám
sa 1*/, vteřinu. Stalice Cyni je hvězda daleká. Máme
k ní 13 bilionů mil. Již jeden bilion jest závratné

-číslo — 1.000,000.010000 Jiná stálice jmenem Wega
je od nás 16 bionů mil. Sinus 28 bilionů mil. Ark
tur 34 bilionů. Polároí bvězda 40 bilionů. Kapella 91
balionů mil vzdálena. Z planety Neptuua maaf k nám
„světlo letěti 4 hodiny než dorazí k naší zemi. Světlo
2 vaši země na Sirine anebo naopak muselo by letět
23 let, nežli by ta ohromou vzdálenost proběhlo, Na
Kapeliu 70 roků by světlo mntelo letěti, ač arazí ea
vteřina 41.000 mil A to jevu nejbližší stálice. Jeat

ještě tisíce jiných, které lze postibnonti ponbým okem
"8 pad to jevu ta miliardy hvězd, které nelzo okem
viděti. Jsou hvězdy, jichž světlo tisíc, ba milron roků
potřebuje, aby došlo až k nám. Proti těmto hvězdám
je naše zeměbolé nic, bai to slunné elunce je ponbý

-bod ve vermíru wvětorém, Snad jsou bvězdy, které jiš
"dávno zašly; my je ale posud vidíme, protože oka
" tměikjejích ubsenutí neměl posud tolik časa dorazit
aš k nam. To jeva ona ohromná neznámá tělesa, ©

„„„pichž by 8e člověk v dětinné prostotě mohl domnívati,
"še lze jich dovábnonti s vysoké bury holou rakou.

Pozor m+ semena, Pošťskárma německo
,meďarsko šiduvska E Imand Mauthner poznala, še není

-, lebkověrnějších lidí než jevu u nás v Čechách. Ty
„ obytíš i ua malovaný obrázek. Tento chytrý obchod
voík má po Čechách více než 600 filiálek, v nichž pro

". dává svoje ubereká semena. Naši rolníci, majitelé
* „sabrad a květináčů kapojí lehkověrně takováto ze
mena a pak je »lyšíme, jak neříkají. Somena jim ne
-vměla, nebo vaešla Špatně; nebylo to takové, jakoto
bylo -vychvalováno, bylo to něco zcela jiného, apro

nekapajeme u solidních firem domácích, ale a firem
cialob, které ani před soud nemůfeme pohnati. Ta
kovéto firmy smí a nás provozovati obchody, aniž by
daně a přirážky u nás platily. Kdyby tato firma ns
krásně i ta nejlepší semena svá k nám posílala, přece
semene te pro nás se nehodí, jsou pronás špatná,
protože jsou pěstována v Uhrách a Charvatska,tedy
v podnebí teplém a pro naše potřeby nevhodném.
Mantbnerovo nejlepší semeno jest paprika a pastynák,
čili oberská petržel. Obě tyto rostliny věsk potřebo
vatí nemůšeme, neboť paprika asrárá u nás jenom
pod sklem v pařeništích a pastynák a nás hodí ae
jen pro krávy. My nemáme uúberskéšaladky a proto
nebudeme kupovati Mauthnerova zázračná semena,
ale u našich lidí, a domácích firem semenářskýoh.
K nákupu dobrých domácích semen doporačujeme
zejména firma F. Viktorin v Hradci Králové.

Epochální dar Slovamstvu. Několik
vyaikajiolob stoupenců oyrillo-metbodéj. věnuje darem

10.000 výtisků harmonie. průvoda opatfeného textemvolevýzoamné a všeslovanské bymny Cyrillo-Metho
dějské a velohradské od VI. Šťastného pod názvem:
„Bože, co'e ráčil před tisíci roky.. “ — Každý kněz
a učitel a všech kmenů alovanských můče přihlásiti
so nejdéle do 81. kvétna t.r. — Ko přihláškám dlažno
připojítí obnos 26 hal. na porto a obal, který budiž
zaslán pošt. poukáskou ne adresu „Rach Cyrillo
Motbodájský“ na Velehradě (Morava).

(Zaaláno.)

Výbor Zemské Jednoty česk. katol. dachoven
stva v král, Českém uvažuje onaby a práce nepřátel
církve a proti katol. hvotí čelící k toma konci, aby
kněžetvo se všech vlivných posic našebo veřejného i
společenského života bylo vytlačeno a osamoceno a
maje na zřeteli smutné následky, které právě ve Francii
způsobilo stranění se kleru všeho veřejného života,
naléhavě v zájmu prospěchu naší svaté vóci p. t. český
kleras žádé, aby vlivné práce v šivotě veřejném,
společenském | spolkovém (jako členství a fankce
spolkové, družstevní, v obec. zastupitelstvech a p.),
které dosnd má,i na dále bedlivě si střežil a je roz
maožoval, života veřejného i upolkového horlivě si
všímal, jeho se účastnil a tím vliv svůj oplatňoval
proti směrům náboženství nepřátelským. Doby jsou
vážné a vyžedojí od klera nových obětí, nových prací
a sesflení práce pastorační mimo kostel. Bademe-li
my nečinní a lhostejní, obsadí naši nepřátelé všechny
posice proti nám a pošenoa na nás sořaděnými šiky
našeho vlastního lida útokem. Jen pilnou svédomitou
prácí za hmotné i duševní blaho lidu nám svěřeného
a mocnou podporou našebo tisku budeme moci čeliti
k odražení cbystavých útoků našich nepřátel a k u
tvoření šika na obrana práv a posic naší sv. věci.
V práci a obětech leží naše vítězství, v nečinnosti
uaše zkáza. Vážné doby volají nás každého boz od
kladu pod prapor vytrvalé a obětavé práce. Nyní
možno ještě moobo zachránití — ale není daleká
doba, kdy by na to bylo pozdě. Nuže k čína!

(Zasláno.)
Křesťansko-sociálně vzdělavací spolek „Svornost“

a místní odbočka Všeodborového sdružení křesťanského
dělnictva pro Hlinsko a okolí protestují co nejrozhod
něji proti náboženatví nepřátelským výrokům profes
svra Masaryka, a na heslo Masarykovo: „Pryč a ná
bošenstvím ze školy1“ odpovídají: „Pryč a Masarykem
ze školy“

Předatavenstvo křesť. sociál. vzdělavacího spolkn
„Svornost“ a místní odbočky Všsodbor. sdražení

křesť. děluictva pro Hlinsko a okolí.

(Zasláno.)

Jednota katolických jinochů s mužů pro Sopoty
a okolí vyslovoje své nejhlubší politování prof. Ma
sarykovi nad brubým jeho útokem na náboženství,
odsazuje neslušný a urážlivý výrok prof. Judy o ná
boženství, vyslovuje svůj sonblas s jednáním vdp. fa
raře Dostála Lntinova a děkuje vroucně slov. p. dru.
Nejedlému za jeho mužnou a přesvědčivou obranu
nerozlučitelnosti mandelské.

-V Sopotech, dne 11. března 1908.

J. Sibera, V. Havlík,
jednatel. předseda.

Zasláno.)
Katolická Jednota pro Červený Kostelec a okolí

protestuje co nejrozbodněji proti soustavným útokům
na naše katolické náboženstrí od profeseora Jady a
proť. Masaryka čínéným a děkuje z hloubi srdce za
neohrožené zastání naši ev. víry faráři-spieovateli
Dostála-Latinoví, — Součaeně stavíme se na odpor,
který, kdyby toho potřeba byla, povedeme až do kraj
Dosti protí snahám lidí, kteří rozlačitelností manžel
ství snažší ne přivésti křesťanské rodiny ve zkázu.

V Červeném Kostelci 13. března 1908.
Za katolickou Jednotu:

Frant Kejslar, t. č. předseda.

(Zasláno.)
Katolická národní Jednota mažů a jinochů v Par

dabicích ve své členské schůzi dne 11. března a opo
vržením odmítá útoky oniv. prof. Maseryka Da kato
lické náboženství a jeho duchovenstvo strannicky uči
něné, jakoby neštěstím bylo národa:českého; naopak
bistorie dokazoje, že v té dobé proti domácím i za
hraničním nepřátelům byl národ náš nejsilnějším, kdy
sw. víry katolické pevně se držel. Rovněž rozhořčení
svoje vyslovajeme nad počínáním prof. Karla Judy,
že jako učitel mládeže a inteligent zvláště tak chu

náboženství vůbec a katolické zvlášť jiného pojmeno

toma vděčností jeme eavázání dp. faráři Karla Do

stálovi, de jako bdělý eprávce duchovní neohroženě
vystoupil proti smělému atrhači, Vshledem k nízkému
počínání prof. Jady voláme k moravské veřejnosti slova
výstražná : „Nesvěťajte,rodiče, synů svých ústavu, na
věmá prof. Jada působí I“

(Zasláno).
Katolioko-sociální Jednota v Hor. Jelení ros

hodně protestuje proti uráškém katol. náboženství,
jakých se dopustili prof. Jada a Másaryk a plně s00
blasí s vystoupením dp. Dostála-Latinova protí ním.

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid

celé spousty prolbaných brožur na potupu naši.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důklednými, promyšlenými
úvahami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉ„S
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
ozbrojeni. uje-li se nepřátelským tiskem na
zkáze církve tek houževnatě, jest rozhodně potřebí

trvale státí na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,
aby si prohlédli geznamdosud vyšlých brožur, jak

n dí podrobně jpvádíme. Objednávky obratemvy

administrace »Časových Úvah«
-v HradciKrálové.

VyšLá ČÍSLAFasovýcH Úvan:

1. Náš k Th 2. Radikalismusa klarikalismus.“5. Encyklika Lva „* O otázce dělnické.“ 4. O ultra
mon u. — Atheista.“ — Bílá Hora.“ 5. K příštím
volbám.* 6. Do boje volebního. 7. O svatém Vojtěchu.*
8. Mají rodiče právo na škola dítek svých?* 9. Bv. Jan
Nepomucký ve avětle dějin.* 10. Poměr církve ku škole.*
11. Slavnostní dny.“ 13. Povinnost státu ku škole.*

Ročník 18.

1. Z řečí1 jeedových: 2. Co jsme si o klerikalismuon a já povídalí.“ 8. Zakládejme katolické jednoty.“
4. Poměr liberálů asocialistů k Čírkví.*6. Kříž, kotva a
srdce.* 6. Nový soudní řád.* 7. Dobrodinečkové.* 8. Otázka
rolnická * 9. Našestátní právo.“ 10. Skolaa mravnost.*
11. a 12. Zpráva o kat. sjezdu v Hradci Králové“

Ročník IU.
1. Jan Valerian Jirsík.* 2. Jan Hus (3 vydánív

15000 výtiscích.)* 8. Církev a církve, 4. Pastýřský list.“
Náboženství věcí soukromou?* 5. Kněz a politika.* 6. O
apovědí (2 vydání v 8000 výtiscích.)* 7. Ovoce husitigmu.“
8. Spiritismus čili medianatví.“ 9. Základ otázky sociální
s národnostní,* 10. Raiffeisenovyzáložny. 11.812. Učte se
s dějin.

Ročník IV.
1. Ženská otázka.* 2. O významu katolických spolků.“

8. Nábošenství a lid tvo.* 4. Světová velmoc (o tiaku.)“
6. Husitství a protestantství. 6. Štěstíkatolíka. 7. Zánik
světa dle bible a astronomie.“ 8. Církev pronásleduje vědu.
9. Primát a neomylnost 4 10. Oslava Husova.
11. Lourdy.“ 12. Zruší-li církev celibát.

Ročník V.
1. Hradecká kolej Tov. Ježíšova r. 1636. 2. Žaloba

vyděděnce XIX. věku. 3. O trestu smrti. 4. Zrušení řádu
jesnitakého. 6. Husitství a svoboda. 6. Vláda židovstvu.
7. Pryč od Říma.* 8. Blíže k Římu. 9. a 10. Zrušíme

pouta mravnosti f“ 11. Žena křesťanské a pohanská 12.oderní choroba a její protilék.
Rečník VI.

1. Vyznání staróho hříšníka. 2. Sociální demokracie
ve světle pravdy.* 8. O sw. zpovědi. 4. Svépomoc dělnictva
5. Víra jako víra. 6. Pryč s dogmaty.7. Farakatolické a
protestantská. 8. a 9, O úpadku váhoženství mezi prote
stanty. 10., 11., 12. Zpráva o tjoadě českoslovanských
katolíků v ci Králové.

Ročník Vil.

1. Veliký biskup. 2. a 3. Důležitost pravého nábo
ženství. 4. Pokora a náboženství. ©. Zakládejte odborové
spolky! 6., 7. a 8. Husité jindy a nyní. 9. Několikalov
o papežství. 10. Katakomby. 11. A 13. České náboženství.

Ročník Wii.
1. Klíč ku bohatství. 2. O ústavním životě v Ra

kousku. 3. PiusVII. a Napoleon, 4. Sebevraždy studentů.
5., 6. a 7. Česká konfesse. 8. a 9. Učelnost v přírodě. 10.
Pohřbívati či apalovati mrtvoly? 11. Moderní náboženství
Masarykovo. 12. Jubileum mariá.cké a Lardy.

1. a 8. Otroctví srušeno křesťanstvím. 3. Spojenci
apiritistů. 4. a 6. Z domácnosti sociálních demokratů. 6. O
manželství. 7. Braňma se tiskem. 8. a 9. O zázracích Kri
stových. 10. Jest úcta Panny Marie oprárnéna? 11. Ná
větěvou u Slovanů. 12. Volné kapitoly o spořivosti,

Ročník X.
1. Víra a věda.* 2. Zjevení, názraky a tujematví.
*) Resebráno. .
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Prodej realit:

v Kuklenách a Plačicích.

Pozůstalost Johany Felfelové prodá
z ruky dům čp. 45 v Kuklenách s po
zemky a usedlost čp. 9. v Plačicích, buď 4
v celku nebo po částech.

Na dotazy odpovídá a nabídky při
jímá vykonavatel poslední vůle

JUDr.Karel Procházka,
advokát“v Hradel Králové. «

všeho druhuM štivenky
i knihiskáma Hrad Král

„Nově stopiený, zákonemchrázě 1ý nedostižitelný

| krem na zuby
Mikoláškova

Libuše.
Cena 20 kr.

K dostání + lékárnách,
drogeiiích a voňavkářských
zá.udsch. — WVHradol
Král. K. Dix, droguista,
F. Viktorin, materialista,
A. Frynta, obchod mydlátř.;
w Polici n. Met. A.Poh-
lová, droguerie; w lov.

"Městě n. Met Jarosi.
Kracíková, drogerie, Boh.
Inlaufová, vdova; w Do=
brušce Al.Kňonrek,dro
eulsta; w Golčově Je
níkově J. Thon, lékár
nit; v Červeném Ko

j stelel H. Klatoraký, dro
: Kulsta;v Jesefově'Lud. Ú

Jarolímek.drog.; v Tý“ k hn

: nlěti n. Or). J. Plný, drognista; w Opočně Jos.: Středa, obchodník; w iCuklenách B. V.Morávek
Budiž heslem a snahou každého ovědomělého

-Čecha jen domácí výrobky upotřebiti.

WWPozor!!

V sále „hotelu Bařtipán“
v Adalbertina v Hradel Králové.

Elklriobé divadlo
W Velkolepé BS

kinematografické představení

a S živýmifotografiemiav největší dokonalosti
Divadlo přibylo sem s vlastním strojem na elek
trické osvětlení a od čtvrtka dává představení
ORG“ s originálním programem prvého řádu.

Z programu jmenujeme:
Přirozené scény z rusko-japonské války. Procházka
zoologickou zabradou (nejdelší obraz v době pří
tomné). Kandidát satko (velice komické).Lovci mo

Představení trvá přes půl druhé hodiny.

V neděli, ve středu, (vě představeníV pátek a v sobotu jsou
a to: o 4. hod. odpol. a večer o 8. hod.

V sobotu 17.března zůstane divadlo uzavřeno.

Každé dva dny zcela nový program.
Ceny míst:

I. místo 1 K, II. 60 h, III. 40 b, galerie 30 b.

Děti platí na všecka místa polovici;
pouze místo na galerii čítá se za 20 haléřů.

Vstupenky u pokladny ředitelstva.

V zájmu velectěného obecenstva nacházejí
se první místa v pozadí, odkud nejlépe lze obrazy
pledovati.

V hluboké úctě

ředitelstvo.
Umělecké

řezbařské práce
závod řezbářeký

Josefa Soudila
v Hradei Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi!mírné.

7 SSLAVIA,
VZÁJEMNĚ POJIŠŤ.
BANKA V PRAZE.

SAZBA A PODMÍNKY VYNIKAJÍ OSVĚDČENÝMI VÝ

HODAMI A LIBERÁLNOSTÍ,

7

VŠECHEN ZISK NÁLEŽÍ ČLENŮM, NEBOŤ SLAVIA |
JEST ÚSTAVEM VZÁJEMNÝM.

——— POZORUHODNY JSOU ZVLÁŘTĚ 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 31,865.380-80
DOSAVADNÍ VÝPLATY K 82,737.159-57

VYSVĚTLENÍ A SAZBY ZDARMA ZAŠLE

GENEK, ŘIDITELSTVO BANKY „SLAVIR“

V PRAZE, HAVLÍČKOVO NÁM.,

A GENERÁLNÍ ZASTUPITELSTVÍ V BRNĚ, VE VÍDNI,
V LUBLANI, VE LVOVĚ A ZÁHŘEBĚ.

ADRESSA PRO TELEGR.: BANKA SLAVIA PRAHA,

X5 /
Piara,

pianina,
harmonia

avarhany
M-kg

též na splátky a výměnu nabízí
první královéhradecká továrna

AL. HUGO LHOTA,
HRADEC KEÁLOVÉ.

$ Sklad na Velkémnáměstíč. p,39. g
vedle lókárny.
Král Vinohrady, Karlova třída č. 6.

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

M hi

, v , P

ZALOZNA V HRADCI KRÁLOVÉ
(založena roku 1862) 4

přijíma vklady od 1 koruny počínaje a úrokuje $
o $

přípisujícúrokyke kapitálu pololetně.Vyplácí i větší obnosy bez výpovědí a daň důchodkovouplatí za vkladateleze svého. 9

Vklady možno činiti poštovní spořitelnou. Složní listy ochotně a bezplatně sevydají. €

Členům poskytají se: ÝPůjčky na hypoteky a úvěry stavební na úrok 44%4%—5%,s libovolným j
úmorem. č

Půjčky na cenné papíry a skvosty na úrok 5"|. 9
Půjčky směnečnéna úrok 5“ — Eskontují se směnky a účty obchodní ví1 živnostenské. M
Členům možno prostřednictvím zálošny saopatřiti si výhodně na libovolné splátky jakékoliv Joey. Po kašdém tabu obstarává členům svým e

bezplatně revisi losů. : 9
GRP*Úřadovny nalézají se ve vlastním domě na Malém náměstí č. 118 ij hh

s úřaduje se ve všední dny od 8'/, do 11'/, hodin dopvledne a od 2 do 4 hodin odpoledne. V neděli a ve svátek se neúřaduje. bj

MR Záložna podléhá povinné revisi „Jednoty záložen v Čechách“ a byla revidována ve dnech 22. až 24. června 1903 a 96. až 30. ledna 1905. .
p Clearin.g poštovní spořitelny č. 36505. Telefon číslo 6. Převoduí účet Rak.-uber. banky. já
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Příloha
Besídka.

Padělatelé mince v Čechách.
Napsal J. Dvořák.

Kdykoli v minulosti pohromy válečné nebo
pohromy živelní navštívily naši vlast, nikdy ne
přišly samy, vždy byly doprovázeny ještě pohrc
mami zlehčení mince, které byly strašlivými me
tlami lidu. .

Naše mincířství bylo založeno za knížete
Vratislava I., který panoval od roku 912 do roku
020. Záby počalo se utěšené rozvíjeti a mince
české zatlačovaly peníze římskéa byzantské, jimiž
se tebdy u nás platilo. Však ještě déle nežli půl
století po založení první mincovny používal lid
staroslovanských plátěných bankovek, jež byly
předchůdci nynějších papírových peněz. Španělský
letopisec Arab Al Bekri zaznamenal zprávy šps
nělského žida Hrahima Hu- Jakuba, který po
Čechách za obchodem cestoval a v Praze byl, že

šátečky, mající cenu jedné desetiny stříbrného pe
níze, kterými obchod vedou a za ně kupují obilí,
koné, zlato i stříbro. Stříbrné mince ražené za Bole
slava I. sluly denáry a menší půldenáry a byly
hned po svém zavedení padělány. Denár měl cenu
asi 15 holéřů našich peněz, a mohl býti snadné
padělán, když byl dle cizího typu ražen. Padělky
hrnuly se do Čech zejména z Německa a Polska
a to přičiněním kupců z těchto zemí, kterým bylo
vlastní minci za českou v Praze vyměňovati, a
proto falšovali blavně Němci české denáry, aby
při výměně netratili na cené peněz svých. Měnění
denárů za Boleslava I. valně k jich padělání při
spívalo, jak dosvědčují nálezy falešných mincí v

elčanech u Blovic s Poznaňsku.
Padělatelé peněz byli stiháni nejpřísnějšími

tresty. Tak za krále Přemysla Otakara 1. usvědčen
byl jistý zběhlý kněz, jenž přidal se k loupež
níkům, z padělání peněz, a odsouzen k trestu
smrti na šibenici, Padělatelé mince zemské propa
dali hrdlem i statkem svým králi, kdykoliv byli
dosaženi, leč zdá se, že proto přece odvážní min
cíři nedali se zastrašiti a z Německa hojně padělků
do Čech dopravovali, Že páni Němci více, nežli
bychom se domnívali, mince falšovali, o tom svědčí
výsadní list Soběslava II., v němž se dí, že »kdyby
u Němce nalezena byla falešná mince ve skříni,
má držán býti za vinného« .. . Zkoumání mince
z doby Přemyslovců nás přesvědčuje, že jich
mincmistři ke zlehčování mince sami přispívali,
razíce peníze horšího zrna. Poněvadž drobná
mince ražena nebyla, dělal si lid sám drobné tím,
že řezal denáry na dva i více kusů, čímž paděla

telům da do rukou se pracovalo.astému měnění a zlehčování peněz po tři
století se opakujícímu učinil konec král Václav II.
roku 1300. Povolav z Vlach mincífe dal raziti
známé pražské groše, jež jakostí, úhledností i
dobrým zvukem byly velmi oblíbeny. Pro sněho
vou jich bělost lid nazýval je zmrzlíky. Ani tyto
zdokonalené peníze však neučinily falšování konec,
neboť roku 1387 byl v Prase na hranici upálen
»drůbežník Jiříke, jenž byl usvědčen z padělání
pražských grošů.

Utenáři těchto řádek se podiví, jak tento
drůbežník minci asi falšovati mohl, To vysvětliti
možno tím, že ražba penéž dála se tehdy kladivem
na kovadlině pomocí matice pouhou rukou, tak
že 1 prostý člověk, zaopatřiv si matici, mohl po
kusiti se o padělání mince. Václav II. zařídil
v Praze čtyři veřejné prubírny, v nichž »prubéři«
jím jmenovaní zkoušeli zrno mince, aby bylo za
staveno její porušování.

V bouřlivé době husitských válek kvetlo
řemeslo padělatelům velmi utěšeně, Robili mince
z pánví, kotlů, svícnů i jiných měděných věcí, a
lid jich výrobky nazýval stluskye. Rozkvět ře
mesla padělatelského i bídná pověst »tlusků«
vedly ku problášení pražského sněmu roku 1422,
jímá nejpřísnějí zakázáno razití mince kromě Prahy
a Kutné Hory. Bylo však potřebí zákaz tento po
několikráte opakovati, aby falšování peněz v Čechách
byla učiněna přítrž, a aby lehké, falešné minci
zemí sousedních přístup do Čech byl zakázán.
Králi Jiřímu z Poděbrad přísluší zásluha o velké
tlepšení špstných poměrů té doby.

Ve století XV. největší účastenství v padě
lání peněz měli židé. Sjezd pánů a rytiřů z Hra
decka roku 1494 stanovil, saby židé, kteří jsou
hlavní příčinou zlehčování a talšování mince, vy
povězeni s vybiti byli ze země«.

Když roku 1502 bylo prozrazeno na krá
lovského mincmistra Alexandra v Kutné Hoře, že
minci falšuje, byl se svými spoluvinníky na popra
víšti u Kutné Hory upálen. Podobné stalo se i
třem padělatelům mince 4 Trutnova, kteří byli
upáleni na popravišti před Strahovskou branon u
Praby. Také na osobách ze stavu rytířského byl
tehdy v pěti letech vykonán několikráte hrdelní
soud pro. provozování mince falešné, a za krále
Ludvíka, kdy v Čecháchnebylo ustálených po

omérů, kvetlo. padělání peačz v nejhojnější míře

zároveň s loupeživým rytířstvem. Roku 1531 k roz
kazu konšelů staroměstských byl vzat do vyšetřc
vání kněz Mikuláš, který měl povést jako velky
alchymista, ale byl pouze mistrem v umění vyrá
běti stříbrné groše z pouhé mědi, které na povr
chu postřibřoval, Byl sťat ve dvoře radnice starc
městské, Také na úředníky královské mincovny
kutnohorské, jimiž bývali cizozemci, se mnohdy
proneslo, že zbohatli zlehčováním mince. Roku
1012 sesadija zvláštní komise všechny cizí úředníky.

Zlehčení mince, jaké se kdy událo v Čechách
největší a snad v celé střední Evropě vůbec, na
stalo u nás po bělohorské bitvě, kdy česká země
bůře jím byla zničena, »než kdyby po deset let
chováním vojáků byla sužována«, jak. říkával
Pavel Michna z Vacínova, pověstný uliskovatel
českého lidu. Zlehčením tím lid český, který ne
mohl být trestán na statcích, zničen byl úplně.
Tehdejší místodržitel český, kníže Karel Lichten
stein dal roku 1621 2. března rozkaz, že pražské
mincovně smí dodávati stříbro jedině dvorský žid
Jakub Bassevi, a brzy po tom sníženo zrno stří
brných penéz o 70 procent. Úžasnéto hospodaření
se zvýšilo, když 18. ledna následujícího roku c
devzdal Lichtenstein všechno mincířstvív Čechách
zvláštnímu družstvu, spolku pátnácti účastníků,
mezi něž sám náležel vedle Albrechta z Valdštýna,
Pavla Michny z Vacinova a pověstného dvorského
finančníka žida Basseviho. Spolek tento úžasně
zneužil ve svůj prospěch největší zlehčení mince,
jaké kdy se stalo. Účastníci s Janem de Witte,
pražským velkoobchodníkem, jenžv čele jich stál,
odváděli státu ročně 6 milionů poplatku a obo
hatili se nesmírně. Dodávali stříbro pražské nsin
covně, za jebož hřivnu mělo se platiti 32 zlatých,
za cenu úžasně větší, a tak brali za břivnu: mí
stodržitel Lichtenstein 569 zl., pan Michna po
258 zl., Albrecht z Valdštýna 123 zl. a ostatní
společníci po 440 zl!

Jak nesmírný užitek mělo toto čisté družstvo,
možno posouditi z toho, že jediný kupec de Witte
dodal mincovně stříbra za 31,340.544 zlatých a
žid Bassevi za 6750.389 zlatýchl

Porušení mince šlo tak daleko, že v peně
zích nebylo oni dvoulotového stříbra a český
národ byl jím přiveden úplně na hůl žebráckou.
Jaké obrovské sumy ztráta národního jmění
dosáhla, jak lid byl ožebračen, možno přibližně
uvážití z ohromných milionů, jaké původci této
finanční praktiky pro sebe nahromadili. Byl-li
národ český konfiskacemi na stetcích při nejmen
šim o 53 milionů zlatých ožebračen, dosvědčuje
všeobecný nářek obyvatelstva, o jak úžasné sumy
lid náš byl ochuzen »dlouhou mincí«, jak nejšpat
nější tyto peníze byly nazývány, za něž účastníci
družstva, jsko Valdštýna jiní, veliké množství za
bavených statků za fatku skoupili.

Když z úžasného jich hospodářství konečně
i státu vzešlo světlo, bylo toto hospodaření zasta
veno. Sám místodržitel Lichtenstein měl státní
pokladně nahraditi na 11 milionů, a dvorský žid
Bassevi, jenž byl prvý v Rakousku povýšený žid
do šlechtického stavu s názvem «z Frennberkus,

jený pak proces byl by Basseviho připravilo život,
kdyby Albrecht z Valdštýna, sám stejně kompromi

Za panování Josefa II. trest smrti na padě

pětně zaveden. Roku 1803 vykonán trest smrti

poslední poprava padělatelů mince v
ježto nynější zákony trestají podobné
jenom vězením, po případě i doživotním.

Následky hromadného falšování mince v
král. Českém v nejtrucblivějších dobách naší vlasti
po válce třicítileté nejsou dosud odčiněny a ještě
dlouho do budoucnosti na bedrách našeho lidu
budou ležeti.

zločiny

aromatické výtečné chuti zelená,
přírodníK 11:60,13-60,14- 8 16.—
pražená: K 14—, 16—, 16—,
S kg. zs. frunko dob., neb předem

zaplacení, kdo okusil, nd nekoupí.První východočes. odb. záv. kávou
——=Solidnostvítězí! —

Kandol-Kakao
Mobsahuje nejméně tuku, stráví se 00 nejsnadněji,

sspůsobnj nikdy záop est při emnější“ h chuti nobyčejně me
Pravé jense jménemon Hoff

a s oehrannou známkou s/va«.

Baládky v za 90 hal.» Ps >© »

HOTEL
HAŠEK

V PRAZE, Na Pořiči,
proti sev.-záp. nádraží
(dříve v Hoře Kutné).

Elegantní hostinské pokoje.
Elektrické osvětlení.

Mírné ceny, «xguisitní kuchyně, výborné
nápoje. -- Plzeňský „Prazdroj“ přímo

od čepu. bbbběběěběě

pšii 8 5MA : o 8<'. aBb= á č 6 5-5
NN 593. A -E E+98 , 808
pm R Bízi A U 3:< dž 8MOE 4

n ší: Š 122%
O og i 6 k=hi: |25 E

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
e touto ocbranoou známkou.

"o[repem9381Z:G0610Épu0"T 9061214edO|18pomVI8]7

Preba 1905. I. cena. Diplom čestného uznání.
které jedině kupujte a žádejte!
+MONOPOL“

akelová svičkárna a voskárna v Mi. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

(Tovární sklad PLZEŇ, Saská nlice číslo 7.
Telefon č. 416.

Veledůstojnému

duchovensóvu!

Praha-l, al.
dan Sfaněk, „ss

J čís.na rohKonviktské ul., p spe
cídněna pal náčiní dovoluie

1 doporučiti svůj hojné zásobený
sklad ve vlastní dílné ručně praco
vamých kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, cíboria,

lampy, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky,nádobcy a td., vše
v přesném slohu církevním. Staré

PAR prove v Brodníintencia jen oohníslatí a .Napo otov
ráce naukásku rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

vedkoré a slacené ručím. Největší výroba a
aklad v Praze k volnému nahlédnatí, Provedení d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudiím kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce.Žádné prtsované vý

robky bascenné. Vše posílám jiš posvěcené



Josef Sturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

doporučuje se veledůstojnému duchovenstvu a si. patro
nátním úřadům ku provedení všech prací do oboru toho

spadajících.

Dále dovoluje ai upozorniti na svůj sklad

plan a planin.
Rozpočty sdarma afranko. Nejvyšší vyzuam. na výstavách:

Sochařsko-řezbářské atelier
pro práce kostelní

J. MUNIAKA,
absolventa c. k. průmyslové školy v Zakopaném

i c. k. státní průmyslové školy ve Vídni
Hradec Ecrálové,

Karlova třída číslo 286, „Pětidomí",

doporučuje se P. T. duchovenstvu k provedení

oltářů, kazatelen, křtitelnic, zpovědnic,
Božích hrobů, krucifixů, křížových cest

v reliefech, soch sv. atd. atd.

Obnovuje staré práce dle jejich původního slohu.
Vzorya rozpoč. zuarma. Práce solidní, ceny mírné.

OKOKOKKOKKIOOOGKKK

Kuchyňské nádobí
a jiné

zboží klempířské
drubu nejlepšího za ceny tovární

KM

KOKAM

7 doporučuje

Jan Weber
klempíř v Dobrušce.

KAKKXKMOXXXKXAK

Pryní český katolický závod ve Yidni.

František Ruber

ooče00«

Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, křížea td.

Vídeň,
VII. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasilá
se vše framco.

Paramenta.

Ignáce V, Noškudla yn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P, J. Nolkndly, faráře vo Výpraakálajeh)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchosoakrusvůj osvědčený a Často vyzna ňý

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
i Cenníky, vsorky i roucha hotová na ukázku

5 se na požádání franko zašlou.
PIIITDUDLT TTOTOCOTTT TOKEMACÍ

ITCTNEMZNTNI
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Jarní čtvrletí
veškerých

> o

MOdDÁCŮČaSOplSŮ

českých 1 jinojazyčných

lze za ceny původní předplatiti

v královéhradeckém
pectví, antikvariatě a

= závoděbudebním——

Bohdana
Melichara 

v Hradoi Králové.
(Býv. závod Poapíšilův, založ. r. 1808)

Donáška Jo domu zdarma!
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Přiedtostuá koupě
Zachovalý starší tvrdý i měkký nábytek,
garnitury i pohovky moderních vzorů za

každou cenu prodá

v Hradci Králové. proti hotelu „Merkur“.

C. a k. dvorní dodavatel.
Závod doporučen již roku 1888 Ordinariatním

listem nejdůstojnější biskupské koneistoře.

ovíce kostelní
pravé voskové, přesnědle liturgických předpisů
zhotovené, svíce polovoskové, pro svou bez
vadnou jskost velmi oblíbené, svíce obětní a
smuteční, bladké i krášlené, dále ícík nastávaj
době velikonoční

paschaly příslušně vypravené a ozdobené (s be
ránkem, rány s krůpějemi krve, pozlacená grana),
triangle, vše v libovolné velikosti. konečně
kostelní svíce stearinové.

Pro důstojné farní úřady zvláštní výhodné
osny dle ujednání!

Pro všeobeenou potřebu
svíce lustrové, dekorační, renaissanční, ba
rokové, stolní svíčky stearinové plné a duté,
svíčky s rýhovaným koželem (do každého svícnu
se hodící), svíčky sklepní, levné parafinové
svíčky prodomácnost a veškeré jiné druhy
svíček vlastní výroby nabízí nejlevněji

PilnáčekJo Pilnáče
továrna na svíce, mýdla a voňavky

v Hradci (rálové.
OMP*Založenaroku 1816. jj

Václav Poláček,
stavitel varhan a harmonií v Rychnově

nad Kučěnou
odporučuje se P. T. duchovenatvu, patronátním

úřadům a soukromníkům :

voškoré jakož | a ladění
pro opravy . přestavby

OP*> Ručímza nejsolidnějšípráce. "ij

Jan Kryšpin,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
edbernýuměleckýzávod

*pro

malbu oken kostelních
PRARA-I,

č. 146 st., Malá Karlova ul. čla. :9
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků va Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání okem chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
sice$ se čelemnýmirámy, sí

témi vsazením.

Veškeré rozpočty skizky i odbornáh rada bezplatně, bezevší závaznosti
- ku definitivní objednávce.

PR- Nesčetná veřejnái písemnápochvalnáuznání."jj
Založeno roku 1836.

dodává

odborný závod semenářský

Novýhlavní seznam
pro jaro 1906 |

| zasílá se na lask. požádánízdarma.

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských
látek jest u Tkalcov. výrobmího spole
čonstva „Vzájemnost“ v Hronově.Téžjze
obdržeti partiezboží 30 mt., obsabující každá
růzmé látky, zejména: plátna, oxfordy, bar
chenty, sukéuka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K 13-—, vyplaceně od korua 20— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

900000000000000000000000
Ceny levné. Vzorníky franko.

JOSEF STRÁDAL
dříve Ignác Strádal

V HUMPOLCI
doporučuje pro jarní a letní období svůj

hojně zásobený

sklad jednobarevných
i vzorkovaných látek.

Veledůst. ducbovenstvu nabísím

látky na kloriky, sukna černá,

fialová ačervená č shařám, na. komšeatd. atd.

Při hotovém placení 59, slevy.
2000000000000000000000O0000000000000000000000000 OO000000000000000000000000
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KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodín, 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,

20000000000000000
K době velikonoční:

Boží hroby
k výběru.

v každé veljkosti, ze dřeva
Těla Páně pékněřezanáa jemněpoly

chromovaná. (Z pevné sádry ve velikosti 90, 100, 116,
130, 140 cm. velmi levná.)

ze dřeva pěkně řeKlečící andělé zaánéajemněpoly
chrom. v každé velikosti. (Z pevné sédry 40, 56, 65
em., vejmi levné.)

ze dřeva řeSoškyVzkříšení7,
jakož i veškeré kostelní práce

doporačují uctivě

Petra Duška synové v Sychrově
umělecký závod sochařský a řezbářský

pro práce kostelní.

Založ. 1853. Provedeno přes 500 nových oltářů.

a 8
Jos. Hájek,

obchod papírnický a závod knibařský

v Hradoí Králové,
v domě pana Skuherského, proti hotelu

„lerkur“.

as v 60 různých formáchv každém slohu; nákresy

(©

Knibařská dílna opatřena jest nejno
vějšími strcji a doporačuje se ku provedení
všech praci v obor ten spadajících. —
Vazby knib všeho druhů, od jednodnchých
až do nejskvostoějších.

ORB> Úprava inoderní a vkusná. Oj

Zlacení nápisů na stuhy.

Velký sklad všeho druhu papíru.

Hojný výběr ku psaní, kreslení
a malování.

Knihy obchodní,
ve velkém výběru neb na zvláštní zbo

tovení v trvanlivá vazbě.

Modlitební knihy
v nejrůznějším výběru.

V běr uměl hdopisnic. Nej
kras hradecké nohlodaícsvyleze

vlastním nákladem. sOC ICA
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v. Rakousku veškerých

kooll. poramoniůla, praporů, příkrovů, koberců a
kov e 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.).
Tialce usnávacích referencí a odporučení. —

Obrázkové cenníky, rospočty, vsory a botovézboší
k výběru fraako.

Adresování všdy doslovné se vyprošuje.

ž

Á
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Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších drahů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jskož 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.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

CPX6P2KGBIXGJ KG3

Zemská životní

pojišťovna
markrabství Moravského

pod vrchním dozorem zemského výboru,

pojišťuje levně a výhodně kapitály pro případ
úmrtí i dožití, věna + výbavy, výměnky pro
rolníky, důchody vdovské, airotčí, starobní a
pro případ invalidity, jakož i pense všeho druhu.

Jistota naprostá, an jost to ústav

Wp“zemský. “U8
Všechen čistý zisk náleží pojištěncům.

(Fillalka ve Dvoře Králové.)

Gener. inspoktorát v Hradel Králové jen

Eliščino nábřeží čís. 304.
o

XC6XGO3XCOD|XICEZXER3XEBŽ|
ka, Josef

s Krejčík
RE V PRAZE,

kv) uměleckýzávod 80
2, chařský a řezbářský.

Písárna a dílny na Letné číslo 612—VU.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,
křídové cesty, jesle, Boží hroby, břiše, kasatelny,
spovědníce, křtitelny, konsoly, svicny, lustry,pul.

py dleae oů fesanýre mcena odrazy,premte, fotografie a diplomy. aný nábytek a
růsné předměty hodící se sa dárky.

Půrodní nákresy, cenník a rospočty bezplatně a
f ,

Áua9

cenách.

"9|98zJuypyzodsu

utpoyY94NŇIPAÁXZYIG0|Solidníobsluhapřiuírných
a :

zullála, ye dán

nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní ho
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 !

Důvěryhodnýmvásilky navýběrtéš i na splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843.

2000000OAXXOOOOAXA
Půjčuji za nejmírnější poplatky

divadelní oblek

Úředně povolený výprodej:

= 102 zl. ž
úplné mattové zařízení

z ořechového dřeva.
2 skříně dvoukřídi. bohatě zdob. po 26 zl. 52 zl.
2 postele vysoké s bohatými čely po 20 zl. 40 ,
1 umývadlo8 mramorovoudeskou . . .22, všech druhů.
1 pohovka s vysokým lenochem. 23, Upozorňuji zvláště na avůj bohatě zásobený
1 stůl se soustrabov. nobami . . ..... 9,
4 židle s vysokými leaochy po 4 zi. . . 16, sklad

nabízí

Žofie Skuherská,
Hradeo Králové, č. p. 87.,

vedle hostince „U zeleného stromu“.

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král, Pětidomy, č. 2.

KIOCIIOAIOCXICIOOXCICX

AKIRICRIOOCXIXOCXCICIC

Hledáte vhodné a praktické dárky ku všem
příležitostem ?

Vyhodně je nakoupíte u firmy

Stanislav Jirásek
v Hradci Králové, Velkénáměstí136.

Veškeré zboží jest nejlepší jakosti se zárukou
a v cenách nejlevnějších, konkurenčních. Dopo
ručuji každému, aby dříve, než dárky nakoupí, mé |
výklady 1 sklad si prohlédl a se přesvědčil, že
větší výběr a levnější nákup nikde jinde nenalezne.

TOGZ9090©O090A0G©
|
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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 1 veškerých prací

v obor ten spadajících.
Technická kancelář nalézá se v Ji

Do Hradce Králové a okolí.

Dovoloji si P. T. obecenstvu uctivě oznámiti,
že jsem otevřel(. březnem 1906 v domě
číslo 36 vedle bisk. residence na
Velkém náměstí

svůj vlastní
sklad oděvů
pro pány a chlapce.

Snahou mojí bude posloužiti vždy umodním
a dobrým zbožím z látek trvanlivých. Taktéž
zbotovuji obleky z látek přinesených za ceny|

nejlevnější. O tak právní vyřizejl ae co nejrychleji. —Nprávky ne lovně a v čas vyřisnjí. Největší agenda jak vnitrozemská, tak
Opíraje se o dlouboletéězkušenosti, jichž| 9 +ahraniční.

X
X

KX
C. k. místodržitelstím konceasovaná.

Realitní Kancelář

[nž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, daiů, to

váren atd.

Veškeré předběž.é práce jak technické,

jsem ve velkozávodech získal, jakož i o důvěru
mně P. T.obecenstvemjako dlouholetémuzástupci Kancelář „Hótel Hyršl“,
firmy E. Bělský věnovanou, těším se, že mi tat zaná F v; , , i

ako samostatnémuživnostníkuv mířeještě větší X Zápisné5 K. | říkově třídě v čísle 394, dům p.
achovánabude. Telegramy: Kotrč, Hradec Král. ČS | © Skuherského pod pivovarem

| .Znamenám se k službám nejocbotnější

V. TYPLT.
1 Nejstarší a největší závod na i Yyznamenánstátní cenou na

českém sevarovýchodě. uměl. prům. výstavě

Do | —= Založeno r. 1860. — =—v Hořioich r. 1903. —

-Do Hradce Králové a okolí.
V úctě podepsaný odkryl krásná ložiska českého slenítu

a žuly, kterou dobývá ve vlastních dílnách, zpracovává, brousí
a leští. Může tudíž posloužiti nejen výrobkem úplně českým,
ale i výtvary dokonalého provedení a cen nejlevnějších. —
Mimo české druhy importuji černou Švédskou žuln labradorit,
mramory italské a belgické; udržuji bohatý sklad

m- hotovýchpomníků. a
Prosím P. T. velevážené české obecenstvo, aby snahu

moji podporovalo a před nákupem závod můj navštíviti neopo
menulo. Ujišťuji solidním obsloužrním v každém obledu.

Trvám v hluboké úctě

, ZAdenko Ježek,$ EVEsi k
p F majitel závodu pro spracování, broušení a leštění domácíchi cizích

„hole INE NTM úž“ mramorů, žul, sienitů a labradorůa 6 "K0 === u HradciKrálové.

weZACLONY=

ká
Továrna oa
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba líkórů

| ULU Jos. Tomášek
a ve Vysokém Mýtě,
NĚUdříve sávod na rušitkování ovoce, saložený A W
Pas 7. 1866, nejstavší svého druhu v Čechách jj
ků — nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše,"kéry, s aké ovocné
víno, bílé i červené,vino borivkové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampačské).
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové

jakosti velmi lovný ko a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

n na jb výstavěAko h eřábrnoumodoi s a diplomem slaté me a mnohými ji
| nými diplomy6 právemrašení slažé modadle.

Vzorky zdarma a franko.

Založeno r. 1860. ů
Vyznamenán státní medailii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, čís. 83
Palackéhotřída $ $

svůjhojnězásobený krajkové bílé, záclony krajkové créme, záclony krajkové barevné,

sklad náčiní záclonymuselinové,záclonytylové,záclonyjednodílné(story),záclony
se stříbra. bronmua ji- látkové, záclony axminsterské, záclony marokánské, záclony šinilkové

nýchkovů atd. v nejbohatším výběru a továrních cenách.
vše silně v obnizlacené
a stříbřené, zač se ručí.
Vlastní výroba ©umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi.— Platit
možno též ve lhůtách. Oprava

anovuslacení a stříbření star- $ $ších věcí vykoná se rychlo a :

zašlou se js svěcené BeStvrsením Jeho bískapské Mí.
losti. Starý závod můj může
so vykázati četnými pochvalbo vykáníčaji pochral v Praze, Václavské nám. č. 32.
a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů,

©„ monstrancí, cíborií, relikýi
E MSE | úřů,nádobekna sv. oleje, $ g 8 8

lamp, lnceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
c A,schránek na Nejsvětější,patenek atd. co nejvíce, ce ce ce

SOKNA*20%2,06 V J. ŠPALEK
« s 7= : wHradciKrálové.
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Obchod — řemeslo,
8) A ještě jednou o „moudrosti“ profos

sora Judy; dle něho vždycky byloa jest lidské
nábožeoství jen obchodem a řemeslem, nene
soue se nikdy k cílům ideálním. A ejhle, jak
Jady se zastávali zrovna-ti, kteří mlaví o ide
álním náboženském dachu Husově, o nábo
ženské opravdovosti Komenského, Blahoslava!
A to všecko z justamentu proti katolickéma
knězi, který byl tolik smělý, že Judovi vytkl

nesprávné stanovisko! A tyto strannické, zlobouzaslepené duše pro komickou podívanou lidí
nestraných docela odvažovaly se „dokazovati“,
že má Jada vlastně pravdu. A ten pokřik:
„Copak vy klerikálové nevíte, že protestem
proti „možným“ slovům znamenitého Jady
otřásáte existencí tohoto člověka? Jada nepsal
tak jako professor, jako vychovatel mládeže;
on napsal svoje mínění jako spisovatel. Když
si své povinnosti ve škole řádně vykoná, může
si jako spisovatel dělati, co se mu líbí.“ Tedy
hotové masopustní podívaná. Že ten Komenský
důkladně také něco nenapsal ve svém Laby
rintě světa o takovýchto filosofech! Inu —
tehdy, kdy byla doba méně pokročilá než nyní,
sotva komu napadlo, že by se takhle moblo
filogofovati! Tenkrát ani šarlatánský šelma se
ceodrášil tvrditi, že smí učitel atlonkati mimo
síni školní to, co má ve škole podporovati.

„Juda nepsal jako professor, ale jeko
episovatel“ ; tak hlahbolíz ústpokrokářů. Mhm!
Jednou lékař zakazoval nemocnému přísné píti
pivo; poučoval ho, že i zdravým lidem takový
nápoj škodí. Nemocný se ozval: „Tady mi
dlouho vykládáte, jak pivo škodí, a sám pijete
jako duba.“ A lékař nato: „Ano, piju, příteli,
ale nikoliv jako lékař, nýbrž jako praobyčejný
člověk s velikou šízní.“

Když husita Ort kradl v Svátováclavské
zálošně veliké sumy poněz, mohl dle logiky
našeho pokrokářetva prohlásiti, že nekradl jako
hasita, nýbrž jako obyčejný chtivý člověk,
který na své zábavy mnoho spotřeboje.

Když se oblekne policista do civilních
šatů, může nadávati, může popíjeti, až ho jiný

FEUILLETON
Sedlák nad professora.

M.

Panímáma byls jako omráčena. Najednou
slyšela znovu dusot kroků. Jakási ženská přiblí
žila se ke dveřím, na nichž se pyšnila visitka
pana JUC. Brány, zabarašila klíčem a otevřela.
Brénová sebrala koš a hned za ní. »To jest jistě
kvartýrská«, prolétlo jí ustaranou hlavou. Zaťukela
a vstoupila dovnitř. Když se ženy vzájemné před
stavily, Bránová bned spustila: © »Poslouchejte,
osobo, řekněte mi upřímně, co všecko ten náš
boch provádí. Jsem matka, já chci všecko vědět
do podrobností. Nic mi nezapírejte. Vyslechle jsem
všecko, co si o něm jeho kamarádi přede dveřmi
povídali. Jsou to štvanci, jsou to flamendři, jských
je v naší vesnici mílo.«
. eAle, panímémo, jste tolik rozčilená, taková
sesmutnělé, jako by pana Bránu vedli četníci do
vězení. Váš syn jest přece řádný pán. Někdy si
ovšem taky rád v hospodě posedí. Ale věřte, že
studuje pilně, někdy st do jedné hodiny s půl
noci.s

+Abe, já tomu rozumím. Učí se do jedné
s půlnoci, když večer na to neměl pro flám do
půlooci času, když se vrátí pozdě z hospody.
Snad toho učení není tolik, aby musil tak dloubo
vysedávat, učísli se ve dne a večer. Však jsem
dobře vyslechla, jak tí štvanci nadávali, že ho
doma nezastali, aby ze ně pití platil. Dobře jsem
slyšele, jak zlostně do dveří boukali a hrozili
pomstou, jestliže jim nechce Vojtěch zúmyslně
otevříti.«

oVidíte, panímámo, to je právě u pana syna
chvályhodné, že se raději často před kollegy zavře,
sež by se dal od nich svésti k nějakému býření.
Ó, pan Brána jest rozumný, Většina jiných stu

V Hradci Králové, dne 23. března 1906.

policista sebere. A pak se smí na strážnici
vymluviti, že nenadával a nepil jako policista,
nýbrž jako zcela obyčejný občan. Změníš-li
uniformu, můžeš v důsledcích pokrokářské
filosofie hned měniti přesvědčení i charakter.

Žurnalista napíše článek do listu, u něhož
jest zaměstnán a p-k smí třebas jiným člán
kem, vpašovaným do lista jiného, porážeti vý
vody v prvém článku oveřejněné. -Výmlava ta
snadná. Prvý článek napsal jako žurnalista
z přesvědčení, drahý článek sepsal jakožto
ubožákmálo placený, jako otec několika dítek.
A badou-li pokrokářské listy proti jeho obo
jakéma počínání útočiti, nechť jim odpoví:
„Jada napsal okaté lži proti církvi, ač by měl
býti jako vychovatel katolické mládeže aspoň
k církvi spravedlivý a nestranný. A vy jste
jeho počínání schválili. Soublasili jste, že smí
mimo škola tento professor jeviti zcela jinou
duši, než jakou má dle svého slibo jeviti ve
škole. A vždyť sám Masaryk kandidáty profes
sury poučoval: „Vy nemůžete za to, že Da vás
vládní nařízení školní požadají všelijaké ty
tretky, vyhovte jim všem a potom můžete
podle pravdy postupovat bez obleda k systému,
který nás učí býti bezcharakterními lidmi“ (?)
A pak si všimněte dvojí duše ve vlastních
orgánech! Týž redaktor, který boačí proti
firmám prašáckým, cizáckým, který stíhá po
krokovou kletbou kapitalisty, odporačaje za
peníze v části insertní nákap u rem cizáckých
a kapitalistických.“

A kdybychom proklepali nitro „pokro
kových“ časopisů ještě vícl Když některý polo
vzdělanec nemůže se uizde uchytiti, založí
časopis. S počátku píše slušně, pochválí hned
činnost katol. spolko, hned zase pokrokářů,
ale opatrně, aby nikde nenarazil. Zkoamá půdo,
ohlíží se, odkud by se trousil nejtučnější zob
a — najednou začne otvírat výmlavná ústa tak
radikálně, tak protikatolicky, až se židovští
taky-pokrokoví inserenti chválou rozplývají.
A šarnalistický obchod se daří jen což! A ta
kový žurnalista, který se dá koupiti od něko
lika desítek předplatitelů a inserentů, buší pak
— --=-—--————————-——————
dentů vytlouká každodenně hospody, ale pan Brána
se raději zamkne na klíč, než by s nimi chodil
hodovat.«

»Ahba,tomu taky dobře rozumím ; mů) vele=
ctěný pan synáček se zamkne před kamarády na
klíč tenkrát, když už všecky peníze proflámuje.
To je lehko dělat z nouze ctnost. Nemyslete si,
že jsem z Hlupákova. Věšsk ti boši otevřené a
upřímně si hovořili přede dveřmi o jeho ctnostech.
Ti ho dobře znají; a nevím, proč by byli při
takovém hovoru mezi sebou lhali. A proč pak vy
trochu na mého Vojtu nedohlídnete, proč mu ne
poručíte, aby těžce vydělané peníze starostlivých
rodičů zbytečné nerozhazoval a aby raději se
pilněučil?a

-© »Ale, ale, panímámo, kdepak já hloupá
ženská bych měla tolik učenému pánovi rozka
zovat jako chlapečkovil Co mé ten v malíku, to
js nemám v celém téle. Vždyť jest už přece aka
demickým občanem, jest vzdělaným mužem. A ta»
kový přece nejlíp dovede sám posoudit, co má
dělat. Vždyť ani ti professoři nesmějí takovým
pánům poroučet, jak dlouho a kdy mají studovat.
A to jsou přece jinší chlapíci než nějaká kvar
týrské. Když jsem jednou panu synovi řekla, že
by si měl hledět knib trochu víc, hned mi vy
cinkal a hned mne poučil, co všecko jest akade
mické svoboda . . .«

oVidíte, osobo, jak jste se najednou pod
řekla, Teď sama prozrazujete, jak se učí můj slo
vutný pan syn málo. Proč jste ho přidržovala ke
knihám, učí-li se opravdu pořádné ?e

oVíte — panímámo — — to bylo jen s po
čátku, kdy pan Brána byl celý oslněn divadlem,
různými koncerty, kdy tolik miloval umělecké
přednášky .. .«

sA přednášení půllitrů od sklepníka nejvíc.
Aba! Tomu já taky rozumím. Nemá-li rozumu
ten hoch, máte ho mít trochu aspoň vy. Jsem jen
selka, nikde jsem nestudovale, ale dovedla bych
Vojtu přinutit k povinnosti líp než professor. Já

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

, Ročník XIL

do „klerikálníbo řeresla a obchodu.“ Takble
dopadá novinářská „výchova národa.“

Jak jsme řekli: komická podívaná na ty
filosofy, kteří se chlubí, že dají lidstvu lepší
iravouku než jest Křesťanská a kteří souhlasí
s okatou nepravdou Jadovou. Stále slyšíme,
jak pokrokářstvo hlásá: „Našemu národa jest
zapotřebí mužů celých, charakterů žulovych,
dňsledných. Pryč se vší obojakosti, dolů s po-.
krytstvím l“ Na drahé straně však soudí: „Proč
by pokrokový učitel nebo prufessor úředně
neslíbil, že bude podporovati nábožensko-mravní
výchovu u že zkrátka nebude mařiti práci
katechetovu? Není potřebí ho vyzývati, aby se
takovému slibu. vzepřel. Ať k vůli cblebu 86
podvolí „tretkám“; vždyť potom může stejně
zcela pokrokově jednati proti slibu svému.
Jen když to učiní chytře, aby si uezkazil exi
stenci. [ ta kvinkvenálka jest důležitější vež
pokroková důslednost.“

A teď to nejlepší. Pánové, kteří lžete o
služebnících církve, že jest jim jejich úřad ob
chodem a řemeslem, tážeme se vás, čím vám
jest úřad váš? Který kněz by jinak učil ve
Škole a jinak mlavil ve veřejnosti, zač by stál?
Co byste takovému počínání řekli? Ale vašim
lidem jest dovoleno k vůli existenci podříditi
se ve Škole pravidlům, s nimiž nesvuhlasí, jen
když jinde dovedou proti těmže pravidlům
vystupovati. Jest vám učitelský úřad něco ide
úlního, když se školníhořádu jakž takž držíte
k vůli chlebu? Kdo tedy více spíše k vůli ob
chodu svůj úřad zastává: kněží či vaši stou=
penci? Ač na protikatolických přednáškách
v době svých stadií tleskají i okatým proti
katolickým nepravdám, přece k vůli zaopatření
při vstupu do úřadu slibují loyálně, že nábo
Ženskc-mravní výchovu svěřeného žactva budou
podporovati. A pak — ovšem velice šikovně
této výchové kladou překážky. A ten obchod
počíná a mnohých již v době studií. Pokro
kový student obdrží na svoji žádost nadaci
založenou od katolického kněze nebo od ji
ného katolíka pod podmínkou, že se bode
modliti, k zpovědi choditi atd.; stadající sice
peníze přijme, ale podmínkám vyhověti — to
———————

bych mu dala akademickou svobodul Nemů-li
rozumu, počíná-li si jako rozmazlené dítě, má se
s ním taky jináč zachazet než s dospělým člc
věkem. Mají sami professoři na takové nedbulce
líp doblídnout a zakázat jim bospody.«

sAle to, panímamo, nejde; jak by mohli ti
professoři v tak velikém městě mít studenty stále
na provázkul«

»Teda ať aspoň každá kvartýrská dohlídne
a domluví! To by bylo pěkné, aby to nešlo. Já
usturaná matka vás žádám, abyste držela hocha
zkrátka, ať už mu říkají »pane doktore“ anebo
ještě pochlebněji. A abyste k takovému poroučení
měla větší chuť, tuhle vám něco přináším do
kuchyně... .«

Kvartýrská děkovala, slibovala hlasem veli
kým, že pana Bránu bude přidržovati ke knihám
a odnášela masitý dar do kuchyňky.

+A nemrzte se, že jsem na vás tak vyjela«,
omlouvala se Bránová; »my ne vesnici mluvíme
vždycky vodplic. A jsem dnes tolik rozlobená. .«

V tom se ozval na chodbě vřískavý zpěv:
+Vždyť jsme jen jednou na světě, mládí jak poupě
odkvete . . .«

Do kuchyňky vkročil rozveselený Vojta a
hned spustil: »To bude, paní, dnes večer legrace. .«

Ale hospodyně hned zastavila proud jeho
výmluvnosti významným opste a pošeptáním, že
je vedle panímáma Bránová.

Vojta zbledl, Probrábl si dvakrát vlasy a
vstupoval do vedlejšího pokojíku tek ochotně,
jsko Hektor do podsvětí. «Tobé se asi moc dobře
vede, že jsi tak veselý=, prohodila panimáma po
vzájemném uvítání.

»Milá maminko, to já jsem jenom někdy
rosveselený; musí-li našinec pořád hlavu učením
namáhati, tu právě do smíchu není. Ale právě
proto jest potřebí, abych se někdy trochu pobavil.
Jinak by našinci hlava přetížením upodla.«

s[ nebovoř, já už teď vím, míváš hlavu
přetíženou častěji tručkem než učením.«



mu ani nenapadne. Naopak sabouří ui ti
„tmářské“ církvi, za jejíž peníze posta aje- —
k pokrokovému „evětlu“. V samých Cechách
založeny pouze od kněží nadace se základním
kapitálem 1,487.176 zlatých. z nichž plyne do
kapes studentstva ročně 49.376 zlatých, A teď
se tažme, kolik pokrokových studujících, kteří
stipendií těch také užívají, chová ge k církvi
aspoĎ spravedlivě! Jen když se povede obchod!

A zvlášť trapná jest podívaná, jk sechovají „pokrokoví“ vychovatelé ke kollegům,
kteří zachovávají slib při vstupa do úřadu
daný a kteří zkrátka si vedou důsledně a cha
rakterně. Takový charakterní vychovatel smý
šlející katolicky,i kdyby sebe lépe mládež
ve vědách vzdělával, platí a „pokrokových“
obojetníků za pariv, za zrádce pokroku, za
hotového psance. A běda mu, jestliže i na ve
řejném shromáždění dá otevřeně průchod svému
přesvědčení! V katolickém Rakonsku vycho
vatelé katolické mládeže, kteří slavnostně
slibovali, že nábožensko-mravní výchovu mlá
deže kaziti nebudou, vrhnou se na katolického
kollega jako na hotového zrádce, jako na pe
šlechetníka a potopí ho v novinách nejšťavna=
tějšími přezdívkami. — Tak se nyní rozumí
v „tklerikalisovaném“ Rakousku volnosti ná
boženského přesvědčení a plnění přijatých zá
vazných povinností.

První křesťané, jimž bylo taky dle Jady
náboženství „řemeslem a obchodem“, ochotně
obětovali pro svoje ideály statky a život. Zato
volání „pokrokového“ Jady, člověka vyšší mo
rálky, vyznívalo v tenhle smyel: Lidičky, ne
dejte mne! Vždyť vidíte, že se tady jedná o
moji existenci! Já jsem pokrokový mačedník,
přepadený od klerikéla.“ — Jakým pídimažcem
jest tenhle člověk proti křesťanským rekům,
které pomluvil! Hrozila mu leda ztráta kvi
kvenálky a až způsobil břmot, jako by mu
někdo na hrdlo sahal.

Až se začne později trochu nestranněji a
klidněji o celé aféře uvažovati,zardí se národ
studem, jak dovedli „osvícení“ předkové celý
národ boařiti proti knězi, který se odvážil
hrubému útočníka dokázati prolbanost. Kdyby
pokrokáři té energie, kterou věnovali na štvaní,
využili na ekutečný pokrok národa, jak by mu
byli prospěli! Jeví-li se však jejich péče o
vývoj národa hlavně v takových Štvanicích,
pak se ovšem nedivme, že celý vůz našeho
národního a politického rozvoje vázne.v bahně.
A pak také nenaříkejmel

Dopis z Prahy.
(Elektrické dráhy v Praze. — Ze Staroměstské
radníce. — Světová katastrofa v Courriéresu a

Pražská obec. — Nesmyslný kult.)

Ode dne, kdy Praha za obrovský obňos
3,200.00 zl. převzala bývalou koňskoa drábu
pražskou do svého vlastnictví a přeměnila ji
pak na pohon elektrický, neustaly stížnosti na
městské dráhy pražské, které pohltily již na
30 milionů korun a doposud nenesou ani

=Ale maminko, kdo vám mohl co takového
říci! Zeptejte se tuhle naší paní... .«

s[ nic, nic, nechme toho, mávla Bránová
odmítavě rukou. »Teď bych — víš — teď bych
jen ještě ráda viděla ty tvé nové salonní šaty, na
které jsi tolik zlatek od nás dostal, "Fed právě
mne to náhodou napadlo, To víš, že jsou ženské
vždycky moc zvědavé... .«

Ale, máminko,. vidíte — vidíte. Opravdu,
teď vám nemohu ukázati nic. Mám — mám takc
vého hodného pilného kollegu. Je stejné postavy
jako já. A zítra se má představovati ve vzácné
společnosti. A tak jsem mu ty své šaty už včera
zapůjčil. V pozítří mi je přinese.«

»=Aba, tomu já dobře rozumíme; teď si
Fanímáma podepřela boky a začala zpívat synáč
kovi- tak roznou melodii, až kvartýrská 1 z ku
chvné vyběhla.

+Ach milá maminko«, vzdychal na konec
Vojtěch, «já už nechci zapírat nic. Klesl jsem
trochu, ja to pravda. Považte, že ta Praha ve
své bujnosti s počátku noladíka z venkova přímo
omámí. A kollegové umějí tek neústupně nutit
a nutir.. . . Jen vás prosím, abyste neprozrazo
vala nic tatínkovi. Rány Boží, ten by mne třebas
pro maličkost zabil. Však bo znáte, jak je prudký.«

+No, ještě uvidime; však ty hochu dobře
víš, že podnikaou jen to, co byti' prospělo a že
té nechci sekýrovat zbytečně. Zatím jsi dostal
dost. Jen abys na to brzy nezapomněl, až ts tvá
bujná Praha bude znovu pokoušet, A to ti poví
dám, že musíš kvartýrské poslouchati na slovo,
Já jí řeknu, aby nám častěji dopsala, jak se
chováš... .«

Bouřka dohřměle, trochu se vyjasnilo, ale
zklemaná Bránové nosila od toho dne v srdci
pslčivý osten, který jí često i spánku ubíral.

(Dokonč.)
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tolik, aby hraženy mohly býti aspoň úroky
na prvotně učínénédluhy naokouponí koňské
tramwaye. Následkem toho v poslední době
opětně v radé městské se přetřásá otázka,
neměla-li by celá síť městských elektrických
drab pražských s veškerým zařízením i vo
zivem býti prouajata jednotlivci. Uskutečnění
této myčlénky bylo by tím nejnošťastnějším
činem, jaký by mobl v nynější době Prahu
potkati! Bylo by to nejen omatným znamením
úpadku hospodářství hlavního města v našem
českém království, nýbrži důkazem bozhlavosti
a neproziravosti zástapců města Prahy ve sbora
obecních starších zastoupených. Nevynášejí-li
nyní elektrické podniky tolik, kolik dalo by
se předpokládati, nutno příčiny toho hledati
Jinde. Předně v nadbytku zbytečného úřed
nictva, větším dílem to dítek protekce, která
jest doposud spjata 60 vším, co kolem radnice
Staroměstské se točí. Kdyby „protekce“ měla
býti z radnice Staroměstské vyhoštěna, pak —
ujišťojí zasvěcenci — masili prý byjíti včichni,
od nynějšího pana starosty počínaje a konče
vrátným, po jiném zaměstnání, poněvadž bez
protekce by se nebyli dostali do radnice Sta
roměstské nižádným způsobem. — Každý, kdo
byl kdy ze sboru obecních starších zvo
len do správní rady elektrických podniků,
hleděl se oplatniti tím způsobem, že všechny
své příbuzné, kteří neměli doposud řádného
zaměstnání, doporučoval za úředníky a zří
zence k elektrickým podnikům. Tak se dostalo
do úřadů nadbytek lidí, nemajících ani po
třebných vědomostí k fankcim, které jim byly
přiděleny, a důsledky toho jsou dalekosáhlé.
Nejen že takový „zřízenec“ zachází s elektri
ckým vozem bez potřebné zkočenosti, plýtvaje
proudem a niče vůz až k úplné nepotřebě,
jako děje se na mostě Karlově, kde denaě tři,
někdy i čtyři vozy elektrické dráhy stojí zu
sebou, nemohonce pohnouti se z místa — —

ství elektrické síly, jíž bez toho 40 procent
úplně vychází oa plano následkem různých
vad kabelového vedení, tak že není pražádnou
zvláštností, pakli při jízdě zůstano v nejživější

nemůže třeba po deset minut 8 místa. Mimo
to, poněvadž | jízda ©po elektrické dráze
pražské jest nesmírně zdlouhavá, čímž stala
se dráha i pověstnou, varoje se jí kdo může
a jde raději pěšky, poněvadě bude zcela jistě
dříve na místě. Taktopřes všechen elibovaný
„rozkvět“ městských elektrických podniků
pražských jich rozvoj nikterak se nedostavuje,
bu naopak hltají v bezedno svých pokladen
statisíce koran dále a poplatnictvo pražské se

aniž může kojiti se nadějí, že věci obrátí se
k Jepšímo. Po dosavadním předsedovi správní
rady, cís. radovi Rich. Jahnovi, jenž zvolen
byv prvým náměstkem starostovým odstoupí
z předsednictví správní rady, bude zvolen
předsedou správní rady městský radní dr. J.
Růžička. Doporočovalo by se, aby zahájil jiné
hospodářství při městských elektrických dra
bách pražských, a to řádným zredakováním
zbytečných sil, zreformovánímjízdajho řádua
— jednotnon sazbou jízdní v obnoen 10 hal.,
jaká jest zavedena ve všech světových městech
a prospívá drabám i obecenstvu.
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První vystoupení JUDra Groše,jako nově
zvoleného starosty pražského při iostalaci 16.
t. m., zklamalo všechno očekávání instalační
řečí, která byla velice slabým výkonem řeč
nickým a mimo fo vynikla jediné — budiž
nám dovoleno samotnou tu skutečnost zazna
meosti — úžasnou jednoduchostí myšlenek. Jde
všeobecný blas, že nový primátor nezaujal ni
žádného stanoviska k otázce národnostní v Praze,
stejně jako se nevyslovil o současných ndálo
stech sociálních, na myšlénka pak českosti
Prahy a jejího slovanského poslání na západě
— úplně zapomněl — — — První část řeči
byla vyploěna vamým děkováním přítomným
účastníkům, osobním to známým a přátelům
nového starosty, druhá část řeči pak nepřinesla
ničeho nového, jsouce rozvláčoým vykladem,
o započatých pracích v různých částech Prahy
s končí slibem, že nový starosta chce všechny
vésti za společným cílem ku blaba a rozkvěto
Prahy. — Při instalaci nového starosty bylo
to význačným, že jak místodržitel, tak i nový
starosta s povděkem vzpomenoli velikých zásluh
odstoupivšího primátora dra Srba, shodnuvše
se v úsudko, že poměr, který pod jebo vedením
se ustálil na radnici Staroměstské, byl ušlech
tilým závoděním všech, jimž rozkvět Prahy ležel
na srdci. — Jak minale jsme napověděli, tak také
dopadla kandidatura obecního staršího Josefa
Jiroutka na křeslo náměstka starosty králov.
blav. městr Prahy: dostal celkem© hlasů, ješ
nedali mu političtí jeho přátelé, nýbrž tak
svaní „divoci“ obecní starší a uěkteří členové
sdražení dra Podlipného. Za náměstky zvolení
cís. rada a továrník Richard Jaho a praktický

lékař MUDr. Antonia Štych, jednatel Jednot
občanů pražských. Sdražení obecních staršíc
strany. národní, jimž po ujednaném kompro
misu připadlo letošního roku jmenovati kan
didáty pro volbu náměstků, zvolilo užší ko
mitét, který za kandidáty ponavrbl: JUDra
Ed. Baštýře, Rich. Jahna, Josefa Jirouska,

MUDra Antonína Štycha, k a K. Vlčka a F.Voitla. Když ve schůzi užení strany ná
rodoí bylo o usvržených kandidátech hlaso
váno, nedostal poprvé ani podrahé žádný
z navržených uadpoloviční většiny. Nejméně
hlasů dostal pak dr. Eduard Baštýř, jenž při
prvém Hlasování obdržel pouse jeden hlas, při
drubém a třetím pak vyšel oa prázdno. Rich.
Jahn a F. Voitl měli po 16 blasech a teprve
při třetím blasování obdržel Jaha 17 hlasů,
čímž jeho volba byla zabezpečena. Pokud týče
se druhého náměstka, tříštily se hlaey mezi
dra Vlčka, Jirovska a dra Stycha, jenž taktéž
po třetím blasování měl většina dvou hlasů
a jenž měl tu nehoda, že ještě v den volby
boalí ns jeho kandidatůro úťokem pražští ře
meslníci a živnostníci, kteří vyslali do radnice
deputace, aby se domáhbaly zvolení za náměstka
J. Jirouska jako zástopce stuvo řemesinického
a živnostenského. Proto nebyla neodůvodněna
slova, která pronesl starosta dr. Groš, vítaje
nového náměstka dra Štycha, tomuto šeptem:
„Těžký porod jsi měl“

* *.

Bezměrné neštěstí, které událo se v uhel
ných dolech Courriéreských ve Francii a vy
rušilo všechen vzdělaný svět, vzbudilo na všech
stranách opravdový soucit. Všechna evropská
blavní města si popílila a věnovala značné ob
nosy na prospěch nešťastných pozůstalých.
Vídeň dála 10.000 K a Praha — 600.K| Vzhie
dem ke svým stykům a Francií měly hlavy
obce pražské řádně si rozmysliti, když tento
nepatrný zajisté při takovéto příležitosti obnos
posílaly do Paříže pomocnému komitétu. Stále
se mluví o representaci, o stycích česko-fran
couzských, a když jde o skutečné represento
vání se, dopadne toto, jako v nynějším případě,
velmi bledě. Bylo by se doporučovalo, abý
aspoň pánové obecní starší, kteří v minulých
letech a v loni byli ve Francii na útraty obce
pražské, učinili mezi sebou sbírka ve prospěch
nešťastníků po zabynalých havířích a výsledek
jeji poslali jako důkaz skutečných sympatií
do Paříže. — Než: skutek utek, a tak město
Praha, která s Paříží v posledních lélech jest
ve stálém úzkém styku, paráduje v seznamu
šlechetaých dárců pozůstalým obnosem velice
nepatrným.
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Až jednvu po létech střízlivý historik
bade pročítati některé naše pražské časopisy,
užasne nad spoustou umělců « umělkyň, kteří
oblažovali své pražské vretevolky počátkem
dvacátého století svými oslnivými výkony.
Stačí, aby kterási ženština oacvičila jakž takž
nějakou píseň, aby ji přednesla s notoou dávkou
trémy v nějaké společnosti či na přátelském
večera, a v následajících dnech již dočítá sě
trpělivé čtenářstvo o „umělkyni velikých umě
leckých kvalit, zářivě krásné a lepé pěvkyni,
která přednesem písně .. . dokázala, že“ atd.
Jiný příklad. V předměstské areně vystapuje
ženština, která „táhne“ nikoli svým uměním,
nýbrž spoustou dobrodražství, jichž jest brdin
kou. Ženština, neštítící se přijímati dary od
kvintánů střední školy, kteří konečně utvoří
tajný spolek „Černých ďáblů“, který má za
účel choditi do areny a tleskati, když ona
ženština hraje. Dojde to konečně tok da
leko, že hoši doma odcizují peníze, aby
„zbožňované krasavici“ mohli kupovati pre
senty. Když pak rodiče udělají poprask, vrací
diva — zástavní listky na skvosty, které jí mla
díčkové věnovali... A když pak sám manžel,
poctivý, charakterní mož zukročaje, aby dal
ším skandálům a svádění mladého lidu učinil
přítrž, pobání ho „věrná“ manželka, která od
milána dává si věnovati 20.000 vydlužených
koron — před soud, domábajíc se potrestání
svého može, který sáhl k nedovolenému a za
vržitelnému prostředko, aby oběti přízně své
maoželky a jich příbuznév čas varoval...
A o podobných amělkyních přinášejí časopisy
referáty, vychvalajíce talent, omění a dokona
lost podobných individaí. Není to nesmyslný
kult? Pobřícha, že uejvíce bují v Prazel

Pozn. red. Diskosi o manželetví našeho
dopisovatele s „Národ. Listy“ odkládáme do
badoncího čísla, jsonce přesvědčeni, še věc
uesestárue.

Obrana.
(5) Junácká odveta „pokrokového“

žurnalisty. Dokázalijsme věcněpanu Rydlovi,
„pokrokovéma“ redaktorovi „Hlasů od Metoje",
že jeho list piše proti katolicteu nepravdy.



Dodali jeme, že ze. samé pokrokovosti zapo
mněl dostudovat, že si zřídil psinec a nyní
vaposledy zkouší svůj paedagogický talent na
národě. Tohle všecko znova opaknjeme. Pan
Rydlo odpověděl ušlechtile a „věcně“ podle
vzoru jiných „pokrokových“ lidí: „Katolický
žuroalista selže, pošpiní, ublíší odpůrci a při
tom se ještě pokřižuje: Ve jménu otce, i syna
i ducha svatého.“ — Čiperně jste se, pane
Rydlo, naačil lbáti manýrou ještě „pokroko
vějšího“ listu „Času.“ Tohle má býti věcná
odpověď? Takhle „rytířsky“, paušální pomlu
vou by dovedl „odrážeti“ věcné výtky každý.
A proto vás vyzýváme, abyste nám dokázal,
čím jeme vás v příslušné lokálce pošpinili, co
jsme o vás lhali a čírmmjsme vám oblížili. Jen
honem sem s důkazy! Nepomáhejte si vykra
cováním a planými frázemi, ale jednoduše své
tvrzení věcně dokažte. A tolik nám již milo
stivě dovoliti musfte, abychom vaše protikatc
lické nepravdy, psané hrubým způsobem, klidné
odrazili. Praktika pokrokářské žaroalistiky
jest velice chytrácká; místo co by takový list
své lži odvolal, začne balamutit své čtenáře,
že o něm katolický list lže, že odpůrci obli
žuje, atd. — aniž by své tvrzení důkazy odů
vodnil. Místo polepšení — nové lži.

Politický přehled.
V poslanecké sněmovně dosnd trvá de

bata o volební opravě. Řeči stibají řeči, poubé
mlácení slámy a v zákulisí jeví se shon a nátlak
na vládu po zvýšení mandátů jednotlivým stra
nám. Po větším počtu mandátů touží Němci —
vláda jim už slíbila — a nejnověji přidá Se i
prý Polákům. A baron Gautsch v novém vý
klsdu k volební opravě znova prozradil, že se
vládě v první řadě jedná o zabezpečení neo
právněných privilegií Němců a upevnění cen
tralistické soustavy v Rakousko. Němce při
tom těšil, že počet mandátů, které jim volební
oprava zabezpečuje, zůstane zachován pro
další časy. Tak chystanou opravou dostane se
nám leda pouhého odleska rovnosti a rovac
cennosti. — Ministr vnitra povolal prof. dra.
Jar. Čelakovského a dra. Jirečka do archivní
rady. — Tyrolský místodržitel svobodný pán
Schwartzenau sproštěn byl svého úřadu a jme
nován senátním presidentem přisprávním soudu.

Uherská vláda vystupuje nadále odhod
laně proti všem podvratným snabám waďarské
koalice. Rozpustila výkonný výbor koalice a
zakázala další jeho činnost. A v Uhrách ticho,
národ se nebouří, jak koalice prorokovala; tím
dostatečně potvrzeno, že za koalicí nestál celý
národ, že to bouření proti Vídni odbloučko
revoluční koalice, která vlastně s národem ne
cítí. Vláda dává vybírati zadržené daně a při
pravuje vojen. odvod. A klub bývalých říšských
poslanců uemaďar. oárodaostí vydal právě ma
nifest k národuostem nemaďarským : Slovákům,
Srbům, Charvatům a Rumunům, v němž žádají
revisi vyrovoání z. r. 1867 pookazujíce, jak do
savadní vlády uberské zákonů o vyrovnání zne
užívaly k znásilňování národností nemaďarských,
jsou provšeobecnéprávohlasovací,ale protijeho
omezení zaalostí maďarštiny, a práv svých ne
vzdají se nikdy.

V praské sněmovně předložena vládní
předloha, kterou se zvětšuje dosavadní počet
poslanců a zavádí změna volebních okresů a
volebního zřízení.

Ve Francii trvá odpor proti soupisu ko
stelů zvláště v Bretaňsku a Laognedoku. Mi
nistr vnitra zakázal při soupisn pcužívati vojska,
ješto by prý vastalé roztrpčení škodilo při
volbách kandidátů radikálních. — V Lensu
franconském a okoli stávkuje na 80.000 hor
níků.

Roským vyslancem u papežského dvora
jmenován Sasonov.

V Rosko objevují se ještě ta a tam vý
střelky revolocionářských snah. — Revolační
strana míní nyní zmařiti volby do damy; právé
konají se volby volitelů poslauců. — Vůdce
vzpoury námořníků na Černém moři poračík
Schmidt zastřelen se třemi námořníky.

Můše duševní vsdělání pokračovali, mohou
přírodní vědyrásti jakdo šířkytak do hloubky,
může se li duch rosšiřovati jak ohce —- přec
tu výši a mravní vedělání křesťanství, jak ono se
leskne a sáří v evangeliu, nikdy nepřekročí.

Slavný nekatolický básník Gogthe
příteli Echormannoví (III, 171,.

z činnosti katol. spolků,
z panice m. P. (Přednáška).Na pozvánínaší katolické jednoty přednášel dne 11. břemna t. r.

o 7. bod. večerní ve dvoraně hotelu p. Jos. Řeháčka

Svatézeměa -omístech eh..Kpřednášcetéto,
které byla. provázena Veělálaými obrašy, dosta

vili se četní členové naší jednoty a mnoho vsác
ných hostí. Plnétři hodiny mile poutala nás výborná
přednáška, slova a obrazy poskytly nám maobého
poučení, povzbuzení a ušlechtilé zábavy. Srdečné díky
p. řečníkovi, a usoání téš jeho průrodčím, kteří ma
při předvádění obrazů nápomocni byli. — Dne 25,
března pořádá jednota naše divadelní představení:
„Jakou našel Jakab metla na sloa Tekln.“

Z Červ. Poček. Křesťensko-katolickývadě
lávací a podporající spolek „Svornost“ se sídlem
v Červených Pečkách konati bade v neděli dne 25,
března t. r. o 4. bod. odpol. měsíční spolkovou schůzi
ve spolkových místnostech v hostinci p. Josefa Ku
chaře. Na programu jest přednáška vldp. Frant, Můl
lera, prof. c. k. reálky v Kutné Hoře: „Život v Ja
ponska.“ I nečlenům vstup volný,

Z Kutné Hory. Přednáška v katol. jed
noté av. Vojtěcha pro Horu Katnou a okolí konala se
4. t. m. sa přehojného účastenství členstva a milých
hostí, Spolek náš nsp.řádal prvý v městě ryze ná
rodní a vlastenecky konservativní slavnost jab'lejní:
Slavnost jabilea úmrtí J. K. Tyla-Horníka, baditele
a miláčka milého našeho národa, Připomínáme, že
na přednášku tu získali jsme rodáka našeho, redaktora
a spisovatele Gustava Toužila z Praby. Mile a a oad
šením opravdu zářícím vyslechli jsme úchvatnáa citu
plná slova přednášky plné 3 a '/, hodiny oerašené
trvající, na paměť srdcem k srdc: promlavené. Od
počátků a vzniku Českého vědění při sklouu osm
náctélo století, v němž blavní žilotep povzbadili čeští
duchovní a jich přátelé věrní až po Tylovo zrození
(1808) v Hoře Kataé, o jeho studiích, při nichž po
mábal arcidékan kotnohorský Herzán až do Hradce
8 do Prahy Tylovi ua cestu, o rodině Tylově v Hoře
Kotné a poměrech jejich, o jeho pracích na roli ná
rodní literatary a českého divadla v Praze a na
venkově — až po jeho skon v Plzni (10. června
1856), dále o ochot. divadle a o založení pamětní
desky J. K. Tylovy v Hoře Kutné r, 1862, k čenužš
dal podnět tehdejší právník Antoniu Svoboda jako
vůdce akademiků kutnohorských a tvůrce napotomní
vaší „Nadace Tylovy“ — nyví rada vrchu. zem,
soadu m. al. a maj. realit v Hoře Katné, a borlivý
příznivec všeho dobrého, šlechetného, vlasteneckého i
katolického. Slyšeli jsme věci skutečně zcela nové a
pro Kutnohorany zajímavé a poučné. Host, p. Vojtěch
Seitz, měšťan a maj. domo, promlovil o osudu krás
ného ochot. divadla, o jeho zakladatelích a ct, rodině
Hartmanové, o brosném konci jeho, děkoval Jednotě
sv. Václava, že ujala se jubilejní pocty úmrtí Tylova
a provolal Jednotě upřímné Zdař Bůh!

Z Čáslavě. Dne 18. března přednášel ve
zdejším křesť. sociál. spolku pau c. k, prof. Václav

Šarboch „0 výrobě ovítiplyau“. Poutavoa přednáška
oživoval pan přednášející experimenty a nárysy na
tubuii. Po přednášce sebrál dramatický odbor zdařile
jednoaktovku: „Dva lichváři“, Při tak poutavé a ča
sové přednášce, (nedávno u nás postavena plynárna),
pozorovali jsme, že velmi mnoho členů schází. [ na
padá nám, že některý jde do apolka našeho, ať už
jako člen nebo host, jen když se ptancoje“. Upc
zorůujeme, že účelem spolku jest v prvé řadě vzdě
lávati, a teprve na drahém místé „baviti“ a žádáme,
aby toho aspoň Členové spolku pamětlivi bylil Čilý
dramatický odbor připravaje na pondělí velikouvční
obraz ze života: „Zachycen proudem“, ve 4 jednáních
od dra, Frant. Hermana.

Z Libětátm. V neděli dno 18. břesna po
řádala naše katolická Jednota členskou schůzi, nu
níž přednášel vidp. dr. Fr. Šalc, professor z Hradce
Králo.é, na thema: „Jan Amos Komenský a jeho
poměr k církvi katolické.“ V řeči, půldrabé ©bodiny
trvající, nastínil vldp. řečník život Komenského, tolika
strastmi a nehodami stíhaného, předvedl před zraky
naše roztříštěnost, jaká uastala mezi stoupenci Hu
sovými, jskož i osady jednotlivých sekt náboženských
v Čechách. Slovy vzletnými a doklady zo spisů Ko
menského dokázal nám lásko jeho k řeči mateřské a
pevnou, nezvratnoa víra v Boba, poukázal na to, že
mnozí, kteří nyní vydávají se za stoupence Komen
skébo, liší se od něho pravě tím, že Komenský zá
kladem všebo vyučování udává víru a náboženství,
přeje si, aby všechny předměty vyačovací proniknuty
byly duchem náboženským, kdežto oni chtějí víra ze škol,
se srdcí dětských, z lidu vyrvati. Veledachem byl Ko
menský, ale i na něm 80 ukázalo, že nikdo není zcela
dokonalým, neboť neuměl v srdci svém potlačiti zášť
proti církvi římsko-katolické, zášť, která bo neopustila
ani v posledních chvílích živote jeho, jak o tom svědčí
slova pronesená v „Kčšsfta umírající matky jednoty
českc-bratrské,“ — Poučnou přednášku svoji zakončil
vldp. řečník slovy: V čem Komenský vynikal, v tom
jej vásledujme, v čem pochybil, toho se varojme!
Sotva že dorněla slova vldp. řečníka, již rozlehl se
sálem bouřlivý potlesk více než 250 účastníků schůze,
a všichni srovnávali jeme se jednomyslné v tom, že
přednáška ta byla v naší nábožensky umíšené osadé
velice na místě, poněvadě k nám docbázírají lidé,
kteří by z Komenského rádi učinili něcu jiného, než
čím skutečně byl, takže i ti, kteří přišli posuzovat,
uznali, že přednáška byla pravým skvostem; ode všech
pak vyslovováno toužebné přání, aby vldp. řečník
sase co nejdříve uáe svou návštěvou poctil. chůzi
přítomno bylo také několik tostí s milé Jednoty
Loenické s pp. A. Labem, farářem v Lomnici s. P.
Zdař Bůh!

O,
Čtětel Předplácejtel | Rozšiřuje!

»OBNOVUcl

Zprávý místnía z kraje.
Ve schůzi městské rady králové

hradecké dne 12. března 1906 neneseno: Sdělení
c. k. okr. hejtmanství, že c. k. místodržitelství svolilo
k poušívání nového tržiště dobytčího, vzato na vědomí.
— (C. k. okres. hejtm. předložené opětovná žádost cl.
R. Balieové za ponechání nadace Protivovuké postoupí
se městskému zastapitelstvu. — Vyžádá se svolení
politic. úřadu k opatření čísláků pro hřbitov Pou
chovský. — Žádost p. H. Richtra o zřísení dlážděného
přechodníku na „Příkopech“ postoupí se technické
kaoceláři k podání návrhu a rozpočtu. — Žádost tě
locvičné jednoty „Sokol“ za upravení pozemku, urče
ného ku stavbě tělocvičny, a přenechání k ažívání
domku tam stojícího, postoupí se pevnostníma odbora.
— Vyhoví se žádosti dámského pěveckého spolku
„Eliška“ za propůjčení divadla ku koncertu ine 7.
a 8. dubna 1906. — Technické kanceláři se uloží, aby
podala návrh, komu se má dáti stavba varban pro
kostel av. Klimenta, ježto c. k. ministeratvo kulta a
vyačování avolilo, aby náklad na varhany ty kryt
býti směl ze jmění kostela sr. Pavla na Ponchové.
— Tocho. kanceláři předložené offerty na železné zá
bradlí pro nábřeží u „Borromaea“ a voj. plovárny po
stoupí 8e porn. odbora. — Vyboví se žádosti p. Jos.
Šráma z Malšoric za pronájem náplarky pod Vone
šovými sady na rok 1906. — Žádost „Klaba českých
velocipedistá“ zde, za upravení hříště na pozemku
za obchodní školou, postoapí se technické kom
missi. — K léčení v „Albertina“ v Žamberku na
vrhne Se sirotek Marie Drořáková. — Ve schůzi
dne 19. £. m. usneseno: Mostní váha v jatkách bade
se propůjčovati do odvolání v čas trhů, mimo to pak
zdejším řezníkům, již na městských jatkách porážejí,
za poplatek 20 h za jeden kus. — Panu Jos. Kňour
kov propůjčí ee divadelní zahrádka k účelům hostin
ským do odvolání za obvyklých podmínek, — Hrob
básníka Tarinského na hřbitově Poachovském bude
zachován a udržován nákladem obce. — Obci Pražské
Předměstí odprodá se as 100 m* hradebního pískovce.
— Žádosti p. Václava Hessa z Prahy za propůjčení
měst. divadla k pořádání koncertu „osfčíkova kvar
tetta“ na den 21. dubna t. r. bylo vyhověno, —Taktéž

orěn bylo žádosti „Pokrokového kluba“ za projčení divadla ku přednášce dra. Boačka „O reformě
ráva manželského“ na den 24. t. m. — Zádosti p. Ant.
omana z Kuklen za povolení k porážení koní na

jatkách nebylo vyhověno.
„Oprava“ manšelství. „Osvětal.“ přináší

apráva: „Pokrokový klub v Hradci Králové uspořádá
v nejbližší době veřejnou schůzi lídn 8 thematem:
„O reformě manželského práva“ Nestoudná, na lži a
balamucení lidu spočívající agitace klerikální proti
natné opravě platného práva manželského, založeného
vlastné na práva církovním, vyžaduje energické proti
akce všech živlů pokrokových“ K této lokálce, psané
bezpochyby nijakým majitelem pověstného hradeckého
„klíčku“, poznamenáváme krátce, že na nestondné lži
a balamucení lidu vyhradila si výsadní právo strana
pokroková a že strana katolická zaujímá jenom obranné
stanovisko proti znemravňující „opravě“ posvátného
svazku manželského. Ani sebe větší hrabosti, jakými
Hajnačastuje obrance neroalučitelnosti rodiny, neod
straší nás od boje proti perverení inteligenci, která
kazí lidový mrav.

Okrašlovací spolek v Hradel Král.
konal v sobota dne 17. t. m. valnou hromadu v míst
nostech Besedy za obvyklého účastenství členů. ©Zu

zprávy jednatelovy vyjímáme: Spolek čítal v uplynu
lém roce 242 členů činných. O práci usilovné, třeba
nehlačné svědčí to, že minalého roku vysázeno bylo
celkem 6639 sazenic, křovin a stromů a to nejvíce
v sadech oa Žižkově nám., pak Na příkopě, va ná
břeží Frant. Jos. I., u Piletického potoka a na tržišti
u jatek, kam přesazovány již velké stromy z dětské
zabrádky u reálky a od okr. nemocnice. Mimo to 0
pravována a v pořádku udržována všechna stromořadí

Jakož již sady zřízené, Celkem pracováno 618 dní.
Že tolik vykonáno býti moblo, děkuje spolek jenom
přispění al. ob. zastopitelstva i al. městské rady, jež
snahám okrašlovacího spolka vždy a největší ochotou
vatříc vycházely, jakož i al. korporacím a příznivcům,
kteří účelům spolku větší částky darovali. Jsou to
sejména: Obec Královéhradecká (400 K), městská
spořitelna (300 K), okresní výbor (80 K), Záložna
(60 K), Záložní úvěrní ústav (50 K), J. M. ojdp.
biskup ThDr. Jos. Doubrava (20 K), pravovár, mě
šťanstvo (20 K). Všem budiž tuto vzdán vřelý dík.
Celkem přijato (již s příspěvkem sl. obce na r. 1906
v částce 400 K) 232006 K, vydáno pak 272564 K.
Letošního roku vzal na se okrašl. spolek velký úkol,
postarati se o květinovou výzlobu sadů ua Žižkově.
Mimo jiné pak starati se musí o náhradu stromořadí
podél pravého břehu labského, jež padnouti má za
oběť nastávající regulaci. To vše není možno, přes
obětavou podpora slav. obec. zastapitelstva, nezvýšísli
se zájem občanstra pro výzdobu a zpříjemnění vlast
ního domova, který by patrný byl z bojnějšího při
stapování za členy spolku. Mésíční příspěvek 20 b
jest vzhledem k dobré věci prospívající jak celku, tal
i každémo jednotlivci nepatrný.

Akademie. Alumni biskupského semináře
kněžského v Hradci Král. pořádali v neděli doe
18. března t. r. „Slavnostní akademii“ hudebně
pěveckou na počest vrebního pastýře avého J. B.M.,
nejdůstojnéjšího Pána Dr. J. Doubravy u pHleži
tosti jmeuin. J. B. M. ráčila o 5. hod. odp. zaví
tati do slavnostné ozdobené místnosti, kde uví
tána byla jménem všech theologů ctp. J. Komečným,
boh. IV. r., dojemnou promlavon a gratulací. J. B- M.
ráčila milostivě akademii pořádanou přijati jako
dar plynoucí z vděčných synevských ardcí vůči
milovanéma dachovnímu Otci svéma. Nejd. Vrobaí
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na synovskoa lásku, již chovati v srdci jest po
vinností každého bohoslovce a zároveň ujišťoval
přítomné otcovskou Svojí láskou a benerolencí.
Akademie sama byla velmi zdařilá jak výběrem
jednotlivých čísel programu, tak i provedením.

obutný bymnus Pickův „Český zpěv“ obratným ří
zením osvědčeného sbormistra p. doc. V.Gyurkoviče
působil na vid. posluchačstvo úchvatně. K leska
akademie měrou nemalou přispěl dp. J. Sabůla
virtuosním sebráním sola na violo. Dále bylo po
žitkem poslechnoutí sympathického hoaslista p. L.
Dragouna, boh. III. roč., jenž úchvatně přednesl
„Fantasif z Gonnod-ovy opery : Faust. Než i ostatní
čísla předvedena byla k úplné spokojenosti všech
řítomných. Na konec zapěl sbor „Papežskou

hymnu“ a při té příležitosti ráčila J. B. M. vzpo
menouti na Sv. Otce, jenž také jmeniny své na
svátek 3v. Josefa slaví. Na to ráčil njdp. biskup
díky vzdáti všem pořadatelům akademie a tím
slavnost se skončila. Program akademie byl ná
sledující: 1.) Potpouri ze Straussovy operety „Ci
kánský baron“. (Orcbestr.) 2.) Proslov. 8) Picka
F.: Zpěv. (Mužský sbor.) 4.) Kallivoda J.: Nok
tarno. (Viola a klavír). 5. Gaal Fr.: Suite na
ruské písně pro housle, klavír, čelo, harmonium a
kontrabass. 6.) Macau K. Em: Modré zvonky vy
zvánějí. (Tenor a klavír.) 7.) Alard D.: Fantasie
z Gounod-svy opery „Faust“. (Honsle a klavír.)
8.) Grieg Edvard: Hjertesar. (Smyčcový guintet.)
9.) P. Křížkovaký: Pochod. (Mužský sbor.)

Na prospěch malých živnostníků.
Sdružení živnostníci pro veškerá odvětví oděvní
z Hradce Králové a okolí pořádají dne I. dubna
t r. 02. hod. odp. v místnostech Živnosteneko-čten.
jednoty v Hradci Králové acbůzi, v níž má 8e po
jednati o avorném dobodnutí za příčinou docílení
jednotnosti v zabájení akce, kteráč má býti prů
pravou k zlepšení zbědovaného onoho odvětví
živnost. „Placení hotovými“ jest životní otázkou
malých živnostůíků. Jest to jedna z nejpřednějších
hradeb k ubájení posic, ješ zabrániti má, by ony
živnosti nebyly úplně emeteny 8 povrchu zemského
vlastní bídou a — velkokapitálem. Pozvání k této
manifestační schůzi bylo zasláno starostům všech
živnost. společenstev širokého okolí Hradce Král.,
ale přes to vše zve vás komité pány příslušníky
výše uvedených živností ještě tímto způsobem, aby
nemohl býti žádný opomenut. Přijďte všichni, přá
telé, kteří smyslu máte a porozumění pro své
pomoc!

Osebnmí.Pan Rudolf Juliš, vrchníkon
trolor c. k. pošty zdejší, přesídlí v téže hodoosti
do Planě II. Maoho zdaru i na novém působišti|

Volnou zábavom má skončiti v Živa.čten.
jednotě zábavný večírek dne 25. břesna. Novíme vlastně,
v čem ta „volná zábava“ vyvrcholí, ale dle obvyklého
výklada rozumí se tím tanec. Nemůžeme schvalovati
takové „obvyklé“ ukončení společenských našich zábav
ani se stanoviska kultorního, protože to kazí vkus
mladší generace,klerá sejde se jenom tehdá, kdyš se
tančí. Nenvedlijeme ani stanovisko církevní, které
+ době postní zábavy taneční zapovídá, ačkoliv ohled
na církevní předpisy byl by ne místě vo spolku tak
aeriosním, jakým je Jednota.

Zkouška žákyň hudobní koly škol
ských sester de N. D. v pensionátě císaře Frant.
Josefa v Hradci Král. koná se 25. března £ r. o
4. bod. odpol. Vstup volný.

mda purkmistrovského úřadu
v Hradci Králové r. 1905. Dopodacíhopro
tokolu purkmistrovského úřadu sapeáno bylo 11170
čísel a do protokolu místní školní rady 760 čísel.
Schůzí městského zastupitelstva konalo ae oam, v nichž
vyřízeno bylo 83 článků. Schůzí městské rady bylo
64 a vyřízeno v nich 2763 článků. Schůce místní školní
rady byly tři. Z odborů nejčastěji konaly schůze odbor
pevnostní, technický a požární. Záložníků přihlášeno
bylo 426, zeměbranců 126. Do úmrtafho protokolu
zapráno bylo 207 osob a do bnaneckého 148 hnanců.
Tanečních zábav hlášeno bylo 27. Domovských listů
vydáno bylo 74 e pracovních knížek 46,

Lidová kuihovna v Hradec!Králové.
Z městské lidové koihovny v Hradci Králové půjčeno
bylo r. 1906 v ledna 240 osobám 740 svasků, v únoru
260 osobén 785 svazků, v březnu 23) 08. 720 ovas.,
v dubna 290 os. 715 srasků, v květnu 188 osob. 580
svaz., v Červnu 154 08. 470 ovas., v Červenci 120 08.
380 svaz., V srpnu 169 08. 520 svaz., v září 154 06,
460 avaz. v říjnu 190 os. 570 avaz., v listopapu 322
osobám 680 svaz., v prosinci 214 osobám 660 avasků,
celkem tedy 2360 osobám 7280 svazků. Od otevření
l.dové bnihovny (4. října 1896) půjčeno bylo 25.985
osobám 87.601 svazků. — Lidová koibovna v Hradci
Králové uestévá ze 3116 svazků bellotrie, děl poučných
a časopisů. — Od „Veřejné čítárny Palackého * ode

učných sa poloviční cena. Koapeny byly nové
Sebraných spisů Čechových a Jiráskových a Brehmova
Života zvířat, Ottovy Východní Čechy, nové spisy od
Raise, Klostermanna, Mrštíka, Gatha, Legra, Hermana,
Nováka, Bauše s Vykoukale, Vzpomínky Barákovy,
Jelínkovy a Ad. Čecha a m. j — Odebírány byly:
Ruská knihovna, Ottova Laciná knibovna, Světové
knibovna, Vilímkova knihovna, Libuše, Matice Lida
a Slovanský přehled. — Četné knihy byly půjčováním
snačně poškozeny, takže musily býti znova svázány.

— Km hidovéoístina jev Krarrgm domě čp.33 na Ve náměstí a knih jí se bezplatně

n rygpoehod 1—2 hod. odpl. o Vížedu úd 1—0. večer. —
Koncert Cecilie Šmídov |

al. března, byl pravou uměleckouO koatoe
Přesvěděiji jsme se, že chvála, kterou přední naše
kritické listy umění pěvkyně provázely, nebyla

planým poklonkováním. Večer sl Šmídové byl
uměleckou produkcí prvého řádu. Bločnačá blas
zralý, mistruě vyškolený, svonivý, přednáší i
naance s velikou lehkostí a přesností. — Mladičký
virtoou na honele pan Aot. Maixoer překvapil 0
becně svojí mistrnou hrou i velice obtížných par
tií, na jichž vykonání i zkušení virtaosové musejí
vynaložiti mnobv studia, Technika jeho je vskutku
již nyní znamenitá. — Menší interess bylo zname
pati na posluchačstvu při bře pana Vít. Šmída,ač
i jeho umění svýšilo kouzlo rešera. — Škoda jea,
še návštěva byla slabá, na Hradec tentokrát příliš
slabučká. A přece koncert proslulé koloraturní
pěvkyně více ašlechťuje než deset římsko řeckých
zápasů v cirku.

Včelařiokresn Královéhradeckéhol
Královéhradecko jest sice „zlatým prutem“ vlasti
naší, pokrok jeví se tu na všech stranách patrněji
než jiode, ale přece ještě některý obor práce jest
tu popelkou, poubou libůstkou, která se prý musí
pooechati jen tém, kdož mají k tomu času. Jest
to včelařství, jehož uárodohospodářský význam
nedošel dosud pravého ocenění mezi lidem. Právě
snahy zahraničných epekulantů, kteří padělaným,
bezcenným — ovšem že laciným medem za
plavají nase vlasti, zatlačujíce přirozený med český,
který svou hodnotou požívá pověsti světové, měly
by povzbaditi včelaře, aby se vzpružili k organi
saci, z které by se šířila láska ke včeličce mezi
Jidem naším. Včelaři z Hradce Králové a okolí
zvou Se tímto k přátelské echůzce as neděli doe
1. dubna do Hradce Králové o 3. hod. odpol.
vrestauraci p. Bařtipánově v Adalbertinu (v předním
pokoji),kdežse poradímeo krocích kzařízení včelař
ského spolka krajinského, z něhož moohbévýhody
poplynoa pro jednotlivé včelaře

„Hradecký kraj“ — jest názevillnstro
vaného dvouměsíčníku, věnovaného minulému i nyněj
šíma kulturnímu životu, spolu jako věstník massf
kraje Královéhradeckého. V prvním čís. letoš. ročníka
(III.) jeví se značný krok ku předu jak obsahem, tak
formou. Toto číslo věnováno jest povětšíně Jaroměřska.
Obsab: J. Matějka: Úplný popis zvonů na Jaroměřsku.
— J. Duška: Příspěvek k národopisu okresn Jaro
měřekého.— Rorátní kniha čiti speciálník je oměřeký
z r.1592. — J. Zoman: Sausedské právo ve Smiřicích.
— W. Paulas: Zrašení roboty na panství královéhra
deckém. — Th. Zouzal: Příspévky k přírodovědeckému
popisu okresu jsroměřského. — J. Polícký: Březnové
dny r. 1848. — Dr. V. Paul: Letopočty a náp sy při
chráma sv. Mikoláše v Jaroměři. — J. Pácal: Pří
spěvky k popisu a pamětem osad na Jaroměřeku a

rálovédvorsko. K textu přidáno několik obrásků a
zvláštní příloha: Hlavní oltář chrámu sv. Mikoláše
v Jaroměři. Věstník tento vydává V. Nejedlý v Jaro
měři. Redakční komité: L. Domečka, dr. Th. Zouzal,
dr. V. Paul, K. Neaman a J. Daška. Roční předplatné
3 koruny.

Odměny za dodané cehrounstya pon
Favy. Aby se vzbadil sájem pro sbírání chroustů a

nrav, obdrší odměnu dle $ 9. zákona ze dne 30.
ubna 1870, s.z č 88 každý, kdo nasbírané chrousty

s ponravy obecníma úřadu odrede. Olmána la usta
novuje ee v souhlasu se somským výborem království
Českého pro rok 1906 obnosem 6 haléřů <a kašdý litr
dodaných chroustů a 13 baléřů za každý Jitr doda
ných ponrav. Odměna ta zapraví 60©pokladay obecní
a bude s polovice nabražena z prostředků zemských.

IX. náměstkem starosty pražskéhosvolen MUDr. Ant. Štych. Narodil se v Potštýně n. 0.
r. 1867, studoval gymnasium v Hradci Králové, kdež
bydlel v Borromaen. Studia lékařská konal na čes
université v Praze. Obsoním starším zvolen r. 1809,
jako člen rady městské působí 4 let a na radnici jest
vynikajícím předákem staročeské strany. Nový ná
městek jesti literárně činným; vydalt několik spisů
lékařských.

Velké odkazy. V Rychnověn. K. zemřel
majitel domů p. Z. Můblatein, který v poslední
svě vůli odkázal: obci rychnovské na uplacení
obec. dluhu 28.000 K, Ústř. Matici Šk. 10.000 K,
na stipendia pro chudé rychnovaké žáky na gym
nasíu 10.000 K, na stipendia pro chudé žáky
chlapecké a dívčí školy v Rychnově 10.000 K,
dům oa starém nám. připadne po emrti jediného
Syna zesnulého městské obcí na vydržování ai
rotčince. Celkem činí jeho odkasy 300.000 K. Za
svého šivota byl velmi opatrný, a ani domácí ani
vlastenecké účely valně nepodporoval.

Zhouška chovanců zimní hospo
dářské školy v Opočně konatise budev ne
děli, dne 1. dubos £. r. v internátních místnostech
školy od 9. hod. dopol. Rodiče chovanců jakož j přá
telé rolntctva a přísnivci školství vůbec svou se k re
řejvé skoušce této, při níž naskytá se vhodná příle
žitost sesvati, Čemu 46 ca škole vyačaje a jak při
pravojí me chovamci pro badoncí povolání a život
veřejný.

Divadelní ochotnické jednota „Tyl“
v Rychnově m. H. sohrajev nedělidne 25. března
1906 + Polclově divadle ve prospěch zařízení divadla:
„Jeponská vása.“ Veselobra ve třech jednábích, na
psali Pacl Bilhaud © Moarice Hennegain, přeložil K.
Lier. Začátek přesné o půl 8. bod. Konec před 10.
bodinon. V mesialtí účinkuje ct. budebaí spolek Da
libor. Oeny míst obyčejné, dělnický lístek 20 hal.

stará p. Jos. Říba, obchodníkv Ryobnovén. K.
Veda a ohcňve Ždánicích na faře.

Byl jsem nedávno v jedaěch pardubekých listech —
které to jsou, skoro nevím, jich tam moc

vychází — nespravedlivě sapades, proto také za čas

tebdy. v novicách, če farář Zdánický as to má, jako

aid HorěkaMeokrata a socielista dosti dobrá

horké, chutná „trdloró“, jskáš se sa jednobo krásného
dne ns faře Ž lánické klokotem byla vařila a pro nis
si dcerka. jistého zdejšího občsns s plecháčkem
byla přišla — ale uastojte vodu domů přinesle. —
Z toho rámae veliký v movináchajé tam na pranýři|

— Věc věak není tak slá, jek se na pa pohledbýti zdá. Ve Ždánicích ma faře — meškám tu jiš 19
let — rok co rok padne v ledna na droře jeden
ušatec. Našinec málo jen z toho štětináče olísne, ješto
téměř šádného nepošívá masa. Zato poskytovala so
tedlová a jelítkem a jatorničkou kašdéma ohbudému,
kdož v podvečer — kůyš se smráká — vi pro ni přišel.
To vám byla dříve „podívaná“. Homžilose to v síňce
farní samými brníčky, děbénky, hubatkani, korbelky
atd. a dětí tolik, že Alověkomimoděk tenala na mysli
zimní klouzačka. Dostevily se děti chudých i nechu
dých. Tak to trealo více roků. Nyní to jinak je sa
řízeno Vskáše se p7 někom těm, kdof mají obdržeti
„drob“ a „trdlovoa“, coš i letos se stalo. Věsk mezí
nepovolanými gjevila se také ona výše připomenntá
dcerka šsetiletá jistého zde dělníka, jenž jest člověk
poměrně zámožný — malé úspory své chová v Boh
danečské záložně, pšstaje též obor ušatého dobytka,
letos prý otršil v Hradci sa jeden „políšsk“ 200 K,
sám také mívá doma „porášku“, drát lacino najaté
farní pole — jest koasčaé i horlivým čtenářem, vše
licos ví a časem ci sababaje ns ta ždánickoa „bono“
raci“ samými slovy: „Ta šdánická nadatá elita“,
k čemuž někdo připiehal veršík: sama jí a mně nedá
jelita. N+ ddánickém orloji tloaklo sa onoho osud.
ného dae prárá jedenáct, kdyš maličká přišla a „ko
serem“ „poprvé“ zde pro ta prošlukloa, jak někde
Hkají „bouřka“ neb „polivanda“. Řečeno jí, že až
k večera bude botova. Než „andělíček“ nečekal na
soumrak — ta máš — byl ta a bání hliněaon „po
drahé“ jiš ve dvě, když černá polívka apartánská
ještě nebyla hotova. Ta hrozný udál 60 omyl ale vě
domě a s rozvahou. Nalito do konvičky něvo studené
vody a maličké dáno, kteronš věsk služka na
ohodbě se smíchem vylila von, tak že poslíček
jak s prázdnou přišel, tak 4 práedaon odešel. To
je te celá událost. A ejhle, tento žert pobouřil
novináře tak moc, že svojí „bouchačkou“ mně do
očí a do uší vystřelil šipka odsouzení, snad i opo
vršení. Ostrý dopis do novin, ostrý výtisk v novinách.
Měl blara i patu zcela v pořádku, jen ten jeho trap
nebyl v pořádku. Záhlaví jeho soělo: „Necbte malič
kých přijíti ko mně atd “ a dloabé jeho „Amen“: Pana,
nejsem boden, abys vošol pod střechu mou atd. uo,
pane dopisovateli do novin, já nejsem hoden, aby
výpotek vaší hlavy pod střecha mou vešel. Já
pouss o tom se dověděl, čísla všek neviděl. Vědst
„Pane“ nejsem hoden, abys vešel pod střechu moa!
C3 se tkue posvátného výroku prvého „Nechte mali
čkých atd.“, tož sice nerad — nebo nemámese chln
biti, ale můžeme se sa příkladem ar. Pavia hájiti —
připomínám vi následající ndálost « venkovekého dití
svého. Budou tomu letos tři roky, kdyš tu byla seno
seč. Šel jsem so podívat na ferskou louka. Žár veliký,
Voda 'k pití došla. Vzdálenost od osady malý kilo
metr. Ta se osve pláčemmenší bnolaté holčička, asi
tHleté; chtělo se jí pít. — Č) činiti? Vzav maličkou
se ručku, přivedl jsem ci ji do fary, kdež obdršela
hrníček s vodou a koflíček © kávou. Batolila se tu
mesi slípkami a housátky, až si ne večer pro ni
mstka přišla. Srdce mé pocítilo tenkráte radost ve
likou s tohoto nepatrného skutku, neboť mnétanala
ne wysli slova Páně: „Nechte maličkých přijítí ke
mně“ — a hle fara není věra daleko od kostela vadá
lena. A holčičko ona jest právě tetáš, kteráž si letos
přišla — ovšem od rodičů komandované — v nepravý
čas pro „trdiovou“ a místo ní jen šertem — dostele
se stadny. My kněší katoličtí jeme celkom pravými
sociály křesťanskými u to jiš od časů apoštolských a
jé sám také. Loč je potřebí, aby naše dávání bylo
rosumné, mělo sociální podstata a moadrý podklad.
Kdo nepotřebuje, tomu nedej, byť by tě i zato vpálili
do novin, jako i mně tam ustlali — s kdo nechce
pracovati, ať mélo jí. — Příště půjdu o jednu štaci
dál, abych to ještě lépe vylošil.

Z Labské Týmice. V děkanskémchrámu
Páně v Labské Týnicí konána bude obnova av. missie
re dnech od 1. do 8. dubna, t. j- od neděle emrtela 6
do neděle květné. — Obnoru sv. missie konsti budo u
dpp. řáda Tov. Ješ. od av. Ignáce v Prago.

Z Vol. Dřeviče. Zábarný odbor katolické
jednoty ve Velkém Dřeviči pořádá vneděli dne 35.
března t. r. v aálo pí. Math. Samkové „Na Špici“ ve
Velkém Dřevičí divadelní představení: „Jakou našel
Jakub metlu na slon Tekla.“ Lidová hra o sedmi od:
děleních ae zpěvy. Dle stejnojmenné povídky Václava
Kosmáka upravil Jan Fróblich. Dítkém školním jest
vatap sskázán.

Kunitarní snahy socialistů v Hor.
Jelení. (Dokoač.)Ty práce soc. demokratů rozhodně
netáhnou jiš tak, jako kdysi táhly, což bylo také po
sorovati me schůsi dne 10. břesna t. r., o které jsem

se zmínil v minulém čísle. Jest tedy scalepříroseno,de jiš i mnozí dříve apřímní stoupenci jejich počínají
ybovati v mošaost těch neepinitelných ideálů

v říši budoucnosti. Rovnost, volnost a bratrství platí
jsa pro toho, kdo haní a ohbválís nimi; běda však
tomu, kdo se opováží mysliti jinak! Jošté hůře však
pro tobo, kdo by chtěl měco namítati proti rosamu
socialistického pohblavára. Tak tedy, Pan řečník vo
avé moudrosti pravil, mluvě proti výchověnábošensko
mravní: „Drozd psal učebnice ensko-mravní 6
snad je plě> ještě nyní a přeceta výchovanábošensko
mravní bo aeuchránila sločina.“ Kdybyna to chtěl
někdo odpověděti tem vo achůsi, dostal by jistě dobrou
výplata podle socialistické rovností. Odpovídám tedy
touto cestou. Jost pravda, $e Drozd se provinil, a
hlavně proto, še mlčel, ačkoliv věděl, še se kradlo a
s těch kradených ce dávaly tisícové dary aa účely

rotikatolické; a af námpao řečníkjmenuje jez jedoukatolický. časopise, který bybyl jednání to seodsondil.
Ne to pak sobralo katol. duchovenstvomezi obce

sodaskrát větší obnos ma odpomoe neš Droed
mkradi. Akolik nahradí soc. demokraté,kdyš nó



jaký didoreký eocialista sebore nějakou tu „maličkost“?
A jak veliký počet tleh Drosdů socialistický tábor
už měl! Praskají socialistické koneamy, sociellstičtí
správcové nemoc. pokladen si „přilepšojí“ často na
účet proletářů, už se ocitnou za mřížemi. A ten soci
alistický štáb, který ai dapl, že má knčžetvo porin
nost nahraditi krádeže husity Orta a Drozds, nedává
pak poškozeným nic. O krachu Svatováci. záložny
salo „Právo lida“ dvě léta disubé články, ale o svých
rozdech socialistické lísty šikovně mičí. Mlčel kato

lický tisk o Drosdovi? Psalo tom smatném případě
mnobo. A co dělé váš tisk při tolikerých krádeších
socielistických? Číní socialisté teké veliké sbírky na
poškozené? Oni ovšem sbírají též, ale pro lidi, kterým
schásí čerstvý vzduch Ale tohle ae nesmí socialistům
vytýkati, protože to je „nebratraké“ a proto mlěte, vy
klerikálové. To my dobře víme, Ze nábožensko mravní
výchova sama o sobě není u každého bezpečnou hrásí
proti všem sločinům; svláště takový katolík, který 6e
přichytí moderních husitů nebo socialistů, Jebce do
stane choť na „vyvlastňování“ a „dělení“ Ale po
slyšte, vy socialisté, kteří jate majiteli vyšší mravouky )
Nebylo zavřeno pro podvod a zlodějství už maobo
scialistických agitátorů, kteří také udělovali „mě
štákům“ tiskem peprné kázaní o jejich nepoctivosti
a bescitnosti?" | A copak píšeto v listecb o milliono
vých Šrindlech didovských P Aba, to je téžko, protože
v hlavním vašem štábu ve Vídní má první sloro žid
dr. Adler, podle jehož písničky musejí tancovatii
čeští soudrazi. A tea přecena šidy nedopostí, Mám
toho v páře ještě mnobo, ale nechci dávati nejednou
k strávení veliké porce. Však mobu ledacos dodati
ještě příště.

Ze Smidar. Vednech 11.—16. března ko
nali v naší farnosti dů <t. Otcové s řádu sv. Františka,
a sice P. Acoursius Košťál, definitor a kvardián
ze Zásmuk, a P. Cijetan Fiecher. vikář z Votic, av.
misii, která tn byla posledně r. 1854. Ačkoliv počasí,
zvláště v některé dny, bylo velmi nepřísnivým a cesta
z osad přifařených obtíšnoo, byl přece prostorný
náš chrám při miesijních kázáních a pobožnostech do
posledníbo místa naplněn. Zvláště dojemným byl prů
vod, jehož se i mnozí mužové súčastnili, k sousoší
Mariaoskému na náměstí a průvod s missionárním
kříšem, který mládenci nesli, po náměstí. Křížů, so
šek, obrazů a jiných dovocionalií, ješ věřící k svěcení
si přinesli, byl pravý les. Komanikantů bylo 1866. —
Při av. miesii ochotně rypomáhali dpp. faráři: Frant.
Nechvátal z Vy«. Veselí, Jan Rameš s Obnidťsa, Al.
Vašátko z Král. Máóstce, Josef Hlavsa s Cbomatic,
Otomar Bažant z Mifkosrb, Jos. Kašpar z Hlašic;
katechetí: E-nanael Čihák a Bob. Beneš z Nov. Byd
žova; kaplani: Josef Šmejkal s Nor. Bydšova, Frant.
Knapp s Vys Veselí, Josef Macák s Lomnice. — Ne
Unsvným důst. Otcům, kteří svými promyšlenými, ča
sovými a přesvědčivými řečmi posluchače bned prvním
rásem ucbvátili, jekoš i všem důst. pánům, kteří při
sy. missii vypomábali, budiš vroucí: Zaplať Pán Bůh!

Z Libětáte. Katolická Jednota v Libětátě
pořádá v neděli dne 25. března t. r. v sále hostince
p. J. Kováře v Libštátě divadeluí představení: „Za
chycen prondem“. Obrat ze života o čtyrech dějstvích.
Napea! dr. Frant. Herman. Začátek v 7 hodin večer.
Při představení účinkorati bude hudba. Ditkám školním
není vstop dovolen,

Z Herz Kutné. Marně památní„Sedmor
ujk“ denně ráno o 3. hodině s půlnoční vyzvání s věže
chrámu „Vysokéhu“, av. Jakube, na místě na bavíře
občanům našim: Pokojl Pokoj! ... Marně s: při
powíná a dokládá, že Hora Kutná jenom sobě a v sobé

dobře pochodí, nic naplat. oČeská nemoc“, již 20
veme nevděk, nenávist a osobní zášť, nedá nám od
dechu s By neustále vyhledáváme ten na onoho tu
velikou Išící, na níž by se mohl náš člověk dobře
utopit. Je to ovšem ovoce ze starého semene, jemuž
ss onobo času dáván byl aspoň politický nátěr, nebo
aspoň takové zbarvení. Nyní alo čiší z podobných
útoků blavně šivnostní [nenávist a zášť nad zdarem
vlaatního přičinění se. Odporný toho obraz povedi se
uslim pokrokovým (7) lídem provléci dne 24. února
do „Nár. listů“, kde jakýe Jeremiášek Iká nad boho
postos zkázou ruinem! našeho staroslavného kr. hor.
města. „Obnova“ v loňských měsících jasně přinášela
poctivé a objektivní články o restauracích s rekon
atrakcích nové Hory Kutné. Na jedné strané byl to
vadp. Megr. Vorlíček, náš arciděkan, jemuž přísluší
věčná m ominentní táslaha o atkvostnou renovaci
veškerých obrámů Páně v Hoře Kutné a na celém
patronatě Kutaohorském, jemuž vděčí král. naše vlast
a všechen vzdělaný avět, že posvedi a a Boží pomocí
slavně dobadoval s věkům zachránil „démant evropské
Archaelogie“ —| velechrámsvatobarboreký,— na oné
straně byly to správy města předešlého i nynějšího
regimu, jež svědomitě a poctivě sasasovaly se o to,
co jsko děti po dědech jsme podědili a co krásného
tito nám zachovali. Jest vlastně to jediné, co sde
máme, v ohledu tom se podobá Kutná Hora Paříži,
Tam, co vybudoval katolický royalismas, vábí cizince
a činí Paříš blavním městem ověta, nicméně co pošlo
a učiněno bylo budoncně sa rebubliky — ani stínem
minulosti se nerovná. Turista, který se přikodrcá do
Kotaé Hory dráhoa, a vystoupí r tom movém ná
drašním krcále nad Hotmýlským náhonem, věra še
a! Beodekerovi nevěří, še byl by na prahu města

poblédne-li na město, vidí řadu „domů“ architektary

dladovost volé in fagranti do samého nebe o pometu,
a to aš po sama „Sokolovun“, jejíš sgrafita, nad
těet berlami aby neopadla, jako perníkorí panáci
v Bimšově boadě (jio'k s výborným cukrorim) volají

obalep pod bývalou katovnou, kde vidí jen zadky a
olývřenaproměvrátka,četné jisténádobís uchy,
asokré pleny a ovinky dětské, stará | novější kafata,

spodoičky i nespravoné, a jiné, ku zakrytí vysokého
pohod'í domácího potřebná tikaniva, jež před zraky
transportů turistů do Katné Hory tam vlají, jichž
větrají u suší dámy a dědkové ve krajal négligé.
Zemeký ráj to ns pohled a skvostný entrechat no
vodobý ka svědkům staré elávy kutnohorské. To
sěecko ale naši pokrokoví bdé novidí . .. Za to
vidí kolem chrámu Matky Boží továrny a komíny a
mraky sazí s píšťalárny Tačkovy továrny ca varhany,
a jiné bestie, jež naše obecní správa a úřady ka
rozsápání svých včkoslavných památek nyní na Hora
Kutnou prý Štvoo a vypouští. Na, příště se na to líp
podíváme. —l

Vamberk za heslem humanity. 24
slahou Severočeské jednoty byla svolána schůze
výboru jednoty a delegátů místních spolků. Usne
eno, aby 8e ustavil spolek ku zřízení a vydržo
vání opatrovoy. Než dojdou stanovy schválení,
činí další přípravné kroky táž Severočeská jednota.
Město propůjčí místnosti. Přejeme muoho zdara
tomuto záslnfnému podniku! Zdejší katolíci zajisté
budou vydatně tuto lidumiloou akci podporovati.

Různé zprávy.
Neračte přehledmomti. Čím jsou prolid

dobře peané populární brošory, které jej spůsobem
srozamitelným poučají o rozličných otázkách časových,
tim je pro intelligenci, episovatele a vůdce lidu pří
slaná literatura vědecká ©Avšak té je dnes tolik, že
ani zámožný nomůže všechno kupovat. Maohý rád by
sí to neb ono přečetl, ale nemá na to, jiný sase by
věc zapůjčil, kdyby drahý jej o to pošádal; ale jeden
neví o drabém. Proto číním tato jakýsi návrh lite
rární organisace, prozatím časopisecké. Pro počátek
představují si věc jednoduše. Každý, kdo některou
rovni odebírá m o navrhované volné edražení by se
zajímal, nechť dopíše redakci t. I. a na zvláštním
lístka, mimo jiné zprávy redakci snad orčené, adělí:
1.) které časopisy odebírá a byl by je ochoten za
půjčovati; 3.) které jiné Časopisy sná a pro jejich
obsah rád by je Četl; 3) v kterých cisích jazycích by
časopisy četl a kteróbo oboru; 4.) vlastní návrbky 0
zamýšlené akci — Došlé zprávy se seřadí a učiní
seznam všech časopisů odebíraných; domácí časopisy
odebírati s tím podporovati pokládáme ovšem sa
svoji povinnost; aršsk ukážo-ji se, že některý cizí
časopie je poměrnědosti odebírán, snad docílíme ve

spolek té dobody, še někdo jej „pustí“ a penězpodije na Časopis jiný, obsahově táž cenný ale nikým
neodebíraný.Doufejme,če najdouse časemdobrodinci,
kteří předplatí k tomuto všeobecnému dobrému ten
neb onen Časupie, který bude jim doporučen. Tím
způsobem byli bychom stále informování o nejnovější
literatuře časopisecké a nepřímo i knižní; k podpoře
vědeckého stadia založí se tak věcný seznam pojed
nání v časopisech těch otištěných, takže každý bude
vědět, kde se něčeho dočte o věci, o které snad chtěl
by psát. A touto cestou po vzájemném poznání enad
se nám podaří saložiti sociologickou revui, které po
třebujeme jiš dávno jako soli. Spiey čistě theologické
jsa vyloučeny (r tomto návrhu, ačkoli tím se věci
neuškodí, uvedou-li se též v seznamu). Pp. interes
senti, odpovězte co nejdříve, neš se číslo odloší « na
věc zapomene. K dopisu přiložena buď zoámke na
odpověď, aby mohl každému býti saelén seznam ča
sopitů a výsledek dotasníkové akce vůbec, pokud ne
bude možno rozepsati se o tom veřejně. —abd.

(3) Kultarmí okénko. Professora básník
Holý o p. J. S. Macbarovi píše: „Nejvíce k jeho
přecenění přispěla strane realistické, potřebojící vy
volence, aby mohla říci, že stvořila i savé amění;
odtud její nadšení, hymny a její vášné mžourání po
geniu. Její kokrhy o Macharově geniálaosti staly se
protivny ad i stranníkům. Z Machara stal se tím go
niálník, který se neostýchá zasedatí ve směšných fenil
letonech na soudnou stolici nad národem, který ae
zcela vážně staví v Golgatě mezi Havlíčka, Nerudu,
Chelčického a Haea. Neupírám mu talent. Než ten je
úský a po výtce lyrický, nejsympatičtější ještě tam,
kde jsou snatelny stopy Heinea, jehož Machar Hálkovi
tolik vytýkal, a zatím — oo by byl bez něho? Perly
mezi ametím sem tam. Jinak suchý rhetorism, plané
povídání, protivná sentimentálnost, arrogance ažk no
chutnosti, povýšenost na obůdách — a v poslední
době roztašené, vleklé (čím více veršů, tím větší ho
norář) blábolení « nějaké zapadlé římské historie
v německém překladě. Hlaboká pokleslost talentu. Sa
tiry bes vtipu a formy, plné hamooláctví, neborásnosti
a sarovosti,jíchécedneskdekdov Čecháchbojíjen proto,
No nebyl smýkán blátem jeho neomalených úeměšků,
Nikde originelnost. Někde verva, ale falešná, jako
prušnost starého pratu. Z nepatrného lyrika stal se
neomylný prorok, demagog, aršící zlostnou nenávistí
a metivostí proti všemu, 00 se příčí jeho názorům...
Docela normální literální kohoutek, křičí všude a leze

po všech plotech . . . I formově jsou jeho verše nedoonalé, jeho poesie čte se jako prosa, slovník jedno
tvárný, rýmy nedbalé, rythmue fádně úmorný, Člověk
překonaný, minulý, stařecký. Mládež ho uš nyní
nesuá. Staří ho čtou pro jeho polenové vtipy, ješ se
sdají pocházeti re starých kalendářů. Za deset let
bude strašit až jen v čítankách a v blavách ačkterých
professorů . . . Komár, sněhožp. Laichter každý měslo
stvoří devět skatečných velbloudů svými směšnými Óda
mi... P. Macharovipošeptámještě tolik: ,... vy jsteve
své podrobné, naduřelé autobiografii zprofenoral tolik
lidí a avláště tolik šen přímo otevřené bez obalu,
stakovým vulgárním gustema neostychem, še i otrlý
traul. A vy choste mlaviti o vkasu, slušnosti a čest
nosti? Vy se opovášíte nasvati prý pro výpad peoti
šleně mé verše sarovostí! Čím, dovolte, je vaše Iěnaf
nojpustějších i nejintimnějších scen lásky dea, na něš

si okolí jejich pretem můžeakasovati? Čím je to
prok Svatbě“, kdeje pousevádálený motiv s méhovota)= — K tomu e oěkolik posnámek.
(Col teprro nyní vědí pánové o nehorásnosti a pole

nových vtipech Macharových? Teprve nyní poznávají,
jak Mechar svými rýmy „zušlechťaje?“ | Podrážděná
samolibost teprve přiměla pana Holého k Hsnému
odsouzení Machara. A měli přece jak pan Holý, tak
jiní čeští literáti jiš dávno vystoupiti proti nenrvalým
výstapům Macherovým; měli mu důrazně připome
noati, že není dovoleno uni v básní násilně překru
covati dokázanou historii o Neronovi, Tiberiovi, o
osobách biblických atd., i kdyby strannická zášt proti
církvi sebe více k takovému „ovědomování“ sváděla,
Machar 40 avými drahy povědéli Holéma kaa pravdy,
a on teprve nyní odvetou odsuzaje Macharovy ašlech
tilosti až příliš řízně. A nebaďte, pane Holý, na v
myla! To, co prolhaného a sprostého Machar napsal
proti církvi, to bude naše pokroková, ušlechtilá mládež

částí i chutí ještě dloubo jako zvláštní literární pochoatku.

Úvahy z otázky agrární. (Pokr.)Dříve
než přejdeme k úvabám o konversi hypotekárních

dlabů na Hypoteční banku království českénu, apo
zorníme ještě na jedna věc. „Zsmský pojišťovací fond“
přijímá vklady od koh koliv pro nrčité osoby tříd ne
majetných Tím spůsobem můdome nejen snad my
ukládati pro sobe samy, nýbrš i pro jiné. Vedle po
měra rodičů k dětem avésti slaší i vztaby prácedárce
ke svým zaměstnaným. Obec, okros, továrník, rolník
může pojistiti u „Zsmukého pojišťovacího foada“ své
aťízence pro případ stáří nebo neschopnosti k práci.
Po této stránce pak dává $9. stanov vkladateli tato
práva: 1.) vyloučičí výplata kapitálu na místo dů
chodu, na nějě každý právo má dle $ 3.; netýká se
to ovšem případu, kdy nepřesahoval by doživotní
důchod ročně obnos 24 K; 2.) skladatel může učiniti
výbrada baď pro sebe a avé právní zástupce nebo pro
osoba jinou, zejména pro dědánce pojištěncovy ; není-li
naznačeno, pro koho výhrada je nčinéna, míníse vědy
vkladatel; 3.) netanoviti napřed, kterým rokem věku
pojištěncova mezi 55. (u šen 50.! a 70. má sedůchod
státi splatným; vyjímá ve však případ předčasné ne
způsobilosti k výdělka; 4.) může si vkladatel vybra
diti výpověď dle $ 19 ; dle toboto $ může vkladatel
vypověděti úplač vklady va prospěch osob třetích uči
něné, ačinil-li pojistné vklady aspoň pro tři osoby
nejednou; výhrada tato platí pro vklady do 10 let,
počítaje od prvního vklada; potom Ize vypověděti
nejvýše 60*/, učiněných vkladů, v tomto rozsahu
může vklady vypověuéti i ten, kdo snad pro méné než

tři osoby vklady učinil a tyto epoň 3 roky ulošenyjsou. Výpověď je všdy měsíční. Jestliže„Zemaký po
jišťovací fond“ těchto práv vkladatelům poskytuje,
není tím řečeno, še musí jich ažiti. Tímto způsobem
mohou obce zajistiti avým sřízencům starobní rentu;
vklady dejme tomu ročně činěné nebudoa velikým
břemenem, ale bude pro ni velikým ulehčením, až
zřízenec bude důchodu pojištěného požívati; tak vo
likého důchodu by mu obec stále dávati snad ne
mohla, a kdyby by mu ho skutečně dávala v malé
částce, vším právem by se jí mohlo vytýkati jednání
nelidské. Týmš způsobem může hospodář pro avoji
čeleď akládati, kdyby to byly jen z K ročně „parož
ného“, které by čeledín o muzice rosťofroral nevěda
ani jak. Uridí-li opravdovou snahu hbospodářovao
jeho budoucnost, s tím větší věrností k němu přilne
a bez důvoda od něho nepůjde. A kdyby jednou stal
se dělník samostatným, má jiš cestíčku k své lepší
budoncnosti prošlapánu. Kdo tedy můžeš, ukládej, co
můžeš a kdy můžeš; korrespondečním lístkem oznam
svůj úmysl do Prohy na adressu: „Zemský pojišťo
vací food císaře Františka Josefa I“ a všecky pokyny
budou ti sděleny. Též každé okresní zastupitoletvo
neb i Haiffoisenka (snáš tuto dobroditelku venkov
akého lida ?) podá ti šádoncího vysvětlení a vše ob
sterá. (Pokr.) —abd.

Dánská lidová vysoká škola, jicht
v malém Dánsku jest na 80, jest křesťansko-národní
vzdělavací ústav. Hlavní její ráz jest křesťansko-ná
rodní. Pastor Grandtvig vytkl sa cíl lidové školy,
která jest pro syny a dcery venkovského obyvatelstva
u věku 15—20 let, aby v ní nabývalo vsrůstající po
kolení z řeči, dějin a básnictví | severských před
chůdoů — tedy ne Řekůr a Římanů — duševního
avého pokladu, aby na soverském duchu vyvíjelo a
aílilo vlastního svého ducha. Jest tu význačně zdů
razněno národně-klassické vadělání pro nejširší vratvy
lidu. Tento idejní rám dosad jest v popředí; vedle
toho „selské“ vysoké školy spojují a ním víc a více
praktické přípravné vzdělání pro povolání. Vedle
věsobeoného vsdělání budoucí polní hospodář a ven
kovský řemeslník nabývají tu oněch věcí, aby jako
vzdělení lidé mohlí ve svých povoláních pracovati
dále samostatně. — Osnora učebná jest ráza fíkajíc
universálního. Zabírá: geologii, mineralogii, metero
logii, zahradnictví a štépařatví, lesnictví, chov ryb,
včelařetví, zvěrolékařetví, samariletví, kunstrakci stro
jův, účetnictví, nanka o bospodářetví domácím apol
ním, nanku o sákonoch, nauku občanskou. Vedlo
theorie předmětů těch má místo, pokud možno, praxe
v nich. — Proto má takó téměř každá škola vedle
praktických cvičebních polísvůj vlastní dvůr, dílno
trahlářekoa, kovárnu, místnosti pro rační obratnosti.
Dívky se učí mlékaření, domácíma hospodářství, ku
chařství, račaím pracím, samaritetví a vychovatelství.
— Tyto školy se výtečně osvědčají v Dánska a tam
také nikomu nenapadne vylačovat z nich ducha ná
bošenského. U nés by neméně působily.

tuda — a museli to býtíl
jrávě Češi Americký „Měsíční věstník“ píše

Iadisnopolis, Ind. odbývala se vobůse havířů. Mosi
jinými podán byl návrh, aby přítomní vykonali dobro
volnou sbírka na nemoonici milosrdných sester. Z 1500
havířů všech národností a vysnání — vahlodem k tomu,
de sestry ty slouží každému, že r nemocnici jich je
třetina jinověrců a de i havíře ošetřují — váickni
jednomyslně přijali návrh a jen „dva Češi“ protesto
valí proti takovému „vydírání.“ A neměli dost na
tom, 1 v chícagských novinách, ovšem českých — aa

glické by jim to nepřijaly — svým hrdinstvím 66 po

chlabili a protestopakovali „Národ“ dodává: Vadělaní Amerikáni, kteří sami anad jsou svobodáří, dorášejí
na Čecha, přijde-li mezi ně: „Jak to přijde, še Če
ohové vystupují tak nepřátelsky vůči natví?
V jiných věcech zdají 6e býti dosti rosumaí, ale ve



věcech nábošenství jsou horší nešli anarchisté“ Tak
našinci šíří „oláva“ jména českého.

(20)Histarický koutek. Staroa ce
stou. Katolické církvi se vytýká, če od doby, kdy

lášena byla r. 313 náboženstvím státním, se mě
pila, pustota původní že přecházela v nádhera, z bi
skopů že stávali se boháči a pod. Podívejme ae na
Jednotu Českých Bratří, za vzor církvi kladenoa, zda
i Ona zůetala v původní prostotě, zda si zachovala
důslednost. Zapova neklerikální Kronika o tom píše
následovně (sv. IV. str. 523): „Jednota před svým
rozbitím považovala za dovolené a za dobré, co byla
v počátcích svých zatracovala jakožto věc hříšnoa a
nedovolenou. Jaké to rozdíly vyvinuly se v Jednotě
během čaru, jaké to přeměny staly se v Jednotě a
v myslích bratrekých! Dříve manželetví (ovšem kněž
ské. Pozn. pisatelova) zavrhováno, přísahy za tapení
Boha považovány, úřad všeliký za hříšné zaměstnání
uznáván (takových nedůsledností se Církev katolická
ve věcech víry a mravů nedopustila nikdy! Pozn.
pieatele', přepych odeuzován, bohatství netrpéno, ob
chod s penězi přísně trestán a válka s ošklivostí ne
náviděna! Nyní (na počátka XVII. století) se smý
šlení o všem tom přeměnilo. Mnozí bratří stali ne
nejen lidmi majetnými, nýbrž i bobáči, směli i nej
rozsáhlejší statky držeti a užitek z nich k ovéma
pohodlí a rozkošnictví obraceti, směli se ženiti a s ro
dinami svými spořádaně žíti, mohli se státi obratnými
řemeslníky, směli přijímati a epravovati rozličné úřady
a nebráněno jim ani, aby jako nejvyšší úředníci v zemi
stát spravovali a jako Válečníci zbrojný lid do pole
vodilil“ — A jinde: „V Jednotě bratrské měli tou
dobou starší s úzká rada neustálou péči o zachování
pořádku a adržení kázně. Dopouštělť se tehdáž (po
čátkem stol. XVII.) jednotliví bratří mnohem hastěji
křiklavých výstředností nežli jindy bývalo. Jmenovitě
i muži v Jednotě vynikající vedli život málo příkladný
a museli býti tedy od synod kárání a napomínáni.
Stalo se tak zejména překladatelům bible Králické
Jiřímu Strejci a Heličoví, jak jsme o tom nahoře vy
pravovali“ (str. 532.). „Helič byl . . jiných nevolí pů
vodcem .. . nemálo peněz wmarněutratil. . r. 1602
měl s ním Preie nesnáze o nějský dluh do almožen
náležející“ (IV. str.518) „Bratr Albert z Kamenka .;
starší bratrské pomlouval . . .“ (518). „Bratr Streje
osobnost v Jednotě příliš značná, člen úzké rady bra
traké. . nehrabě dbal na staré řády, nýbrž chodil
svou cestou volněji, než toho bratři mohli snésti...
s jměním bratrským nakládal o avé újmě... . roz
kazy starších poaštěl mimo sebe . „“ (ste. 517.) Dále:
„Není pochybnosti, že bratr Aagasta spisu Sumov
níka chtěl užíti co prostředku k záměru svému, který
se později dostal na veřejnost, aby totiž provedl spo
jení Jednoty se stranou latheránskou a sám s6etadíž
stal hlavoa všech nekatolíků v Čechách i na Moravě,
U bratří bylo pravidlem, že episy své od starších
přehlédnůté dávali tisknouti jenom v tiskárnách bra
trekých. Toho Augusta, ač sám byl starším, nedbal
a podal tak ohavný příklad neposlušnosti a vzponry»
když opis od Jednoty nepovolený dal tisknouti. Kromě
toho obsahoval jeho Saumovník mnoho věcí, které sice
Lutheráni schvalovali, bratří ale rozhodně zavrhovali,
Augusta tedy i u věcech víry objevil ae rozkolníkem.
Konečně podával Aogusta svým jednáním dostatek
důkazů, že se nemíní spravovati ani slibem svým,
který byl králi učinil, než se dostal na svoboda, ani
kásní a pokorou bratrskou. Hýbalť se nenstále a místa
na místo a vedl si tak, jakoby byl neobmezeným pá
nem v Čechách a na Moravě, jakoby byl jedinou ne
obmezenou hlavou Jednoty bratrské“ (IV. str. 328).
„Z obyčejného stanoviště svého z Brandýsa nad Orlicí
jezdil netavičně po sborech nejen v Čechách a na
Moravě, nýbrš i v Polsku Při tom ovšem nepůsobil
k utužení kázně a svornosti, nýbrž blánal své novoty
a bleděl získati přívržence pro své záměry. Není po
chybposti, že by nepokojný a panovačný jeho dach
natropil v Jednotě mnoho rozbrojů, a že by snad i
roztršení způsobil, kdyby činnost jeho nenepravoval
výtečný Blahoslav . . . Kromě novotářetví a panovač
nosti objevil Augasta brzy i jinou nebratrskon stránka
své povahy. V jednotě panoval od jejího počátku
opravdový duch demokratický: spravedlivé rovnosti.
Augusta však počal vybledávati v obleku a živobytí
svém všemožného pohodlí a jal se vypínati se nád
herou nad ostatními, což se Špatně srovnávalo se
skromností bratrskou. Kromě toho hromadil si jmění
jak mobl, tak še z toho pocházelo obecné pohoršení.“
(Sv. IV. str. 332) „Z vězení křivoklátského posílal
Bratřím psaní ze psaním, prohlásil vše (co starší v jeho
nepřítomnosti stanovili) za neplatné, hrozil, zatracoval,
proklínal“ (str. 249 —250), Jak rozmafilo ai vedl předák
Českých Bratří pan Petr Vok z Rožmberka, ukázali

jsme jindy. Připomeneme pouzenásledající: „Nemaje
dostatek zdraví, jak so udá následkem přílišného po
žívání rozkoší tělesných, krátil si vedle politiky dlo
hou chvíli alcbymif a skvělým dvorem, při čemž po
způsoba tureckém nescbázelo ani vnadných milostnic,
často za veliké peníze i z daleké ciziny zjednaných.
Po smrti manželky své paní Kateřiny z Ladanic, jinak
z Kravař, která v Kramlově r. 1601 umřela, pan Petr
Vok z Rožmberka velmi prcblým se udělal, tak šo
několik svých věrných olužebníků v hněvu o hlava
připravití dal. Když jej bněv pominul, ptal se, kde
jest se ten neb ten poděl? Dováděv se pak toho, že
jest života zbaven, litoval své prchlivosti a ihned na
řídil, aby mistr popravní z Třeboně do Soběslavě se

ogokěkovalí (sw. IV. atr. 599—600), Jednali bychomzšjisté nesprávně, kdybychom České Bratry atotožňo
vali s jich předákem panem Vokem Rožmberským;
nuže ať se tak také nečiní s hýřily, kteří byli zapsáni
v matrikách katolických! Podivně by seasi byl díval
bratr Řehoř a Petr Chelčický na svého bratra ze slo
letí XVI, podivné by to bylo. asi setkání! Podobné
asi jakoby Kristus Pán fišel k některému rozmaři
lému dvoru katolickému. Bohatstvízajisté věndy často
kazí dobré mravy. Jinde vypravuje Kronika: „VJed
notě bratrské ataly se některé kroky k napravení
kázně. Synody avolávány nyní (1576) častěji bežli
před tím. Kázeň vzala během čseu pohromu hlavně
skrse šlechtů, jelikož sa dob soužení a pronásledování
netroufali sí' starší trestati šlechtice tou měrou, jako

oslatní bratřy, poněvadůse museli obávatí, še bypobratří neochřadovali proti rozličným nepřátelům, Ó té

věci jednáno bylo ne ojnodě elevkovské r. 1572 a
roshodnatí stalo se v ten smysl, aby nepořádní šlech
tici trestání byli tak jako jiní bratří; že to bylo ale

tom nemusíme zajisté široce vykládati. Také bylo na
té synodě ustanoveno, aby se pohřby odbývaly a větší
okázalostí, kde to lze provésti; pohřební řeč při po
chovávání se odporoučela. A jelikož spořádaný život

porašoral se u bratří za přední cnost, jednalo se oázní hned zase na synodě holešovské v září r. 1678,
0 Čemě vypravaje souvěký opisovatel bratroký: „Článek
o „rozpostilosti“ (t. j. o životě nespořádaném) nejed
nou v synodách od starších pilně byl pěstován a
v přítomnosti naší bedlivé rozenzován. Poněvadá ne
malé částky těch věcí v abořích našich se spatřují,
mezi jinými opilství, hry, tance, radovánky bříšné,
šperkování se roucha, při svatbách trabsčové a hudby
atd. Protoš mnoho o tom a dlouho bedlivě všickní i
jeden každý jsme rozjímali, co a tím činiti? Uwou
zeno, že se to nemá bez trestání pomíjei a zvláště
opilství, hry v kostky, v karty, vo vrhcáby (šachov
nice), jimi se lakometví a marnosti provodí, i Boží
přikázání nepožádáš, přestupuje. Tancové, pýcha v 0
děvu, radovánky hříšné, při tom hodování a opilatví.
chození našich sester při ouvodech do kostela. Také
zváni bývají na nové mše a tam u koěžími hodají,
trabačů a maziky bříšně ožívají k rozpnstilostem a
tancům atd. Téch všech věcí a k těm podobných a
zvláště zjevně písmy svatými zapovězených, ti kdož
se Pána Boha bátí chtějí, varovati se mají: a my je
sastavovati máme pilným a živým kázaním slova Bo
žího, potom čtením knížky řečené „Náprava“, obný
láním a rozmlonváním a osobami, které zvláště na
pomenatí potřebují; výstrabami a pobrůžkami a ko
nečně skutečným trestáním těch, kdo se provinili.“ Ti,
kdo ae objevili býti nenapravitelnými, měli býti z Jed
noty vyobcování.“ — — (sv, IV. str. 355, 364.) Jest
liže takové věci při malém počtu celkem šlechticů
bratrských se vyskytají, jestliže takové přestupky často
se vyskytují a to v dobách, kdy Jednota žila většinou
ve vroucích dobách pronásledování a mučenictví, zda
by se povážlivější zjevy nebyly vyskytovaly, kdyby
se k ní byly hlásily drory panovnické, celí národové
a to —jako při katolické církvi — národové z plenek
barbarství nedávno vyšlí?11 Neomlouráme tím nijak
rozmařilosti dvorů Ludviíků XIV. a XY., žádáme poaze,
aby so stejné bralo měřítko na katolíky jako na ne
katolíky, aby se na katolících neviděl samý stín, na
nekatolících samé světlo. Z celého trvání Jednoty pa
trno, jak pomalu elevovale z původní jednoduchostí.
Příště o tom dále.

Velký příjem s hospodářství připo
míná každému hospodáři nadcházející jaro. Všude
v přírodě skryty jsou poklady nepřeberné, jenže
našinci nevědí, jak by je svedli, třeba mají zdra
vou mysl a mocnou páži. Zahrada, byť sebe menší,
jest věru studnicí bohatých příjmů. Zavádějte rok
od roku ty nejlepší druhy ovocné, naučte se, jsk
se stromoví opatruje a šlechtí, a pak jistě velkých
příjmů dostane se vám bez velikého namáhání.
Majitel statku, který má pěkné místopro za
brada, nemá nejmenšího práva naříkati, že jsou
zlé časy, že z hospodářství nejlépe utéci a pod.
V zahradě nemá býti místečka. stromu, keře a p.,
z něhož by neplynul nějaký zisk. Jak uboze vy
jímají se na př. ploty zahradní! Místo plotů zdě
ných, dřevěných nebo živých blohových a p. jak
by nám posloužily ploty z ořeší lískového, an
grešta a pod. Z plodů a proutí získalo by se ročně
pár korunek. A tak i na jiných místech.

Velikonočnívýlet do Bonátek.0vo
likonočních prázdninách uspořádá Jaroslav Karásek,
c. k. ačitel tělocviku v Brně, sedmidenní společný
výlet « tímto programem: Št. Hradec, Lablaň, světo
známé jeskyně Postojenské, výlet do divokých jeskyň
St. Causisnských, Rjeka, Opatie, Terst, Miramare,
Benátky. V Benátkách pobyt po dra dny, jež v době
velikonoční zvláště jsou sajímavy. Náklad na jízdné
(na dráze III. tř., na lodi I. tř), ubytování a stravu
po celé cestě z Vídně až zase zpět do Vídně činí 164
K. Cesta poskytuje zvláště v době velikonoční ekvostné

v nejkrásnější své jarní roucho květinové. Přiblášky
se zasláním celého obnosu přijímají se nejpozději do
5. dubna. :

Českeslovamská pouť de Říma dne
19. dubne. Pořadatelstvo oznamuje, že jsou ukončeny
přípravné práce co se týče vypravení zvláštního vlaku
a je vlak tento zajištěn. Pokud se týče otásky uby
vací, odjíždí tyto dny p. Šalc do Benátek, Ankony,
Říma a Neapole, aby osobně shlédl pokoje vyhradené
společnosti a aby zajistil nejlepší stravování a průvod.
Účastníci mohou tudíž býti njištění, še učiněno bude
vše, aby byla v kašdém směra docílena spokojenost
nejvyšší. Přihlášky přijímají se do 31. března a žádá
pořadatelstro všechny, kdo se o poať zajímají, aby
bezodkladně dopsali cestovní kanceláři Č. $ulc a apol.
Praba o prospekt.

Nevý český pedník časopisecký ve
Vídmi. Nový obrázkový humoristickc-satyrický tý
denník nepolitický, pod názvem „Vídeňský šotek“, bude

Blětter.“ Prvé číslo vyjde 29. břesna t. r. Roční
předplatné obnáší 12 K. Žádejte na akázka, Redakce,
administrace a expedice nalezá se ve Vídui, VI-2.
Moriegasse 5.

Nové zdroje příjmů dle města Vídně
chtějí zavésti i v e zavedením obecních dávek
s pozůstalostí a z převodu nemovitostí. Vídeň již
oď r. 1808vybírá19/, dávkuz pozůstalostia109,
obecní přirášku k poplatku státnímu při převodu
nemovitostí i k poplatku ekvivalentnímu. Prvá
dávka vynáší Vídní 1,600.000 K, druhá 1,180.000.

štýře.)
Domkáři sé © „ V Němělcích

ns Moravě zalošili si domkáři donikářské bospodářeké

dražstvo na bájení svých zájmů. Důvody k zalošení
dražetva udávají: nevýhodvé zpeněžení svých plodin,
nájem pole, který se jim nyní odpirá, poukazojí na
odatrkování jim patřících práv a výhod, atd;

Zasláno

Křest. katol. sociální vzdělávací spolek Svor
nost v Přelouči nad Labem vo své výborové schůzi
dne 18. března b. r. vyslovil své nejhlubší polito
vání, že se mohli v českém vzdělanstvu nalézti
dva mužové — vychovatelé naší studaojícímládeže
(Dr. Masaryk a prof. Juda), kteří svoo nenávistí
ku všema katolickému dali se zavésti k takým
výrokům, jimiž urazili nejsvětější city lida če
ského, city náboženské, způsobem vychovatelů
naší s'udující mládeže na výsost nedůstojným !

Zároveň vyslovuje svůj souhlas 8 jedoáním
dp. faráře Dostála-Lutinova v Prostějově na Moravě.

Za výbor Svornosti přeláčské:
Em. Balcar, Václav Marek,

t. č. jednatel. t. č. místopředseda.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 3. března 1406 1

bl pšenice K 13-00—18'90, šita|K | 9-76—1120, ječme
ne K 960—10*40,prosa K 14:00—00'00, vikye K 14:00
—00:00, brachu K 00'00—0000, ovsa K 760—8-30
čočky K 00 00—0000, jahel K 0000—00'00, krap K
00:00—00:00, bramborů K 2:40—0'00, jetelového te
mene červeného K 98-00—-00'00, jetelového semene
bílého K 00:00—00'00, růžáku K00:00 —00:00, máku
K 4000—0000, lněného semene K 19 00 —00'00,.100

K 13'00—0000, 1 kg másla čerstvého K 210—32-40,
L kg sádla vepřového K 176 —0'00, 1 kg tvarobu K
0 32—00'00, 1 vejce K 08:0—0'00, t kopa zelí K 00.00
—00-00, 1 kopa oerele K 000—0'00, 1 kopa kapusty
K 200—600, 1 hl cibule K 5-00—600, 1 kopa drob.
zeleniny K 040—100, 1 pytel mrkvo K 1:20—1'40,
1 kopa petržele K 0:00—0'00, 1 bl jablekK 00'00—
0000, 1 hlhrašek K 0:00—0'00. — Natýdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 3. břesna 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 55, žita
43, ječmene 25, ovss 129, prosa 5, vikve 9,
brachu 01, čočky 01, jahel 18, krap 2, jetel. semínka
14,, Iněného semene 11, máku 2. — 3.) Zeleniny:
zelí 00 kop, petržele 00 kop, kapusty 31 kop, cibule
16 hl, drobné zeleniny 84 kop, mrkve 28 pytlů,
brambor 105'/, hl, cerele U kop. — 3) Ovoce: jablek
O hl, hradek 00 bl. — 4) Drobného dobytka: veptů
15 kusy, podevinčat 442 kusů, kůzlat 91 kusů.

Podepšaný Jan Stoněk, hostinský v Třebe
chovicích, lituji, že jsem v dopise, třetí osobě za
slaném, urazil na cti důstojného pana P. Ferd.
Hanouska, děkana v Třebechovicích a odvolávaje
toto naprosto bezdůvodněné obvinění, děkoji důst.
panu dékanu, že ua m ji Žádust urážzu tu iné
prominul a vd svébo návrhu na mé potrestání.
upustil.

V Třebechovicích, 19 března 1906.
Jan Stoněk..

Václav Poláček,
stavitel varhan n harmonií v Rychnově

nad Knéžnon
odporačuje se P. T. duchovenstvo, patronátním

úřadům a soukromníkům

voškoré opravy jakož | přestavby a ladění
s varhana harmonií.

SRB* Ručím za nejsolidnějšípráce. "jj
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Založeno r. 1860.

« Vyznamenán státní medailil.

Velectěnému duchovenstvu
doporačuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, čís. 83
Palackého třída

svůj hojně zásobenýsklad náčiní
bohoslužebného

se stříbra. bronzu a ji
ných kovů

vše olliněv ohnizlacené
a stříbřené, zač se račí.
Vlastní výroba ©umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
snovuslacení a stříbřenístar
ších věcí vykonáse rychle a
sallou se již svěcené to stvr
sením Jeho biskupské Mi.
losti. 8 závod můj může

ne vykáza četnýmipochralnými přípisy P. T. zákazníků
a odporučuje se tedy k za
koupení a opravé kalichů,
monstrancí, ciborií, relikvi
átů, nádobek na sv. oleje,

lamp,laceren,lustrů,kaditelen,táckůnakřest, svícnů,pa
eifilálů, schránek na Nejsvětější,patenek atd. conejvíce.

s p jest doporučitelným
Hezký obličej zjevemvšemarderm,
kerý matka příroda svým miláčkům na cestu dává;avšak, bohužel, málo kdo se těší této přednosti.
Růžovon kůži a jemnou pleť může si však — díky

- pokroku v Kopmotice — dnelní dobou každá dáma- sama opstřiti, jenom ch prostředků 'upo
třebí. Ku dosaženíčíle kanál P "P

(Grolichoromýdo<gy
z lučníchbylin aš

(se známkou Grolich) zpracované s tresti cenných
květin, kůži osvěžující a oživující.

stane se bujným, hoským a pln 0
Vlas použitíGrolichovamýdlas Inělýchbyla

čistěné denně Grolichovým mýdlem
Zuby z lučníchbylinzůstanou nými"a bí
lými jako slonová kost. — Mýdlo toto lse dostati
v lékárnách a drogueriích za cenu 30 kr.

V Hradci Králové A. Frynta, obchod
- mydl., K. Dix, drog., F. Viktorin, material; v Pe=

tic! n. Met. A Vohlová, drognerie; v Movém
Městě n. Met. Jaros. Kracíková,droguerie,Boh
Imlaufová, vdova; v Dobrušce Al. Kňourek,
droguista; w Golčově Jeníkově J. Thoň, lé
kárník; v Červeném Kostelci H. Klatovský,

drogniu: v Josefově Lud.Jarolímek,drogrista;w Výništin. Orl. J. Plný, droguista: v ©
J Středa, obchodník. Kukleny, B. V. Morávek.

Piana,
planina,

harmonia

«varhany
jf | nojnovějších

Loustar — levně

n též na splátky a výměnunabízíprvní králoréhradocká továrnaAL.HUGOLHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

$ „Sklad na Velkémnáměstí č. p. 39. $
vedle lékárny.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

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

Mřeséní listy
(éx offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizí

Biskupská knihtiskárna,

„Přleětastná Kaugě|
Zachovalý starší tvrdý i měkký nábytek,

P haždou cenu prodá

W
C. a k. dvorní fotograf

J. F. LANGHANS
Hradec Rrálové,

Adalbertioum,

odporučuje se k provedení

tableaux
v provedení čisté uměleckém

při cenách baždé konkurence cizí

levnějších.
P. T. pánům studujícím činím zvláštní

ještě výhodné ceny,„di provedeníkrásném sde

bez konkurenoe.

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, svice obětní a
smuteční, bladké i krášlené, dále

k nastávající
době velikonoční

paschaly příslušně vypravené a ozdobené (s be
ránkem, rány s krůpějemi krve, pozlacená grana),
triangle, vše v libovolné velikosti; konečně
kostelní svice stearinové.

Pro né farní úřadyzvláštnívýhodné
cenydle ajodnáni!

Pro všeobecnou potřebu
svíce lustrové, dekorační, renaissanční, ba
rokové, stolní svíčky stearinové plné a duté,
svíčky s rýhovaným kuželem (do každého svícnu
Behodící), svíčky sklepní, levné parafinové
svičky pro domácnost a veškeré jiné druhy
svíček vlastní výroby nabízí nejlevněji

J. Pilnáček
továrna na svíce, mýdla a voňavky

-v Hradci Králové.
ORB> Založena roku 1816. -jjj

Pryní český katolický závod ve Yidni.

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

a td.
Vídeň
VII. 0., Seiden

gasse čís. 35.

se -vše france.

GRANDHOTEL
mg“ v Kolíně.“

Znovuzřízenépokoje, místnosti kaváromské
a restaurační. Každou dobu dobře upravená
studenái tepláJídla. Víma stolní vlasteíko
pěstění, plzeňský prazdroj, vyleželéko
línské zámecké pivo a pardubský porter. —
Omnibus ku každému vlaku. — Ku poradám a
schůzím zvláštní oddělené místnosti. — O hojnou
návštěvu prosí

Josef Paseka, botelier.

Strojníkům, zámečníkům
a truhlářům,

Zámočniství. Příruční kniha pro zámečníky stavební
=—————————umělecké a jiná odvětví Napsal M. Oehu.

418 obrazů v textu. Cena 4 ul.

Parní kotle a stroje a jich obsluha. seu ěPnalA.
Cena 70 kr., váz. 90 kr. Sedm topičů dle tohoto snad

K návoda připravovaných při zkoušce znamenitéobstálo.

Nauka o kování koní. Od Fr. Štěpánka. 56 vyobr.= Nelilapšíspis.Cena80kr.
pro prakt. strojníky,nžegíry,úlanitele

Napsal prof. A. Holeček. S 442 obrazci, 744 str. Cena
4 sl. 50 kr., váz. 5 xl. 20 kr.

Soustruhov Zařízení, výkonnost a obsluha
Soustruhování kovů. soustruhů.jh Napsal JŠ.Janov

ský. S 88 obr. a tabulkami. Cena 1 zl. 20 kr.

Kniha pro kovodělníky. Sestavil V Červenka. —=—Barvení,bronzování, slévání,
granulování, kalení, leptání, platinování, zlacení, sdo
bení atd. kovů. 147 str. Cena 1 zl. 20 kr.

Moření,bíloní, broušení alakovánídřev."i
Nejnovější návody pro truhláře, lakýrníky, tesaře a j.
Al. Skramlíka. Cena 1 al.

L L. KOBER v Praze,
Vodičkova ulice.

-==
/ / /

Chrámové svíce
voskové "G svíčky a obět. před

dle liturgických před- mětťypro místa pout
pisů vyráběné, nická, prvnější pří

padnými obrázky o
polovoskové“i zdobené,

(ceresinové) svíce pro chrámové
, lustjkonočnísvíce NM

velikonočnísvíce svíce kostelní ste
(paškaly) s krůpě- arinové,
jemi krve a ranami,
též krášlené s be- | zápalkový drát,

ránkem velikonočním, svíce obětní —»s
třínožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a

svíčky ke křtu polovoskové,ZFiŠkyZeX7,
jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

: : ručuje veledůst. kruhům
biřmování se stuhami duchovním největší speci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mládé Boleslavi
Továrníaklad: PRAHA, Václavské náměstí, 40

Telefon 913.

Tovární sklad: Plzeň, Saská ulice č. 7. Telefon č. 416
Vyznamenáno na výstavách:

Pardubice 1903, zlatá medaile.Pařiž 1005, zlatá
medaile.Londýn 1906, zlatá medaile.Praha 1908,

diplom čestného uznání
Výrobky všestr. uznané. Vzorky a cenníky sdarma a franko.

PYVYVYVVYYVYW

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

v PARDUBICICH,
veledůstojnému dachovenstvu a al. patro

m ku provedení všech prací do oboru toho
spadajících.

Dále dovoluje ai upozorniti na svůj aklad
plan a planin.

ov. přijímání a 8v.

doporučuje
ngtaím ú

zná



SUKNA* DepotM lé Od V. J. SPALEK
w Hradci Králové.

Voskované koberce a plátno. Založeno 1834. Kočárová sukna a koberce.

"oooooooos:

zaztutestookáccé(AProdej realit Veee k onásaněúřadema Zálošnímúvěrnímústavem v Kuklenách a Plačicích.
pronajme S6 Pozůstalost Johany Felfelové prodá

od 1. května t. r. případněi prodá, z ruky dům čp. 45 v Kuklenách s po- Ó| od obrovských kachen pekingských
dloubou řadu let stávající a velké zemky a usedlost čp. 9.v Plačicích, buď
oblibě 386těšící ———————————————————v celku nebo po částech. „m kus 25 haléřů. |

advokát v Hradci Králové.000000005| U-—=—
Ď jímáo ootazy pdpovíčé“ nabídky při- Objednávku přes 30 kusů zašlu vyplaceně.jímá vykonavatel poslední vůle

ň 0 S | INE JUDr.Karel Procházka, ALOISBLATTO,— bostinský v Ostřetíně,pošta Holice. —

s právem výčepu pálených *
nápojů. — V případu prodeje čeká
ge polovina obnosu proti 4',%,. Dům
má právo várečné a jest ve velmi do- Nejstarší a největší závod na Vyznamenán státní cenou na

brém stavu. Bližií adělí —— českémseverovýchodě. i uměl. prům. výstavě2. ju . —= Založeno r. 1860. — == v Hořioóichr. 1903. —
Jindřich Jelínek v Hradci Králové, =

———— Do Hradce Králové a okolí.
i "o V úctě podepsaný odkryl krásná ložiska českého slozitu

. H OT F L šě a žaly, kteroudobývávevlastníchdílnách,zpracovává,brousí

a leští. Může tudíž posloužiti nejen výrobkem úplně českým,

V PRAZE, Na Poříčí,

ale i výtvary dokonalého provedení a cen nejlevnějších. —
Mimo české druhy importuji čermou švédskou žulu labraderit,

proti sev.-záp. nádraží
(dříve v Hoře Kutné).

mramery italské a belgické; udržují bohatý sklad

we-holových pomníků. ee

Elegantní hostinské pokoje.
Elektrické osvětlení.

Prosím P. T. velevážené české obecenstvo, aby snahu

Mírné ceny, exguisitní kuchyně, výborné

moji podporovalo a před nákupem závod můj navštíviti neopo
menulo. Ujišťuji solidním obsloužením v každém ohledu.

nápoje. — Plzeňský „Prazdroj“ přímo
od čepu.

48 nu Zdenko Ježek,

Koh |OESVC WP SVOCwe
= 8 majitel závodu pro spracování, broušení a leštění domácích i cizích í

Záložní úvěrní ÚSÍav

hole AN k mramorů, žul, sienitů a labradorůani KN u Hradci Králové.

V HRADCI KRÁLOVÉ.

Aksiovýkapitál K2,000.000.—. Založenr. 1068. Fondyca. K500.00 —

Oddělení bankovní.
Úvěry bankovní, zejména eskont směnek, záloby na cenné papíry, varranty, postoupené pohledávky. Půjčování cenných papírů
ku skládání vadií a kaucí dodávkových, obstarání vojenských kaucí, úvěry rembouraní etc., akkreditivy va cizinu, inkassa směnek

a poukázek. Ioformace všcho drahu. Úhrady všeho drubu na Cisinu. Zakásky pro tu- i oizozemské baray.

Wm VELADY "UH
ma vkladní knížky Odo dno vložení

$ a poklad.poukázky 4 do dnovybrání.
Na běžný účet dle povaby vkladu i výše. — Daň důchodkovou hradí banka ze svého.

Směnárna
kupuje a prodává cenné papíry všebo drahu přesně dle denního kursu. Inkasso bodnot alosovaných a kuponů, obstarávání ovýchkoponových archů, vinkulace a devinkulace cenných papírů, pojištění proti ztrátě kursovní, promesy vlastního vydání, rovise činel

losů, přijímání papírů do dépot k uschování.

Pronajímatelné pohránkypanvóřové svlastním uzávěrem strany. —Dorisy, valuty amíneo vyměňují 5000 mojlépo.

Skladiště
spojené vlastní kolejí s nádražím. Svobodné skladistě cukru a lihu. Výbody reexpedice. Zálohy ma sboží ulošené a faktarované atd

Majitel: Pelitické družstvo tiskové v Hredel Králové. — Vydavatel s zodpovědnýredaktor Amtením Pochmen. — Tiskem biak. knihtiskérny v HradciKrál“



Příloha „IBNOVY“ k číslu 12.
Besídka

Proč se kouří?
Někdo konří proto, »by měl něco v ústech,
« dlouhé chvíle,
aby se „zahřál",
jiný, že tabák voní,
jiný, že tabák smrdí,
aby zahnal kouřem trampoty,
někdo z radosti,
někdo ze žalosti,
aby žaladek lépe trávil,
aby ničil bacily,
aby se zahuslo spaní — když jde, —
aby spaní přišlo —- když nejde, —
aby se podporoval „erár“,
aby se zbystřil rozum,
aby v mracích dýmu zabalily se rozpaky,
koaří se na oslavu přátelství,
kouří se, aby se přišlo na jiné myšlénky,
kouří se, když už není na nic chuť,
kouří se po dobrém obědě,
kouří se po Špatném obědě — na zlost —
karbaník koaří „či jde na to s ohněm“, když

karta nejde,
karbaník jde „na to 8 ohněm“, aby se karta

obrátila,
kouří se při pití, aby byla větší žízeň,
kouří se v práci — že jde lépe od raky —
i nekuřák kouří v hospodě, protože každý

konří,
kouří se v létě, když je plno dotěrných much

— aby nešly,
konří se i proti maškám a komárům,
některý muž kouří, protože se žena zlobí,
primán kooří, protože je to zakázáno,
oktaván proto, že je to „bon ton“,
lhář kouří proto, aby se mu lépe prášilo od

„huby“,
ponocný kouří, aby nezaspal,
i zloděj s chutí si zabafe, když se ma lup po

daří,
i mnohá dáma kouří, protože ta a ona také

si zakouří,
babka kouří, uby nedostala žaludeční křeče,
a když je již má, aby je vyhnala,
i vrab poslední den v životě rád si zakouří,
a zedník — inu aby měl také co dělat!

„ EA i D4 (bu :OGE)02)(990
Jarní čtvrletí

veškerých

OdNÁKŮ ČASOPIVŮ

českých i jinojazyčných

lze za ceny původní předplatiti

v prvnímkrálovéhradockém
antikvariatě a

= závoděhudebním——

Bohdana
Melichara 

v Hradoi Králové.
N=/j (Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)

Donáška do domu zdarma!

Veledůstojnému

duchovensóvu!

Jan Dlaněk, £2s4é,
Konviktské ul., as? spe
cielnéna koste ně? dovolu'e

i doporučiti svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílná ručně praco
vaných kostelních nádob a náčiní,

jako: movstrance, kalichy, ciboria,
k

Kar. Světlé,

ampr, svícny, kaditelnice, kropen
y, patenky, nádob: at. d, vše

v přesném slohu církevním. Staré
. předměty znovu opravuje v původní

iateaci a jem v ohní zlaté a stříbří. Na pošádání hotové

práce na nkásku, respočty, nákresy neb cenniky franko.teškeré výrobky a slacené ručím. Největší výroba a
sklad v Prase k volnému nabjédnutí. Provedení sd nej
jednodužštho donejstk vostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placen:. Více uznání po ruce. Žádné presované vý

rodky bezcenné. Vše posílám jiš posvěcené

i

|

|

|

|
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Podnikatelství staveb
a technická kancelář

Jindňiha Lobouty
doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých i průmyslových, ku

KR ň JM 05

Továrna ro+e+sr+4
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

IU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený
r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 1

— nabísí —

koňak, aliuovlel, borovlčku, jeřabink
rumy a punče, likéry, sladké ovoocn
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
elivovlci, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roj

1891najub výstavěké mobile Jřjmé bistátní a diplomem s medaile, a mno: i
nými diplomys právem raženáslaté medaile.

Vzorky zdarma a Iranke,

Do Hradce Králové a okolí.

Dovoloji si P. T. obecenstvu uctivě oznámiti,
že jsem otovřel|. březnem 1906 v domě
číslo 36 vedle bisk. residence na
Velkém náměstí

svůj vlastní
sklad oděvů
pro pány a chlapce.

Snahou mojí bude posloužiti vždy modním
a dobrým zbožím z látek trvanlivých. Taktéž
zbotovuji ubleky z látek přinesených sa cemy

' nejlevnější.
Správky se levně a v čus vyřizují.
Opíraje se o dlouholeté zkušenosti, jichž

jsem ve velkozávodech získal, jakož i o důvěru
mně P. T. obecenstvem jako dlouholeté mu zástupci
firmy E. Bělský věnovanou, těším se, že mi tato
jako samostatnému živnostníku v míře ještě větší
zachována bude.

v obor ten spadajících.
Technická kancelář nalézá se v Ji
říkově třídě v Čísle 394 dům p.

Skuherského pod pivovarem.

O00000000000000000000000
Ceny levné. Vzorníky franko.

JOSEF STRÁDAL
dříve Jgoác Strádal

V HUMPOLCI
doporučuje pro jarní a letní období svůj

hojně zásobený

skladjednobarevných
1 vzorkovaných látek.

Veledůst. duchovenstvu nabízím

látky na kleriky, sukoa černá,
fialová a červená k oltářům, na komže

atd. atd.

Při hotovém placení 5%, slevy.
O00000000000900000000000

Jan Kryšpin,
(J. Sylvaterův synovec, ná
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|
stupce) Zoamenám se k službám nejocbotnější

, odborný umělecký závod

i *pro V. TYPLT.
malbu oken kostelních : GOOOOOCKX

PRAHA-I, C. k. místodržitelstvím koncessovaná.
č. 146 st., Malá Karlova ul. čís. :9
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 69 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporačuje se

ku dodání okem chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a

soR Sice1 se Šelegnými rámy, sí
r těmi vsazením.

Realitní Kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí e prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebalch míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak techoické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

Veákeré rozpočty, skizay i odborná
rada bezplatně, beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

Nesčetnáveřejná i písemnápochvalnáuznání.ij
Založeno roku 1836.

Paramenta.
hraniční.

Ignáce V, Nešku .
i on ud n : Kancelář„Hůtel Hyršl“.

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |: Zápisné6 K.

(bratr P. J. Reškudly,farářevo Výprachticleh) Telegramy: Kotrč, Hradec Král.
doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu :

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

všech kostelních paramentů|
praporů a kovového mačlní.

j Conníky, vzorky i roucha hotová na ukázku
se na požádání franko zašlou. |

ZEOE ES 0000bo 0ddd000004000 OIZ

l

Fr. Jelínek, Slatiňany.
aromatická výtečné chuti zelená,
přírodní K 11-50, 13:60, 14 8 16—

ražená: K 14—, 16—, 16—,
kg. zás. franko dob., neb předem

zaplacení, kdo okuaail.jinde nekoupí.
„| První východočes odb. záv. kávou

———Solidnoat vítězí! —
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KARLAADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litoměé
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd. , Odporučuje se f
k vyhotovení všeho drubu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná.

K době velikonoční:
Boží hroby

k výběru.
v každé velikosti, ze dřeva

Těla Páně pékněřezanáa jemněpoly
chromovaná. (Z pevné sádry ve velikosti 90, 100, 116,
130, 140 cm. velmi levná.)

ze dřeva pěkně řeKlečící andělé zanéajemněpoly
chrom. v každé velikosti. (Z pevné sédry 40, 55, 65
cm., velmi levné.)

ze dřeva řeSoškyVzkříšení41
jakož i veškeré kostelní práce

doporučují uctivě

Petra Duška synové v Sychrově
umělecký závod sochařský a řezbářeký!

pro práce kostelní.

Založ. 1853. Provodeno přes 500 nových oltářů.

zoveste KEONOBOB0
Jos. Hájek, :

obchod papírnický a závod knihařský

v Hradci Králové,
v domě pana Skuherského, proti hotelu

„Mlerkur“.

as v 60 různých formách
v každém slohu; nákresy

Knibařská dílna opatřena jest nejno
vějšími stroji a doporučuje se ku provedéní
všech prací v obor ten spadajících. —

Vazby knih všeho druhů, od jednoduchých 35
ač do nejskvostnějších,

<) M* Úprava modernía vkusná. =P

Zlacení nápisů na stuhy.

Velký sklad všeho druhu papíru.

Hojný výběr ku psaní, kreslení
a malování.

Knihy obchodní,
ve velkém výběru neb na zvláštní zho

tovení v trvanlivé vazbě.

Modlitební knihy
v nejrůznějším výběru.

Velký výběr uměleckých dopisnic. Nej
<krásnější hradecké pohlednice vydané

vlastním nákladem.

ZIOEKANEK R USAR)
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnějšín

kupní pramen v Rakonsku veškerých

kosle, parameníů
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.,

(iltálka v OLOMOUCI,Eliščinatřída, [6.).
Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —

Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru fraako.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

DOOBOBODODOTA

SONONONONONONONONORONONANONA

|Časevesage

= Klatovsképrádlo!Te

Zemská živolní

pojišťovna
markrabství Moravského

pod vrchním dozorem zemského výboru,

pojišťuje lermě a výhodmě kapitály pro případ
úmrtí ; dožití, věna + výbavy, výměnky pro
rolníky, důchody vdovské, sirotčí, starobní =
pro případ invalidity, jakož i pense všeho druhu.

Jistota naprostá, an jest te ústav

W$*zemský. “U8
Všechen čistý zisk náleží pojištěncům.

(Filialka ve Dvoře Králové.)

Gener. inspektorát v Hradce!Králové jen

Eliščino nábřeží čís. 304.

9 o
Josef

Krejčík
V PRAZE,

umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Písárna a dílny na Letné číslo 612—VN.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

čoporučuje uctivě své chvalné známé: sochy, oltáře,
ové cesty, jesle, Boší poby, křbříše, kasatelny,

Hkyatd křístelny, komsoly,svícnny, Justy, pul
atd. dle a onilů řesanérámetna obrazy,Prom fotografie a diplomy aný nábytek a

"Řásné předměty hodící se sav dárky,
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko. P

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.O óÍ
Úředně povolený výprodej!

z 102 zl. $+
úplné mattové zařízení

z ořechového dřeva.
2 skříně dvoukřídl. bohatě zdob. po 26 zl. 52 zl.

2 postele vysoké s bohatými čely po 20 zl. 40 ,
1 omývadlo 8 mramorovou deskou . 2,
1 pohovkas vysokýmlenochem . . 2, „
1 stůl se soustrubov.nohami . . ... . 9,
4 židle s vysokými lenochy po 4 zl. 16,

nabízí

Žofie Skuherská
Hradeo Králové, č. p. 87.,

vedle hostince „U zeleného stromu“.

62X69 KGSDXCODX663X

Jan Horák,?soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož 1 lu- icizo

zemských.vw

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!

ČP X663XKBIXCBIX663

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn.
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nabízí ve velkém výběrn:(Výtečné kapenaí ho
dinky všech druhů a soustav. Pendlové hodiny

v krásných ořechových jet Zlaté astříbrnéskvosty,jako: řetízky,p , náramky, jehly
a j. v nejmodernějším den s úplnou sárukou/

Důvěryhodným adsilky mavýběr téš i masplátky
bessvýšenícen. — Zalošenor. 1843.arm
Půjčují za nejmírnější poplatky

divadelníšly“všech druhů,
Upozorňuji zvláště na svůj bobatě zásobený

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 2.
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příležitostem ?

výklady 1 sklad si

a.Dámsképrádlovlast.výroby.
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Číslo 18. |
Předplatme na čtvrt rotu 2 k so k> napůlroku5k —k

Jsme národem pokročilým,
(3) Až po letech nestranný myslitel tade

čísti, jak náš várod vedli naši pohlavárové za
hvézdou pokroku a koultury na počátku osví
ceného tohoto století, zavrtí blavou nad těmi
omíněnými, Šaškovskými přemety. Zaslepený
vsdor za vzdorem, malicherné sobecké půtky,
úmyslné překážení v koltorní práci strany
protivoé — to jest ten náš pokrok, tak ae
zceluje u Šikuje naše národní těleso k boji
proti nepříteli.

Kněz zakládá nějaký hospodářský spolek.
Honem pojďme my pokrokáři a zničme jeho
práci; vždyt by ten klerikál chtěl ntvrzovati
spolkem svoji nadvládu. Dříve jsme si na ta
kový spolek v zájmu lidu nevzpomněli, ale
teď aspoň ze vzdoru začněme zakládati v místě
spolek podobný, aby 80 svým podnikem farář
pohořel.

Vystavěno jeptišské paedsgogium dívčí.
Vystavme rychle na vzdory v místě dívčí ly
ceum. Že jsme si na to dříve nevzpomnělil

Založeno jeptišské gymnagsiam na Král.
Vinobradech. Co měla pokroková veřejnost
vzdáti chvála kultarní snaze horlivých jeptišek,
spustila pokřik přímo hurooský. Odpíráno ka
tolíkům právo na tom ústavě očiti a dcerky
své na vzdělání tam posílati. Spíláno i osvícené
zakladatelce prvního pražského gymnasia dív
čího. A nejvíc hulákali ti, kteří se o úspěch
Gymoasia již stávajícího nijak nestarali. Plno
dívek v Praze opadá do spárů prostitace. A
které pokrokové časopisy vystoupily proti tomu
zlu 8 takovým křikem, 8 jakým pokrokáři
sledovali vstapování dívek do jeptišského gy
moasia? Jako by vyšší vzdělání v katolickém

půstavě bylo věcí horší, než páchání neřestí
+ domech banby. Nu — jsme nárud pokročilý.

Stále hlasněji hlaholí fráze o nebezpečen
ství „klerikalisma“, O „otravě klerikáluí“ —
"niž se věcné důvody uvedou A zatím nestře

s sný Israel rozmnožuje klidně kořalny a patyky,
"kco se ubljí ideulismus starých i mladých.
© Cbudá osada; lidé tam žijí v míru, sta
řají se, aby něco děti po nich zdědily. — Po
krokový tábore, vzhůral Pojďme do té obce a
poučajme prostomyslné sousedy o výhodách

FEUILLETON.
Sedlák nad professora.

IV.

Když Vojta sliboval matce, že už opravdu
se polepší, myslil to se slibem dosti upřímně,
A také se držel — celý měsíc. Ale pak! Ty veselá,
svůdná Proho, jak dovedcš svými lakadly obraceti
i zasady lidí učených na rubyl

Přišly prázdniny. Když Vojta po příjezdu
do Myslc vyndával některé své poklady z kufru,
prohodil tatík: »To máš nějak málo knib. Vždyť
to jsou skoro jen samá psaná lejstra.«

sf to jsou, tatínku, litbografované poznámky;
a to je tek, jako by to bylo tištěno. A- všecko
dražší než krasné, veliké knihy, A všecko jsem
domů s sebou nevzal. Nač se s tim vláčet? Z ně
kterých téch knih už jsem udělal zkoušku s z 0
statních jsem si vzal jenom ty, kterých potřebuju
k učení o prázdninách.«

»>Hm, to máš pravdu. A — prosím tě, bochu,
toble jsou snad ty selonní šaty? Vždyť to vypadě,
jako by to bylo z kopřivky. Nedai bych za to
eni tři: pětky.«

»Jnu, v Praze teď jsou takové šaty v módě.
A jest to o mnoho dražší než pěkné šaty od
venkovského krejčího. To víte, že jsou pražaci
bodně drazí,«

*To jsou divné chutie, vrtěl Brána blavou.
Než bych takové šuškovské hadvrky kupoval, ra
ději bych chodil v dlouhém šosaku jako tvůj dě
deček ... .«

Vojtěch zdatně pomshal na poli s taky dosti
pilně se učil, Neměl na vesnici tolik lákadel k uží
vání světa jako v Praze, a proto dohaněl na ven

——

rozvížitelnosti manželství! Hned ti lidé budou
šťastnější. A zatím kultarníci si nevšímají, jak
žid již učinil přípravné kroky k zařízení větší
Šenkovny v obci té. Neuvažují, co s tím lidem
bude, až při alkoholu na dluh nalévaném mu
zika bude stihati muziku. Snad si lidé pak
aspoň pomohou hbádkou v šenkovně o rozvíži
telnosti manželství.

Blíž území azavíraného hašteří se mezi
sebou dvě „pokrokové“ strany české, a zatím
Se jim usadí v místě německý továrník, zapadí
se o zřízení německé školy — a vy Češi, há
dejte se dál, pokad nebudete německým kapi
tálem z vlastní domácnosti zcela vypuzení.

Pokrokářeké listy pilně zaznamenávají
každou korunou, kterca kde vzal koěz od od
davků nad obvyklý normál, a za zády pruští
kapitalisté skopovávají nerušeně statky ano i
velkostatky v českých krajích se nacházející.

Pořádají se přednášky o esthetice, o mc
derním vkosu při zpěvu, vydávají ee knihy o
elegantním společenském tónu. Ale při tom
přátelsky se snášejí nejhrabší výpady sociali
stického tisku; pokrokářstvo mlčením pomíjí
neotes -né a neorvalé útoky socialistů proti
ideálním citům českého lidu.

Veliká debata pokrokářská, mají-li se děti
modliti ve škole Zdrávas! Debata tak veliká,
že se na tu chvíli zapomíná, co českých dětí
mizí v jícna nenasytného germanisačního Mo
locha.

Mladí učitelé rozbíhají se „poučovati“ lid
o klerikalismu, darwinismo, o Haecklově mou
drosti, tak že pro samé „ovědomování“ lid
zapomenou na studia sobě nejvlastnější. S po
hrdáním pohlížejí na starší, rozvážné a avědc
mité paedagogy. A zatím děti svěřené „po
krokovým“ mladým pánům sotva v páté třídě
dovedou dva řádky pravopisně napsati.

Ze spravedlivého protestu faráře Do
stála-Lutinova proti prolhanosti professora Judy
udělalo pokrokářstvo hned sféra všenárodní. Na
všech stranách bubnováno do boje, tisknuta
obražení. [ takový pokrokářský, „vlastenecký“
spolek, o němž Širší veřejnost celá léta nesly
šela oic, najedoou 8e dal do „vlastenecké
Práce“. Že však v české zemi zvolen byl za
poslance žid z Vídně, tobo si naše veřejnost

kovském Tuskulu, co u samého pramene věd
v Praze byl zameškal, Jemu samému se zdálo, že
by zde jeho věda prospívala víc než v té Praze.

Po prázdninách jel do Prahy zase pantatu.
Panfmáma mlčela jako ryba o svých zkušenostech,
ale řekla aspoň svému muži, aby dobře prozpy
toval, jak se tam Vojtěch chová. — Vlak dohučel
do Prahy.

Pantátu hned s počátku čekalo překvapení.
Zastal Vojtěcha — ještě v posteli. Bez dloubého
úvodu spustil příval kárných slov: «A tohle jest
to tvé studování? Ještě po desáté ráno si hovět?
To tě snad ti professoři učili v noci, že tak
dloubo musíš odpočívatla Takovými a podobnými
slovy ulevoval svému hněvu starý Brána,

»Tatínku, musíte odpustit — bylo mi dnes
nějak mdlo — atak... .«

>To rád věřím, že po flimu bývá mdlo.
"Takhle dlouho vyspávají noční ptéci. Nic se ne=
vymlouvej; já dobře vím, proč tací mladí hoši
muscjí někdy dlouho dopoledne pod peřinou si
hověti, A teď se pěkné rychle přistrojl«

Vojtěch se hleděl vymlouvati — ale šlo mu
to nějak chatrně.

»Poslouchej, Vojto, nechej těch hloupých
řečí. 'Na svého tatíka sí musíš, hochu, přivstat.
Z tebe bude divný advokát. Budeš 1 obhajovat
své svěřence tak nešikovně jako teď hájíš sebe, to
vydělaš málo peněz.«

A kázaní pokračovalo dále, i když byla
Vojtěchova toaleta hotova. sA kolik je vlastné
hodin ře vzpomněl si najednou pantáta; mám se
stavit o půldvanácté u Choděrů. Bude tem na
mne čekat v tu chvíli kmotr Jirmáskův.« — Se
svým davným přítelem kmotrem Jirmáskem shledal
se starý Brána po dlouhých letech ve vlaku; a
teď s chtěl oba přátelé ledacos dohovořiti.

sA teď mí ty staré cibulky zas přestaly
jíte, pokračovel pantáta a dodal pichlavé: «No —

[mserty se počítají levné.
Ubnova vychásí v pátek 1 poledne.

Ročník XII.
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příliš málo všimla. A i když tento žid, nepo
krytý uěmecký nacionalista, zřejmě dokázal,
že nechce dáti průchod spravedlivým jazykovým
právům českých socialistů, kteří jsou. jeho
komanda podřízani, málo to hnulo vaším pc
krokářstvem; to raději bonem přemýšlelo,
jak by se dalo dukázati nevlastenectví — če
ským katolíkům.

Uhystejte rychle opravu práva manželskéhol
Zatím mohou sirotčí rady zmizeti, déti zbavené
rodičů mobou bídva zemříti.

V socialistických listech pláč nad bídou
proletariátu. Ale hned drabý den výzva k té
mož proletariáta, aby honem dával těžce vy
dřené groše židovským revolacionářům ruským,
kteří statisíce dělolků připravovali svými rejdy
o výživu. Ovšem že takových národních kotr
melců bylo a bnode ještě víc. Nevyčerpatelná
jest vynalezavost lidí těch, kteří v ústech inají
stále bumanitu, národní vzájemnost a pokrok.
Ti si vymyslí „ka blahu národa“ masopustních
kousků a nedůsledností ještě víc.

Dopis z Prahy.
(O vlastnostech slušné diskuse. — Další důvody
proti reformě manželství. — Staročeský program.

— Prof. Mareš o Haecklovi.)

Poznámky mé o důvodech, které vedl
proti úerozvížitelnosti sňatku redaktor „Nár.
Listů“, byly jistě slušné. Vyhuul jsem se všetn
výrazům, které by wmohblyroztrpčiti a vnesl
jsem ve spor nové momenty, o nichž bylo
možno věcně se rozhovořiti, aniž by se musilo
sábuonti k uličaickým vtipům na důkaz zvláštní
daševní povýšenosti. Neútočil jsem, nabídouv
pole takové k diskusi, která 88ma sebou 86
rozamí u lidí vzdělaných a slušné vychovaných.
Však, bohažel, redaktor „Nár. Listů“ moji
slašnou oabídku přijsl tímto způsobem: „O
článcích, pod tímto.záhlavím tato uveřejněných,
otiskuje královéhradecký biskupský orgán ně
kolik pražských kaluwoif stejně hrubozrných
jako mělkých S pietisty, bratřimi třetího řádu
a dopisovateli, kteří namáčejí dv kropenky
místo do kalatmáře, jest všechen spor 0$ ILL.

OO.
až Jostuduješ, koupim si nové. Teď abých všecky
uspořené peníze jen za tebou posílal. — — Teda
mi pověz sám, kolik je vlastné hodin. Jdou ti
dobře ?«

Vojtěch zbledl, když tatikův zrak padl na
jeho vestu. Jejda, talínku, teď opravdu . . - vite
já jsem — já jsem si právé včera dal hodinky
spravit k hodináři,«

»Anebo jsi je dal v opatrování do zastavárnyl
Jen nezapírej, ani slovem nezapírej. Mnohokrát
jsem slyšel, jak to veselí studenti dělají.«

»Teda máte pravdu; ale vždyt jsem si je
chtěl vyplatit hned, jak by mi na počátku května
peníze od vás došly. Potřeboval jsem zase lak
najednou nové kniby a nechtěl jsem vas tedy
zbytečněobtěžovat... .«

»sNo —no, už mlč, politiko, zname to. A
teď mi ukaž konečně ty koiby, na které jsem ti
tolik peněz naposílal. Těch už máš jistě celou
kupu.«

Vojta byl zese v kleštích; teď, když už stál
před tstíkem jako usvědčený lhař, byl úspěch no
vých výmluv velice pochybný. — Ale — tonoucí
i stébla se chytá. A tak Vojtéch koktal cosi o
tom, že něco rozpůjčil, něco nepotřebného zase
rozprodal; v drabé Praze jest rrý potřebí každou
chvíli nových peněz — a tak si pomahbsl, jak se
dalo.«

»No víš, Vojto, my si rozumíme; jsme oba
Bránové, O0 to tak všecko teky není, jak poví
daš. Ale nechejme toho, Teď mi jen musiš ješté
něco jiného vysvětlit. Udělal jsi už zkoušky z těch
knih, které jsi rosprodal? Jsem jenom sedlák, ule
tolik přece chápu, 7e bys ty knihy posud potře
boval uspoňů na zopakování, kdybys posud z nich
zkoušky neskládal,=

Tato interpellace Vojtu znovu sevřela do
skřipce. V duchu si nadaval, proč byl tak neo.
bratný, Že se dávno dřív na takové otázky nepři.



občan. zákonníka, azákoňující sedmou svátost,
vlastně jiš « předu vyloučen. Pánové šijící
v takovém oparo daševním nejsou schopni
rozlišovat, anebo aspoň se tak tváří.“

Ačkoli vím, že tyto nájezdy nemobou nám
učiniti nic zlého, přece bylo je třeba opakovat
pro veřejnost. Tak se nemá psáti vůbec, a
zejména ne, když se jedná o důležité životní
pravdy, oeboť apor právě projednávaný k lu
štění svému nepotřebuje hněvu a zlosti, jako
spíše oboustranné sushy po pravdě. A protože
redaktor „Nár. Listů“ jest protivníkem, jehož
způsoby odporačají snášenlivost, předneseme i
does slušně a snášenlivě další své doklady.
Nejen že se to rozumí samo geboa u žurnalisty,
jemaž jest býti učitelem dobrých mravů, ale
i vzhledem k té vždy množící se zdivočilosti,
kterou nedávno snad týž pisatel v „Nár. Listech“
takto odsoudil: „Pokleslo veřejné mínění v Če
chách skutečně tak hluboko, unebo pokročila
smělost nezodpovědných demagogů tak duleko,
že se takové bezedoosti smějí veřejně vyhlašo
vati bez nebezpečenství všestrenného výsměcho?“

Na výtku, že nerozlišujeme, odpovídáme
vysvětlením svého rozlišování. Nevedeme proti
navrhované reformě manželství toliko nerozví
žitelnost sňatku katolického, ale blavně ty dů
vody, které, bez ohledu na sňatek katolický,
podávají sociální a mravní poměry a které

r vlastní velikým lidem, státníkům a moraistům, o podstatě věci hluboce přemýšlejícím.
Nejsme zabednění, neboť po vůli pisatele uzná
váme obtížný život manželů, kteří nemohoa
spolu žíti, ale tolik tvrdíme, že ve většině man
želstev nespokojenost a rozervanost přirozena
byla lehkomyslností a vinou jednoho nebo
obou zúčastněných. Otázka svobodného man
želství jest otázka mravní, Každou chvíli čteme
nebo slyšíme, že tam a tam zatoužil manžel
nebo mauželka po jiné osobě z příčin tělesného

po kářství a smyslnoého rozkošnictví. Rozodně tvrdíme, že se tak děje po většině a
proto protestajeme proti tomu, aby 8e ra
kovina tato schvalovala ještě zákonem a aby
se této ubohé mravní bídě otevírala brána
dokořác. Zákon katolického manželství vše
to možům a ženám nedovoluje, proto zákon
svobodného sňatku nemůže také provésti žá
doucí nápravu. Tužby po svobodném man
želství vyplynuly z dnešního moderního ovzduší,
prosyceného názory, jež jsou proti věrnosti
v manželství vůbec. Čítáme často, že má člověk
právo na ukojení svých instinktů, že má právo,
aby celá jeho osobnost se vyžila. Také umění
šíří myšlenku této svobody a nespontaného
akojování pudů. Ale nespoutané hověví pudům
není přírodním zákonem, není zákonem Božím
a nemůže býti také zákonem lidským. K pc
tlačení vášní uestačí zákon, nýbrž sebekázeň,
jež jest podporována, více nerozvížiteloým
manželstvím nežli svobodným. Uzákoněvá vol
nost rozmanitosti ve vtycích pohlavních byla
by jak povaze jednotlivce, tak i spokojenosti
manželské velmi osudna. Každý zajisté při
evědčí, že je-li manžel naceu sou:tčediti své
city na jedinou osobu, manželství nabývá odu
Ševněnosti a vzájemného trvalého oddání se.
Nutnost setrvati učí snášeti a odpouštěti chyby,
čímž právě dosahuje se zušlechtěného poměru,
u Ducené setrvání v manželství ma veliký vý

pravil, aby se mohl vymluvit hladčeji. Ten tatík
přišel neočekávané jako velká voda. A jak chytře,
s jakou železnou důsledností, jak podrobně uměl
tatík vyslýchati! | Zrovna jako vyšetřující soudce,
— Vojta — vida nezbytí — pokusil se svysvět
lovati:« «l toť se ví, tatínku, že jsem se už musil
zo tak dlouhou dobu něčemu naučit a že jsem
zkousky skládal. Rigorosa sice ještě nemám, ale
jsou tu menší, předběžné zkoušky; professoři
tomu říkají kollokvia.«

No — však uvidíme...
Když se sešel Brána s Jirmáskem, nebylo

mu příliš do řeči. A taky — aby stísněnému
ledví ulehčil, svěřil se kmotrovi se svojí bolestí.
=Víš, Karle, hoch mi radost nedělá. Potřebuje
podle všeho víc peněz na pivo než na knihy a
na šaty. Říkal mi, že jakési zkoušky už má. ale
nemá na to v ruce žádného písemného potvrzení,
A tak jsem celý nešťsstný,«

»Jóó, kamaráde, takových ostrých hochů
cnodí po Praze víc. Praba je Pruba a ta moc
svádí. Měl tady bratr taky syna; a tak všelicos
vím «

Poslouchej, Karle, já se toho professora, co
učí na advokáty, půjdu zeptat, jaké dával Vojtovi
doposud známky. Víš, kde je ta vysoké škola ?«

sl vím to dobře; to já jsem v Praze Často
a tak tu všelicosznám... .«

Pantátové spěchali do Karolina. Při vstupu
do zasmušené budovy uviděli baculatého muže
s úřednickou čepicí. «Prosím vás, bydlí tady ten
pan professor, co učí na advokáty? Víte, sem
chodí taky můj syn, a tak se chci poptat, jak se
chová, jak se učí.«

»Hm, to je těch professorů, pantáto více,
usmál se růžolící pedel.

»Teda který pak- je z nich nejpřednější?«
elnu, to je pan děkan; ten vám to může

povědět

zoam pedagogický, jak již jeme také minule
podotekli.

Všichni vážní myslitelé vídí v otázce této
otázku mravní. Jest tomu tak v Německu,
v Anglii, ve Francii i v Americe, kdež jest
v platnosti zákon, o který 8e šádé i u nás.
Byla tam ona otázka mravní uspokojivě vyří
zena a nastal tam vzornější mauželský život?
Nikoli. Naopak, veřejná mravnost se zhoršila.
Jinak bychom si nedovedli ani vysvětliti hor
lení Rooseveltovo a Gladstonovo proti 8vo
bodnému manželství.

Snad ujde manžel bratálnosti drahého
manžela, ale jaká to náhrada zejména pro žena
za léta utrpení a soužení? Jak se to shoduje
s humanitou býli odsouzena k samotě? Kdo
nahradí dítkám otce nebo matka? A není-li
jmění, pak obtíže jsou ještě povážlivější. Patrno
tedy, že některé vážné případy nešťastného
manželství ztrácejí se vůči stinným skatač
nostem manželství svobodného; a měli jsme
pravdu tvrdíce, še blaho jednotlivce masí
ostoapiti blabu celku. Nesmíme se obmezovati
důvodem některých nešťastných manželstev,
nýbrž musíme se vrátiti celkově ke skutečným
příčinám, které svobodné manželství vymábají.
Jsou to po většině příčiny lehkomyslnosti a
neukázněných vášní. A v tomto světle celý
spor vypadá již docela jinak. Kdo si všímá
Šivota a komu není zkušenost pouhým fantó
mem, pozná, že jsme příčiny nálady pro 8vo
bodné manželství v podstatě správně vystihlí.
Nevoacnjeme nikomu své přesvědčení a netu
píme, kdož mají přesvědčení odchyloé, ale to
jest požadavek pro všechny lidi platný, aby
pro svá tvrzení uváděli důvody bez zlobného
zaujetí. Jako vůbec, taki tady natno odstoupit
opodál, nespokojovati se jedním faktem, uvá
žiti všechny okolnosti a obhlédnouti věc s růz
ných bledisk. Jenom tak nabaudemepovšechného
pozoání, abychom se mohli tak a tak rozhod
nonti. Mimo tyto důvody naše odmítavé ble
disko bylo hned od počátku určeno tím, že
akce vyšla od zednářů, nebo lépe řečeno od
židů. Jest nepopíratelnou zkušeností dokázáno,
že židé nikdy nenavrhojí společnosti to, ca ji
hospodářsky a mravně sílí, nýbrž jen to, co ji
oslabuje, rozrašuje a vždy odidealisuje. Jen
taková vnitřně i zevně rozbitá společnost stává
se ponenáhla jejich kořistí a jen tím způsobem
Israel blíží se svému konečpnémo cíli, jenž
není jiný, než ovládnutí a podrobení celého
světa. K tomo získává lidi, kteří mají ve spo
lečnosti význam: státníky, poslance, filosofy a
spisovatele. Kdo chce viděti, s úžasem poznává,
že Israel pokračaje s obromojící důslednosti.
Ti vrchní, i u nás, dobře v pochod ten jsou
zasvěcení, a ti menší a mladší vykonávají služby
takové nevědomky tím, že se pasují na rytíře
proti náboženství, které jediné posud jest pře
kážkou úplného podrobení lidu pod jho židov
ského kapitalismu.

L *
*

Staročeská strana zrevidovala svůj program
a vydala jej tiskerm. Tato formáloí záležitost
vlastně nezaslahoje tak pozornosti jako vlastně
to, že staročeská strava llásí se k životu.
Programy se již píší, a proto i strana staro
-22,

Brána tedy spěchal v průvodu Jirmáskově,
kam mu bylo pedelem poukázáno ....

— — — Vyšel od děkana na ulici jako
opilý. «No — no, co ti teda povídal ?« tázal se
Jirmásek venku netrpělivě přešlapující.

»[ darmo mluvit; moc toho neřekl, ale měl
jsem toho pelyňku zrovna dost, Div jsem se ne
zalknul, Prý Vojta přišel jenom ke zkoušce jedné,
a ještě mu to nijak nešlo. A už by prý měl mít
letos po té jedné hlavní zkoušce, A tohle mi je
pěkné; člověk na hocha platí hříšné peníze, a ti
páni ho nenapomenou, nenapíšou tátovi, jak to
s ním dopadá. A takhle se tady v Praze vyrábí
ta vyšší věda. Popíjet v hospodě a rozhazovat
peníze; takové študýrování by se dokázalo v nej
zapadlejší vesnici taky.«

»Inu, víš, to je těžká věc; takový mladík
má už mít sám rozum a uznání pro rodiče, Pro
fessoři každého hlídat nemohou; to by musili
celé noci prochodit po hospodách anebo na ta
kovou vartu platit kumpsnii policajtů. Ale nejde-li
to tvému studentovi tedy, vždyť by se mohl učiti
doma na věsnici.«

»Tak? A dovolili by to ti profesoři řa
»inu šlo by to; vždyt můj synovec tasky

studoval tu universitu dva roky doma a je teď
doktorem .. „s

Teď blesklo hlavou Bránovou spssné světlo.
Vyptel se ještě důkladněji, jak by se to dalo za
řídit, ady syn mohl studovati v Myslicích. Při
rozchodu s Vojtou krátce pohrozil: »Nebudeš-li
míti po té velké zkoušce do konce roku, uvidíš,
co ti uděláml« ...

o .
“

- Přišly prázdniny a — Vojtěch přišel jenom
s velikým slavnostním slibem, že bned po prázd
ninách jistě bude se zkouškou hotov. Starý Brána
teď už mnoho nemluvil, a Bránová si u peci

česká musila této zvyklosti naší vyhovět. Zivot
teče v širokém a bujném toku a nelze jej

spoutati podrobnostmi, protože stále vynášíněco nového, Da co ten nebo onen paragraf
programový ze včerejška již se nehodí, Postačí
vytčení blavvích zásad, ve kterých se bez toho
všechny opravdu české strany ubodují. Jdet
vlastně o to, když se strana nějaká blásí ku
práci, jakým způsobem nuzírá na sociální zá
ležitosti vůbec. Zkušenost dokazuje pak, e
přední mužové strany staročeské věděním, roz
hledem a klidností úsudka mobvu mnoho při
spěti k žádoucímu ozdravění našeho českého
života. Samo sebou se také rozumí, že nebode
strana staročeská ani tak utranon konetitutivní,
nýbrž apíše regulativní. Svědčí o tom její zdravý
konservatism, jehož zasáhnatí jest tolik potřebí
v době, kdy bezblavý radikalism a záplava
hesel maton nevyjasněné hlavy. Představaji si,
že strana staročeská má býti jádrem, kolem
něhož mají se seřaditi všichni, kdož chtějí o
pravdovou práci a jimž dosavadní neujaeněnost
a zmatek opravdu již se zbnusily.

Uvořejoání steročaského programu přivo
lalo však zase jeden důkaz, co lži a šalby jest
v novinách, které při každé příležitosti roz
třásají svoji svobodomyslnost. Sotva program
vydán a schůzo staročeská skončena, již vyří
tila se liberální a pokroková žurnalistika, aby
drásala a trhala ty, kteří jsou tak drzí, že
ohtějí žíti a pracovati pro národní dobro. Kri
tika jest zajisté oprávněna vždy, ale nesmí jí
býti účelem vylévání strannické zloby a obme
zené malichernosli.

Není bez zdravé komičnosti, když na
příklad realistický orgán nazývá stranu staro
českou politickou urtvolou. Takový lišák a vy
lámunými zuby a s cinkem na očích! Článek
pak, ve kterém v „Času“ dne 18. března p. M.
kritisuje revidovaný program staročeský, de
maskuje tolik chlapectví a malicherného hnido
pišství, že skutečně jsou důvody domnívati ve,
jak i „Hlas Národa“ poznamenal, že byl napsán
nějakým potřeštěným stodentíkem. Však „Hlas
Národa“ také vytkl, že „Čas“ v zájma vážnosti
v čele článku měl vynechat šifra M., aby ne
bylo podezření, že pochází od některého do
spělého člena strany, jehož jméno tím písmenem
začíná. Vždyť p. M., jehož jméno tím písmenem
začíná, nemůže býti tak naivní, aby se domníval,
že mimo pravověrné stoupence jeho také ještě
jioí lidé uvěří této jeho moadrosti: „baržo
asní, malokapitalistická pohodlnost, spoléhající
na ty různé bauky, záložny a podniky, spolé
bající na pochopení kultu szlatéhu telete u
všech ostatních stran... To prý mluví z pro
gramu staročeského! „Hlas Národa“ v zápětí
hned odpověděl: „Kdyby bylo možno věřiti,
že taková slova napsal dorostlý muž, nebylo
by možno tento důstojný doplňek k pardu
bickým projevům z 21. Jedna t. r. ani kara
kterisovat, protože jsou stupně mravbi pustoty,
pro něž není v žádné řeči parlamentního výrazu.“

» *
o

Prof. Mareš v několika číslech „Přehledu“
zmiňuje 8e o vědecké české práci nanejvýš
poučně. Pochvaluje přísnost našich učenců ve
vědecké kritice, ale odsuzoje také zvlčilost,
——

každou chvíli tiše poplakala. Vojtěch hleděl u
dobřiti rodiče statnou pomocí při polní práci a
častým vysedáváním nad učenými lejstry. Asi
dvakrát obdržel psaníčko v růžové obálce z Prahy;
ale nesvěřil se, co mu kdo píše.

Asi za dvě neděle došla písemná zpráva
bratrance pantátova z Lesn'c o radostné ro
dinné události; narodil se mu klouček jeko buk,
Ať prý tedy přijede Vojtěch podržet hošička při
křiu a nechť se pakještě několik dní u nich po
zdrží. Vojtěch měl na výlet chuť, rodiče nezdržo
valí — a tak zmizel akademik na několik dní
z Myslic.

A zase přinesl listonoš psaníčko s růžovou
obálkou. sA cos — řekl Brána, +já si to taky
přečtu, vždyť jsem otec.« Roztrhl obálku a četl
řádky pěkným, oválovým písem sepsané: +Nej
dražší Vojtíšku| Ani nevíš, jak se mi stálea stále
po tvé drahé hlavě stýská. Všecko tvé ubezpečo
vání nemůže vypuditi z mého srdce palčivý strach
a smutné tušení, že snad tam v dálce na svoji
Katušku zapomeneš.« ... Elegické vzlyky psa
níčka zakončeny slovy: »Tvá tesknící a stále
vzpomínající Katuška,«— Bránoví vypadla dýmka
2 úst. A za dva day zase pseníčko— tolik nevo
něné! A v něm slova: +Nejdražší miláčku| Proč
tak. dlouho neodpovídáš? Či ta Tvoje stále
vroucně slibovaná stálost v lásce přece ochladla?
Věř, že Tvoje mlčení mi činí besesné noci. Kdybys
jen věděl, jak se trápíml« . .. A pod dlouhou
lamentací připojeno na konec. +Tvá vědy věrká,
nikdy nezapomínající Marie,« — sAha, to už jsou
holky dvě«, vzkřikl Brána a udeřil pěstí o stůl,
sKdo ví, kolik jích ještě Vojta v Praze balamutil.
A toble bylo pěkné studování. Počkej klukule

* ..
sVíte, tetka, te už Vojtu a Prahy s té vy

soké školy vyhnali? Jel tam s tátou a sa pět dal



s niž vyřítí se drahdy vědecká kritika na něco,
aniž se přesvědčí, co jest. A usiluje-li někdo
o vyjasnění velikých otázek, vrhne 8e naň tato
kritika ve jména opravdové vědecké práce. Na
to bičaje prof. Mareš nevědeckoa lebkomyslnost,
která přijala rozluštění záhad světových, které
provedl Haeckel spisem „Die Weltráthsel.“
Jelikož prof. Mareš dokazuje úžasnou mystifi
kaci ve Bpise obsaženou, máme ještě dosti časn,
abychom pro poučení naší veřejnosti o věci
jindy smánili se podrobněji. Tím také bude o
avětlena filosofická a vědecká schopnost pokro
kářů, kteří ve jména čisté vědy apísem Haeck
lovým české duše otravaojí.

Obrana.
(3) Oprável manželství ma štíru

s pravdou. Realistický, tedy nad práměrného
advokáta povznešenější dr. Bouček na avj ko
čovné cestě za „opravoa“ manželství tvrdil
v Pardubicích i v Hradci Králové, že teprve
sněm Tridentský prohlásil manželství za svátost.
Tvrzení toto je falešné! Falešná tvrzení pochá
zívají buď z hrubé nevědomosti aneb z úmyslné
lži. Nevědomost o redaktora „Právo. tiozhledů“
byla by politování hodnou, úmyslná lež u „re
formátora“ byla by bříchem neodpostitelným.
Nevíme, zdaž je ještě nějaký třetí zdroj možný
této falešné věty, proto prozatím dra. Boučka
neodsuzujeme, nýbrž uvádíme doslovně výrok
sněmuTridentského:

„Ježto manželství v Novém Zákoně jhniká nad dřívější sňatky milostí Kristem udě
lenou, vším právem učili našt sv. Ofcové,sněmy
cárkevní a všeobecné církevní podání, še nutno
manšelství počítati ku svátostem novosákonním.
Proti tomuto učení bezbožní lidé tohoto století
z nerozamu uejenom mylně o této svátosti
smýšleli, ale i pod záminkou evangelického
učení, hodlajíce zavésti nevázanost tělesnosti,
šířili slovem i tiskem ku veliké škodě věří
cích zcela odchylné nauky od názora církve
katolické a od svyků, s apoštolských dob sacho
vávaných. Aby smělost těchto lidí všeobecný
sněm zamezil, pokládá za nutné k záchraně
jiných, význačnéjší zmíněných bludařů blndy
vyhladiti odsoazením jich.“ (Richter, Canonas
et decreta cone. Trid. Lipsko 1853, str. 215).

sněm Tridentský výslovně se odvolává ve
výkladu svém na sv. Pavla, sv. evangelia, na
starobylé učení církevní a předcházející sněmy
církevní. Nevynašel tedy sněm žádného nového
dogmatu o svátosti stavu manželského, nýbrž
starobylé učení církevní jenom slavnostně proti
nevěrcům své doby prohlásil. Jako nelze ny
nější státoprávní politiky křivě obviňovati, že
vynašli teprv od dob deklaračních nové státní
české právo, tak rovněž nelze dru. Boučkovi
křivě obvihovati církev, že důrazným akcen
továním starého učení nějaký nový článek víry
vynašla. Ačkoliv známe charakter realistických
vědců, doufáme přece, že dr. Bouček si přečte
traktát saěma Tridentského o manželství a pře
stane se blamovati. Rovoěž odporučajeme dru.
Boačkovi, aby si přečetl z Masarykovy „So
ciální otázky“ stať o vývoji rodiny (str. 387 a n.).
l —
dní už byl zas doma. A teď pomáhá doma tatí
kovi při bramborách.«

»Vědyť jsem lo vždycky říkals, že z toho
turisnta nic nebude; ať teď zkusí, jak se těžko
chléb dobývá.« — Tak a podobně jednoho dne
po skademických prázdninách si líbovaly dvě zá
vistivé kmotry,

Vojtěch ovšem studoval po prázdninách
doms pod dobledem svého tatíka. Studium para
grafů počalo se mu najednou více líbiti. Teď
neměl už na očích svůdné zábavy, kollegové pře
stali jej pokoušeti, slzy opuštěných krasotinek po
melu uscbly, tak že růžová psaníčka přestala
docházeti. Zato měl Vojtěch stále na očích pernou
dřinu svých rodičů; a obětavá práce jejich ho
pudila k píli tím větší. Když složil první rigo
rosum, tu klepavé jazýčky už umlkly. A šlo to
pěkně dál, až se stal Vojtěch skutečným doktorem
práv.

Brána radostí plakel. A když o doktorátu
synově hovořil s upřímným sousedem Krákou,
dodal: »Věřte si nebo nevěřte! Pod mým dozorem
Vojta se naučil za čtvrt roku víc, než v Praze za
celý rok. My sedláci nejsme přece jen tak hloupí,
jak si o nás v městě Jidé myslí. Já jsem to nara
fičil šikovně, Pomyslil jsem si: Když tě, hochu,
ta Prahu naučila jenom zábavám, když tě tam
nikdo -k učení pevně nepřidržoval, zkusím to
s tebou já. A tak jsem dělal vychovatele našemu
Vojtovi sám. Já starý plešatec jsem bo teprve na
učil studovat. A jak to pěkně šlo, aš radost! To
já vím, že ti páni v Praze dovedou dobře rozum
vzdělávatl Ale jen kdyby k tomu vzdělávání mohli
také vždycky vůli atudentovu připoutatil A to
druhé jsem zas dokázel já. A teď už vidíte, jak
i selský člověk může. být někdy nad profesora.
Ta moje domácká škola - Vojtovi velmi dobře
svědčila. :

Dočte se, že aroimistr resliemu odsusuje i po- ,
stupné (eakcesivní) jednoženství. Není to tedy
jen klérus, který rozluko manželství odsuzuje.
O tě „králičině“ mlaví též Savigoy, když mluvě
o civilním manželství praví, že vněm „nesnadno
nalézti hranici mezi manželstvím a konkobi
nátem.“ (Hettinger II., 167). .

(12) Obrácený vítr. Byly časy,kdy naši
realisté každého ocejchovalijako klerikála, kdo
v Čechách ve styk přišel s francouzskými na
cionalisty Henrym a Cheradamem. „Čas“ ne
mohl nikdy ani dosti slov nalézti, aby odsoudil
francouzské klerikály Cberadama a Henryho,
a ještě nedávno v příčině pověstí o zrušení
francoazského konsuláta v Praze s radostnou
Škodolibostí konstatoval, že vláda francouzské
pro ty známé styky velice jest rozhorlena. A
tu najednou z čista jasna chlabí se ve článku:
„René Henry o realistech“, že francouzský pu
blcista a politik konferoval 8 Drtinou, Masa
rykem a Soakapem. Z tohoto obráceného větro
jest dvojí závěr možný: buď Henry není ještě
franconzským nacionalistou, unebo Masaryk,
Drtina a Soukop jsou takovými klerikály, jako
ti čeští lidé, kteří před tím s Henrym o stycích
českých a francouzských hovořívali. To jest
zase jeden z četných dokladů, jak opravdově
a důsledně ei realisté počínají.

Proč světátí profesvoři proti Ju
dovým lžím veřejné neprotestovali Píše
nám jeden p. professor našinec: „Smutným
zjevem v ufóře prof. Judy jest dle „Našich
Listů“ ta okolnost, že ani jediný z professor
stva českého nepozdvihl protestujícího hlasu
proti tak těžké urážce. Po té vybízí pisatel
všecky kněze, aby vyzvali každého professora
příbuzného, každého profe sora, jenž jakékoliv
kněžské podpcry požíval, k protesta proti prof.
Jadovi. Uznávám plně upřímnou a šlechetnou
snabu pisatele, ale přece mí záhadou, čeho
chce tím docíliti? Domnívá se snad, že by se
prospělo tímto papírovým protestem katolické
věci? Pochybuji, neboť hledím na projevy ta
kové dosti skepticky. Vysoké školské úřady
dobře znají smýšlení podřízeného professorstva
i netřeba mu choditi s ním na bobev, zvláště
když pp. kollegové středoškolští katechetové
svým šalamounským dobrozdáním o Judově
jednání dali laikům tak krásný vzort Výsadu
na papírové protesty ponechají professoři vědy
radikálním výstřelkům svého stava. Není to
náboženská snášenlivost — té vlastně není, —
nýbrž snášenlivost občanská, diktovaná láskou
k mládeži, která zadržela konservativní pro
fessory od všelikého projevu. Odvažuji se tvr
diti, že strana professorstva, jež Jady se ajala,
spíš mu uškodila než prospěla. K čemu tedy
měli profesoři před forem veřejnosti nkazovati,
jak protivné zásady objevují se mezi nimir
Dosti toho (a škole to nindy neslouží), střetnou-li
se ve sborovně nebo v životě spolkovém. A
ještě něco. Zaslánem takovým proskribovali by
za dnešní doby našinci sami sebe. Jest to fráse,
že ve vysokých úřadech vládnou byrokrati a
klerikálové všemocní. Jsou tam i mužové, kteří
nepřejí valně naší věcí a ti dobře si zapama
tají každého, kdo chtěl by „plonti proti proudu.“
Myslí p. pisatel, že by v daný okamžik zasadil
se zástapce církve 0 to, aby byly úplně bez
významny tyto nepsané memoiry? Dalo by se
leccos napsati.“ —abd.

Já pro svou osobu vědy jsem písmo sv. mi
lovalajej si vážil;neboťcelésvémravnívsdělání
mám téměř výhradně s něj. Jeho vypravování,

učení, y, podobenství, to vše hluboce vniklo
omoudušiarůmýmspůsobemnamnepůsobilo.
Proto se mi nelíbí v ony nespravedlivé, po
hydlivé a překrucující naň.

Goethe, proslulý něm. básník vdíle Wahrheit
und Dichtung. (Kůrsch. Klaussausg. II. 79.)

Politický přehled.
První čtení volební opravy ve sněmovně

skončeno, nastává pak projednávání ve výboru,
kde o ui sveden bude blavní boj. Výbor pro
volební opravu čítá 49 členů, £ nichž 21 Slo
vanů, 35 Němců, 2 Vlaši a | Ramuo. Rozhod
ných přívrženců volební opravy jest 24. Dvěma
všeněmeckými návrby na odloučení Haliče od
této polovice říše dostala se na přetřes otázka
revige ústavy. Ovšem Všeněmcům se o revisi
ústavy nejedná, ale jak se nepokrytě ústy posl.
Steina vyjádřili, jde jim o to, aby oddálením
Poláků tím úžeji se zeměmi koruny české přim
knouti se mobli k Hobenzullerům. — Němečtí
průmyslníci na schůzi ve Vídni vyslovili se
proti volební opravě a proti všeobecnému právu
volebnímu, spatřajíce zejména ve zrošení mau
dátů obchodních komor těžkou ztrátu pro prů
mysl — Sněm království Českého má býti
svolán o velik: nočních prázduinách říšské rady,
kdež se vláda zase chce pokusiti o dohoda
česko-německou. — Při volbě do městské rady
sa úsemí terstaké bylo zvoleno 6 slovinsky

národních kandidátů. Pak že tam jen Vlaši. —Ve

Vídni konala se schůze uberských ministrů
za předsednictví císaře, v níž ve prý jednalo
o příštích volbácu. Jinak jest v Uhrách ticho.

V praské poslanecké sněmovně prohlásil
ministr vnitra, že jest povinností státa, aby
zamezeno bylo opakování obstrokce a rašení
voleb. Jedná se ta o volební opravě.

Ve Francii bouří se dále sedláci proti
soupisu jmění kostelního.

V marocké konferenci dojde přece prý
k dobodě. Hlavním požadavkem Německa jest
právě kontrola policie. Rakousko-uherský zá
stapce navrhl, aby diplomatický sbor v Tangeru
kontroloval polícii prostřednictvím inspektora.

Dosavadní volby do domy ruské jsou
vlastně většinou volby plnomocníků, kteří teprv
budou voliti volitele a ti pak poslance. Z voleb
počtem ohromným na venkově vycházejí sami
sedláci a kněží, kteří tvoří 809, všech po ven
kově zvolených. V továrních místech zvoleno
i mnoho dělníků. — Na základě carského na
řízoní o náboženské snášelivosti přestoupilo na
katolictví přes 20.000 osob.

Z činnosti katol. spolků,
Z Třebechovie. Katolická Jednota zdejší

pořádala dne 18. března t. r. divadelní představení
„Dobrodinci“ od JUDra. Frant, Hermana, Soubra byla
krásná tak, že všichni účinkující páni a dámy velikým
potleskem za výborně provedené evé úlohy od četně
sbromážděného obecenstva odménění byli. Hodbo ob
steral zdejší pl. tit. kroužek tambarašů, který nově
nacvičenými kasy znamenitě obecenstvo pobavil. Vzdá
váme p. tsmbarašům srdečný dík za jejich laskavou
ochotu. — Dne z5. března pořádala Jednota přednášku,
kterou převzal s tou největší ochotou chvalně známý
řečník vldp. dr. Frant. Šulc,konsist. radaa professor
z Hradce Králové, a přednášol o hesle „Pryč od Říma“,
V důkladné a poučné přednášce ukázal vldp. řečník,
co heslo toto znamená, kdo se na toto heslo odvolává
8 co sí o tom třeba myeliti. S napjatoa pozorností
vyslechlo shromážděné obecenstvo tato krásnou před
nášku. Kéž Věšemohoucí popřeje vldp. kona. radovi
hojného zdraví za jeho námabu a těšíme se opět zase
na novou jeho přednášku. Čísla zábavná, která po
přednášce následovala, líbila se všechna a páni a slečny
účinkující bouří potleska odměnění byli. Také výbor
vzdává srdečný dík pp. členůma sl, členkám za jejich
velikou obětavost a píli při zkouškách, rovněš i p. re
žisérovi Šplíchalovi za dovedné řízení při divadle a
sólových výstapech. „Zdař Bůh“

Z Rychnova m. Km. Dne 25. březnat. r.
odpol. pořádali Rychnovští křesťanští sociálové důvěr
nou schůzi v bostinci „u Joštů“ za přehojného úča
stenství. Po zahájení schůze předsedou dp. Novo
bradským, kaplanem, asneseno zaslati projev oddanosti
nejdůst. p. biskapa dr. Josefu Donbravovi. Nato
hlavní řečník p. Josef Katnar z Hradce Králové ve
své obnívé přednášce objasnil poměr křesťanského
socialismu k národa a rodině; pak vyložil praktický
účel všeodborovéhu dražení. Přednáška vyslochnata
s napjetím a odměněna blačným potleskem. Zahájena
debata, jíž se sáčastnili dp. předseda, p. místopřed
seda, p. Katnar a p. J. Kava. Na kouec přijata re
solace následujícího znění: My křest. sociálové, sbro
máždění na důvěrné schůzi v Rychnově n. Ko., pro
jovojeme své nejblabší politování prof, Masarykovi a
Judovi, kteří drzým způsobem arasili nejsvětější city
lidu, city oáboženské a žádáme, aby tací lidá z ústavů
katolickými penězi vydržovaných byly odatraněvi a
projevojeme důst. p. faráři Dostálu-Lutinovi avé nej
vřelejší sympatie. Zároveň co nejrozhodněji protestu
jeme proti útoku na svátostné manželství a žádáme,
aby taková předloba uzákoněna nebyla. — Na to
přistoupilo Ď nových členů k všeodborovému odružení
a slskéno dalších 20 odběratelů pro ojborový Časopis
„Práce“. Nato ukončena schůze dp. předsedou, z níž
zajisté všichoi oduoeli si povzbuzení k další práci,
jak patroo « dosavadních výsledků. Zdař Bůh|

Zprávy mistní a z kraje.
Poutní slavnost v okresní nemoc

mlef arcivévodkyně Elišky oslavil minulý pátek
nejdůstojnější pan biskap svounávštěvon,
Do kaple sešli se veškeří nemocní, kteří mobli opn
stiti lože své. Při mši av., kterou nejd. pan biskap
sloučil, promluvil k nim delší řečí a ukázal, že sv.
rány Spasitele jsou zdrojem útěcby a posily nemocným.
Pak navštívil veškeré nemocné provázen pávy: pri
mářem Dr. Hoozékem i očním lékařem Dr. Saskou,
kteří přišli navštívit nemovné, a aprávcem Hofmanem
Pro každého nemocného měl slovo útécby, jími po
vzbuzoval k trpělivosti. — Poděkovav pak oběma
lékařům ze vše, co pro ulevení bolestí a vyléčení
nemocných činí, i správci a ctihodným Sestrám, které
trpící ošetřají, opustil ponurý dům, kde tak málo
je:t radostí, a kde zřídka paprsek útěchy ozáří ztrá
pené tváře, provázen vděčnon upomínkou nemocných.
— Všickni nemocní děkují Jeho Biskopské Milosti
za slova útěchy i za pohoštění, jehož se jím dostalo

„Zaplať Pán Bůb |“
Ve schůsi městské rady králové

hradecké dne 26. března ušneseno: Sdělení
c. k. okr. hejtmauství, že p. Jos. Mengrovi byla
odepřena koncesse hostinská pro dům, kterýjhodlá



vědomí. — C. k. okr. hejtmanstvím k vyjádření
předložená žádost p.Jos. Macešky z Vys. M
za udělení kavárnické koncesse prodům čp. 403
postoupí se živnost. odboru. — Žádost obce Vě
košské za odprodání části pozemku zvaného „Pa
stuška“ pro úpravu cesty k Pouchovu postoupíse
technické kanceláři k podání dobrozdání a ocenění.
— Panu MUDru. Jos. Saskoví, zemskému lékaři
zde, poukáže se na žádost jeho k výplatě roční
remunerace v obnosu K 400.— za léčení místních
chudých. — Sdělení c. k. okres. hejtmanství, že
schvaluje náklad K 80195, spojený s úpravou
cest na hřbitově Pouchovském, vzato bylo rovněž
na vědomí. — C. k, k. okr, hejtmanetvím k vy
jádření předložená žádost p. Karla Špitze ze Smí
chova za udělení vinárnické koncesse se ženskou
obsluhou pro dům, který hodlá postaviti na po
zemku u p. Němečkovy továrny, postoupí se živn.
odboru. — Odborové kommissi orgunisovaného
dělnictva propůjčeno bylo městské divadlo k před
stavení na den 30. dubna 1906. — Dopis okres.
výbora obledně vysazování stromů podél veřejných
silnic postoupí se technické kanceláři k podání
zprávy a návrhu. — Pannu Jar. Urbanovi, nájemci
Grand-hotelu, povoleno postavení stolů v letní
saisoně na chodníku u téhož hotelu na straně 8e
verní do odvolání s podmínkou, že pasage nebude
omezována. — Usneseno zabájiti přípravoé kroky
ku zřízení elektrické centrály a nové vodárny na
Orlici. — Dvěma žádostem o vydání rybářského
lístku bylo vyhověno, jedna byla zamítnuta. —

Řádné schůze okres. zastupitelstva
královéhradeckého koná se dne 2. dubna
1906 o 9. bod. dop. v zasedací síni Okresního domu
v Hradci Králové. —- Program: 1. Volba tří veriti
katorů protokolu. — 2. Zpráva o činnosti výbora
okresního. — 3. Zpráva o rovisi účtů foudu okresního
zu rok 1905. — Ref. p. V, Collino. — 4. Zpráva
o rovisi účtů Okresní hospodářské záložny za rok
1905. — 5. Návrh správního výboru všeobecné ve
řejné nemocnice na rozmnožení ošetřovacího perso=
nálu v nemocnici o jednu ošetřovatelku. -- Referent

„ Jaroslav Červený. — Žádost MUDra. Antonína

Šefis, obvodního lékaře v Předměřicích n. L., o jme
pování definitivním obvodním lékařem, — Ref. p. Jar.
Červený. — 7. Žádost Josefa Nezdařílka o místo
výpomocné síly v úřadovně všeobecné veřejné nemoc
uice. — Referent p. Jar. Červený, —-8, Žádosti obce
Svobodných Dvorů o rekonstrokci okresní eilnice
Srob. Dvory —Stěžerské č. I. a o přijetí obecní
silnice vedoucí od Koklenského caukrovara Grégrovými
Dvory na říšskou silnici Hořickou do správy okresní.
— Referent. p. Josef Hojný. — 9. Žádost obce Pou
chova o povolení ko prodeji obecního domku č. 132.
— Referent p. Milan Morávek, — 10. Žádost obce
Čistovse o schválení prodeje obecních pozemků čís.
kat. 131, 132, 142 a 337 pro stavbu družstevní su
Šárny na čekanku tamtéž, — Referent pan Milan
Morávek, —- 11. Žádost obce Lhoty Malšové o avo
lení ku postupu obecního pozemko čís. kat. 162 na
zřízení obecního břbitova, — Ref, p. Jan Jarkovský,
— 12. Doplňovací volba důvěrníků pro vyměřování
osobní daně z příjmu. — 13. Žádost komité českého
oddělení rakouské výstavy v Londýně o podporu. —
Referent pan JUDr. František Ulrich. — 14. Žádost
Jaroslova Urbana, uájemce Grandehotelu, o úpravu
výčepu v hotelu. — Ref. p. JUDr. Frant. Ulrich.

Dar. Jednotě katol. tovaryšůdaroval vadp. ka
vovoík Dr. Soukup 10 K. Zeplať Pán Bůhí

Přednáška. „Vzdělavacía podpůr. spolek
křest. soc. paní a dívek“ v Hradci Králové pořádá
v neděli (1. dubna t. r.) o 2. bod. odpol. přednášku
o V. Benešovi-Třebísském. Přednášeti bade paní Mario
Čečilová,

Kněšží skupiny Králové-hradecké
pro venkov budou míti uchůsi dne 4. dubna t. r.o
2%, hod. odpolední v Adalbertinu v Hradci Králové,
spojenou s přednáškouo Palestině, kterou bude dopro=
vázeti dp. Jos. Mynařík z Černilova světelnými obrazy.

Slovo pravdy k letáku, jemaš byl
dán názov „0 hotovém placení“ Připo
míná ae, že pisatel těchto řádků jest též členem onobo
sdružení a Že slovo pravdy, jež zde uvádí, čerpal
z nabytých smutných zkašeností. Nejprré uctivě šá
dám čtenáře těchto řádků, aby mi laskavě prominali,
že nucen budu dosti nesvykle se vyjadřovati, chtěje
pověděti, co mi na srdci tenalo při zahájení akce
o hotovém placení. Jsem přesvědčen,splna přesvědčen,
še kdyby naši P. T. zákazníci zneli naši bídu, še by
jich dobře platilo 50%, hotovými, aniž by třeba ble
dati bylo této cesty k doprošování se našeho nepopí
ratelného práva. Myslímtotiž naše avědomité zákaz
níky a pak ty, kteří skatečně botovými platiti mohou
i ty, kteří platí vědy 1. každého měsíce. Neboť ti,
kteří vůbec nemají smyslu pro pořádek, nebo zákazníci,
kteří tím výhradně již počítají, že dluhy své platiti
nebudou, totié nechtějí, ti se jen tomu „hotovámua
placení“ ironicky vyemějí. Moje poukázáníve příčině
této vstahuje se k témzákasníkům, kteří s námi cítí,
avšak přes to neznají bídy naší, kterou my tak úsko
atlivě tajíme. Chtéje upřímným býti, musím říci toto:
My nesmíme žalovati nanaše zákazníky, nýbrž sami
ne sobě. Maobý z nás odváděje práci jde pín úskosti,
jak to dopadne, zda mu bude zaplaceno čí ne, Avšak
účet nepředloší, čímž by jaksi označil, še by si přál
zaplacení. Jak mi suámo, ptá se mnohý sákasník po
úětu a našinec řekne: „Ále všdyť nespěchá, to nic
nedělé a p.“ A kdyš vychází s byta, pln jest úzkostí,
co má činiti. Věřte mi opřímně, neboť jsem sám ty
chvilky prožil,še doma nebyloani krejcaru ni kouska
obleba, abych mob! dáje pracovati. Nejeouto frase,
je to holá skutečnost. Mytu bída tak dovedněa

úzkostlivě tajíme, abychom vi ve sré malichernosti
„Besedali“. Ten náš nemístný stad jiš mnohého z na
šich řad zničil nadobro. Neboda zde uváděti jedno
tlivých, téměř drastických případů. Nechávám všeho,
co bylo, avěsk v první řadě pravím k našincům: —
Nestyď ne ce za to, še jeme abožáci, nestyďme se říci
svým zákazníkům: „Nezaplatíte-linámhotově,budeme
my a celé rodiny naše hladověti.“ Nestyďme se, neboť
tím níc nevyzíckáme. Předkládejte účet při každé nebe
menší práci, již odvádíte, a uvidíte, zda to bade míti
nějakou platnust. A nyní apeluji na naše zákaznictvc,
mající soucit s námi; prosím, nezazlívejte nám, še
spolébáme na vaši ozoaloat, nezazlívejte nám, že jeme
we k tomu kroku odhodlali. Věřte nám, že jen naše
nesmírně zbědované poměry nás donatily prositi vás,
abyste nám, pokad možoo, platili každý předložený
účet hned hotovými Leták dobře poukazuje na vý
body, plynoucí z hotového placení, užitečné jak pro
živaostníka, tak i pro zákazníke. Mějtež, prosím, to
blahé vědomí, že tímto hotovým placením mnohému
z nás anfmáte úzkaat, že cítíte = námi, že nechcete
bídě naší; doufám, že si naopsk přejete, aby atar
náš nebyl ubíjen téměř až k malomyslnosti, V. H.

Velký komeert „Elišky“. Dámskýpě
vecký spolek „Eliška“ v Hradci Králové pořádá ve
dnech 7. a 8. dubna velký koncert, na jehož programa
se nalézá Dra A. Dvořáka velkolepý opus: „Svatební
košile.“ K zabezpečení možné dokonalosti provedení
získány nejlepší síly pěvecké; — solové partie před
nesou pí A Jančová, p. Ot Mařák a p. F. Kolář.
Orchestrální doprovod obstará budba c. a k. pěšíbo
ploko č. 35 z Josefova. Koncert prvý pořádá se večer,
drabý následající odpoledne v Klicperovědivadle.
Předběžné záznamy k oběma koncertům přijímá již
nyní pan Jiří Tolman, knihkupec zde.

-Z KHlieperova divadla. Jednota divad.
ochotníků „Klicpera“ v Hradci Králové sehraje
v neděli dne 1. dubna 1906 výbornou repertoirní
hru Národního divadla: Katakomby. Veselohra o
4 dějstvích. Napsal Gustav Davis. Přeložil Fr. K.
Hejda. Regiseur Karel Paul. Začáteh o 7. hodině.
Konec o 10. bod. V meziaktí hudba p. Jiroata.
Předprodej lístků obstará p. Jos. Růžička, papír
nický obchod na Velké podelni.

Okrašlovací spolek v Hradec!Král.
konal dne 26. t. m. ustavojící schůzí výboru, v níž
za starostu spolka zvolen jednomyslně dosavadní sta
rosta jeho p. JUDr. Fr. Srdínko, místopředaedou p.
Jos. Novák, řed. c. k. paedagogia, pokladním p. Fr.
Hofmann, správce nemocnice, revisorem účtů p. Jiodř.
Jelínek, továrník, jednatelem c. k. cvič. ač. J. Oebm.
Ostatní členové výboru jsvu pp. J. Janča, městský
inženýr, MUDr. O. Klumpar, měst. lékař, B. Kobout,
c. k. oficiál, J. Seehák, c. k. professor, J. V. Špalek,
obchodník, F. Valeš, zahradník. Náhradníky zvolení
v posleduí valné hromadě pp. J. Bartbeldy, rada c. k.
zemského soudu, J. Růžičke, pekař, F. Řezníček,
inž, strojírny, Na milé vědomí vzato, že ze člena
blásí se p. Jan Jindra, inž. strojírny s chotí; oba
jednomyslně přijati, Aby předešlo ee nedorozumění,
připomíná výbor, že nevybísí ku přistoupení ke spolko
svláštními pozvánkami ale oběžníkem, v němě každý
svým podpisem přistoupení ke spolku laskavě potyr
diti račiž,

Věelařůmkraje Královéhradockého.
Poradní achůze stran ustavení spolka včelařekého pro
Hradec Králoré a okolí koná se v neděli dne 1. dubou
o 3. hod. odpol. v předním pokojí botelu Bařtipán.
(Adalbertinum).

Všeobecná úvěrní banka v Hradel
Králové, zapsané společenstvo s ručením obme
zeným, odbývala dne 25. t.m. druhou řádnou valnou
hromadu, již sůčastnilo se 29 členů, částečně osobně,
částečně ploou mocí, kteří zastapovali 390 členských
podílů. Členů čítá banka dnem 15. března t. r. 1392
e upsanými podíly za K 43.276'—, ua něž bylo ho
tově splaceno K 41.075'—. Záruka společenstva ve
smyslu stanov obnáší tadíž i s fondem reservním
v obn.sco K 3.862-11 za rok 1905 přikázeným
K 188.17711 mimo pohledávky ústavu v obnosu
přes 200.000:—. Účet rozvážný za rok 1905: a)
aktiva: hotovost pokladní K 20.914'03, zápůjčky K
184.26104, přebytky K 645-80, tiskopisy K 1.859-02,
joventář K 6.139-33, zálohy na půjčky s jiné K
8.461'72, zásoba cenných pepírů a mincí K 32.765'85,
nevybrané úroky z přebytků K 82:57, úroky z půjček
nedoplacené K 10945, úroky z reeskontu přeplacené
K 49922, zásoby ohlí, iof, listůa kuponů K54920,
účetní pohledávka K 33:50, přeplacené nájemné a
Jiné E 17433, přeplacené inwertné, telefon a jiné K
18171, kancelářské potřeby K B4'40, různé pohle
dávky K 346-—, celkem K 202.027:17. — b) passiva:
podíly členské K 88-955-—, vklady K 66'409'44,
reeskont K 66.970-82, kauce ředitele vídeňské ili
álky K 30.000—, úroky z půjček přeplacené K
1.066-45, čistý zisk K 4.625-46, celkem K 202.027-17.

© reformě práva manželského před
nášel p. Dr. Bouček u nás hezky chytře. Vykládal
postup manželského práva ve Francii a Anglii,
aniž připojil, jak veliké mravní spousty rozvíži
telnost manželství ve Francii již přivodila. Prý
manšelství jest katolickou svátostí teprve od koz
cilu Tridentského (r. 1563)! Nad touble moudrostí
vrtěli i prostomyslní posluchačihlavou. Nebudeme
předkládati panu doktorovi citáty křesťanských

apipovatelů prvních století. Pouze se tážeme, zdaos a husité sami ve XIV. století bájili manželství
jako svátost proti církví katolické či souhlasně s ní.
Vymyalili si tuto svátost už před koncilem Tri
dentským sami? Taková hrubá nevědomost jest
távníkovi k malé cti. Přednášející poučoval, že
rosvíšitelnosti musejí býti

důvody. Ano; ale když oba manželé chtějí v nový

shatek lebkomysině vstoupiti, vždycky si takové
důvody naleznou. Jak prý přijde žena k sarovéma
trýznění se strany manžela? Dobře; v takovém
případě může žádati o rozvod, ale není nutoo
vdávati se podruhé. Přes otázku, co 3 dětmi roz
loučaných manželů, přeboapl se Dr. Bonček lehce.
A taková palčivá otázka přece vyšaduje nejpečli
vějšího řešení. AC se prý odevzdají děti tomu

s rodičů, ke komu nejvíce Inou. — A jakjechtějí-lj děti zůstati u obou svých rodičů?
Řečník měl mimo jiné uvésti křiklavá statistická
fakta z Německa a Ameriky, která dokazují, še
rozloučení manželé končí sebevraždou častěji než
lidé evobodní anebo v manželství setrvávající. Dr.
Klumpar ku konci prohlásil, že jen lidé obmeze
ného rozuma podpisují petice proti rozvížitelnosti
manželství. Tedy podle toho by byl též americký
president Roosevelt, veliký básník Goethe a jiní
myslitelé také lidmi obmezenějšího rozumu než
Dr. Kinmpar. — Ostatně na ty „přesvědčivé dů
vody“ vyšších rozumů, i ua slíbenou brožuru p.
Dra Boučka odpoví se s naší strany širší úvahou,
opřenou o pádná fakta, jež nedovede popříti sebe
větší lyrický efekt pokrokových hlav.

Dětské divadlo v Malšovicích. Spo
jené vzdělavací spolky: „Havlíček“ v Malšovicích
a „Komenský“ v Náhoně pořádají v neděli dne i.
dubna t. r. v hostinci p. J. Čecha v Malšovicích
výpravnou pohádka od V.B. Plamlovské: Krakonoš.
Začátek o 3. hod. odpol. Dobročinnosti se meze
nekladou Předprodej lístků na sedadla jest u pp.
hostinských J. Matějky a J. Čecha. Ve prospěch
učebných pomůcek místní školy. P T. obecenstvo
se žádá, by sedadla zaujalo přesné před třetí
hodinou

Odbor „Ústřední Matice Školské“
v Jaroměř! koná v pondělí dne 2. dabna 1906
o 7. hod. večer v hostinci na „Kopečku“ valnou bro
madu. Nesejde-li ae v ustsnovonou doba dostatečný
počet členů, odbývá se valná hromada o půl bodiny
později. Dle účetní závěrky od S. března 1906 do 16,
března 1906 přijato 4517-85 E, s čehož ústřed, výboru
v Praze odvedeno 369021 K.

Výstava drůbežnická v Pardubi
eíeh. Spolek pro zvelebení chovu drobného bo
spodářského ušitečného zvířectva a pro ochranu
zvířat v Pardubicích pořádá o svátcích veliko
nočních ve dnech 14., 16. a 16. dubna tr. v Par
dubicích výstavu drůbeže, holubů, králíků, ptactva,
akvarií, terrari/, potřeb včelařských, jakož i vý
robků a pomůcek s chovem tím souvisících. Spolek
učinil vhodná opatření, by vystavování bylo co
nejméně nákladným a aby vystavovatelé sa vý
sledky své píle pěstitelské a vytrvalosti byli ná
ležitě odměněni. Na drahách vymoženo snížení
dopravného z předmětů výstavních. Za dovoz
z dráby na výstaviště neplatí vystavovatelé ničeho.
Mimo obvyklé ocenění budou udíleny zvláštní
odměny. V době výstavy budou pořádány málo
známé zajímavé závody poštovních holubů. Lhůta
přihlašovací do 31. března t.r. Kdo by se výstavy
súčastniti chtěl, programu však ani přihlášky dosud
neobdržel, nechť přihlásí se o ně dopisem u amí
něného spolku.

Z Jednoty pro rozšíření děkan

ského obrámu Páně v Pardubicích. II.výkaz příspěvků: Účeluepolku věnovali na darech a
příspěvcích P. T.: 100 K njdp. biskap dr. Jos. Dou
brava, 70 K výtěžek kostelní vánoční sbírky a s ko
stelních pokladniček v děkan. chráma Páně v Pardu
bicích, 40 K vánoční dar firmy „Jind. Fraacka synové“
v Pardabicích, 26 K výtěžek « koncerta hradeckých
tambarašů, který uspořádala Jednota katolických ji
nochů a mužů v Pardubicích, 20 K vdp. P. Jos. Hu
lata, děkan ve Věestarech, po 10 K: vdp. V. Bartoš,
farář ve Zdechovicích, p. Vinc. Hyršl, majitel tovární
výroby prádla v Pardabicích, pí. Anna Petrovioká,
vdova po c. k. hlav. berním v Čáslavi, p. Lad. Va
cátko, akad. malíř v Prase; 8 K dp. Jin Sobotka,
duchovní správce okr. nemocnice v Pardabících, 6 K
týš dp. P. Sobotka, 5 K pí. Kateřina Kobosové, po
3 K pí, Tereza Gošicová, soukromnice v Heř. Městci
a P. Fr. Košťál, učitel v Pardabicích, 1 K p. Bob.
Chalapník, absolvent chradimské odbor. školy a trahlář

v Pardubicích. Podle I. a I. výkan přijala pokladnaJednoty dosud 417 K, za které vzdává všem dárcům
a přísnivcům „Zeplať Běh“ a prosí o další přízeň
vzhledem k účelu tak důložitému.

Věelař.spolek kraje Častelovického
koná dne 1. dubna t£. r. o 2. bod. odpol. v hostinci
p. Bartoše v Čeaticích řádnou valnou hromadu. Jed
nání: 1. Zahájení schůze aspráva jednatele a po
kladníke. 3. Zpráva revisorů účtů spolkových. 8. Pod
minky zdárného vyzimování včel. 4. O včelaření ame
rickém. Přednese KarelPazourek, ač. včelař. 5. Volné

K a roshovor včelař. Přátelé včelařství jsouvítáni.

Průmyslové musem onošské
v Hoeřlelel spola s odborem NárodníJednoty se
voročeské na Zdobíně uspořádá v neděli dne 8. dabna
1906 na Zdobíně v hostinci pena J. Tačka veřejnou
bezplatnou přednášku přednosty chemického oddělení
technologického a průmyslového musea v Praze pana
inšenýra BP. Šstlíka „O skle, jeho sdobení a spraco
vání“ (s pokusy). Začátek přesně o 3. hod. odpolední.

Výstavy. V průmyslovém museu východo
českém v Chrudimi bude 1. dubnem (£. r. otevřena
výstava obrasů a plastických děl pražské Jednoty
výtvarných umělců. Potrrá do 39. dubna. Obeslána
jest více neš stem vynikajících děl, pocházejících s 83
různých atelierů. — Tamže cbysté se pro dobu od
18. sáří do 31. října t, r. velké výstava prodejných
novodobých výrobků uměleckoprůmyslových původa



'výubodočeského, které bodí se hlavně pro denní po
třeba nebo ka výzdobě občanských obydlí. Místo,

"čištění a dozor poskytne se bezplatně. Za výrobky
v každém obleda vzorně provedené badou adíleny
jednak ceny poněžité od 80 do 150 K, jednak bron
-své a stříbrné medaille a diplomy musejní. Úbraný
nejvyšší obnos peněšitých cen ku případnému rozdě
lení orčených činí 2.000 K. — Výroční VIII výstava
učejaických prací bude v Chradimi koncem června

'£. r, Vedle místních súčsstní se četní učňové též zo
kolních měst a let.

Občanská záložna v Chradimi, za
psané společenstvo s ručením neobmezeným, dle
42. výroční zprávy za rok 1905 měla 1359 členů,
závodních podílů 54.613-26 K, 6940 vkladatelů,
za 12601.312:03 K vkladů, půjček na směnky
dala 2,028.228:17 K, na hypotéky 7,542 39563 K,
čistý zisk 50.451'72 K, fondy 679882'02 K. Z4
lJožna podrobena jest revisi £ Jednoty záložen
-v Praze.

Závody v sítkování v Naccšicích u
Heřm. Městce. Známo jest, jak perně ai musejí
sasloužiti chleba ti chudáci, kteří se živí siťkováním.
Často takovon práci zaplatí zdravím Zvláště mládež
touto prací ue zabývající podlehá častým chorobám.
A teď ještě v Nacešicích k tomu všemu víťkovací do
stiby a to v pondělí velikonoční! Faktoři Fr. Umlaf
a M. Horáková dodávají vlasy k sfťkování; lid jim
odvádí dobotovené afťky, aby z rakou jejich bral
skrovnou odměnu. Faktoři od podnikatelů přijímají
za malou námabn nejméně 10 koran týdně. — A teď
zvou lid na 16. dubna do hostince k dostihům v práci
při badbě p. Aloise Kratochvíla. Z4 odměna určeny

"tři premie: [ Z'atý (prý) křížek v ceně 10 korun, II.
zlatý (?) řetíssk v ceně 6 koran, III. zlatý (? ?) pr
stýnek v ceně 3 koran. Vatapné: děvčata 80 hal.,
mládenci 60 bal. — Tedy jen ee dřete, dělnice, ještě
v den sváteční. Bade vám při tom hrát mozika. Při
veselých zvacích bade pozorovati p. Umlauf a Horá
ková rychlé pobyby pratů a háčků a pot na vašem

-čele. A tyhle dostihy i s těmi dary přijdou faktorům
-hodně lacino. Vědyť bude se vybírati vstupné. Dosta
nete atkvosty, jejichž cenu sami pořadatelé odhadli;
za ty se moc uajíte. AČ třebas budete mít nouzi! Jen
když bude na ruce prsten. Ale ještě něco. Ukášeto-li,
jak rychle se vší námahou dovedete pracovati, pak
vasim draužkám dodavatelé práce mohou říci, že si
vlastně moboa vydělati dost, když ty a ty dělnice při
dostizích za krátkoo chvíli tolik tobo udělaly. Ne
máte toho dření dost ve všední den; sftkujte ještě
oamáhavěji v den eváteční. Ať k tomu koncertu přidá

faktor ještě bengálské onvětlení; a pak můžete z ra
dosti nad tou poctou bačkovati do rána. Prstýnek
jistě sepoň jedna dostane. A to bude slávy!

Jak pošta dopravuje de Lánů na
Důélku. Od lonského podzimu, co k nám dochází
rurální posel z Pardnbie, trpíme čpatoým dodáváním
dopisů 1 úředních. Jak o poštovní dopravu jest u nás
postaráno, O tom svědčí tato nemilá příboda. V ledna
poslal jsem příznání příjmů na c. k. okr. hejtmanství
— ale nedošlo, Úřad poslal upomínka 19. února —
ale ta také nedošla, Nyní jsem rokomando obdržel
vyzvání pod pokoton 20 K. Naši Oboovu jsem od
podzimku nedostal už „pětkrát“. Dvakrát jsem pro
minal, třikráte už reklamaji. A jiného více. Za ta
kové poštovní spojení bohatě placeným pánům od
pošty — děkujeme. S tím of si jdou do Turecka.
Jeat to škandál, že i úřední dopisy se u nás ztrácejí
a dokud chodil obecní posel, všecko bylo v nejlepším
pořádku.

Z Bílých Poličam. Zocuznanákapacita,
v zdejším okolí dobře známá, potupile v šidovaké
+Oasv. lidn“ dobře smýšlející občanstvo, že podepsalo
v hojném počtu petici proti zamýšlené rozluce man
želateí. Počítám za dobře emýšlející i to občanstvo,
které pisatel „stádovým venkovem“ nazývá a mezi
nímž jako „pokrokovec“, ovšem dle své illuse „sne
uznán“ působí, a kterému by rád savénázory pokro
kářské, apiritistské, dobytkářské, porléřeké a mnohé
jiné voutil. Aby tato kapacita dobře lišila se od
„ubobých duší“ od „stádového venkova“, aby akázala,
že všema rozumí, čema „abobé duše“ nerozamí, od
dobytko až k perlářetví, nosila před časem dlouhou
hřívu, v domnění, de někdo na tu bříva jako bejl na
vějíčku usedne. Co vás vlastně mrsí? Že mufové
inteligentní, dobře věc rozváživše, še i „stádový
venkov“ s plným vědomím petici podepsal, aniž by
se vás přišel ptát, co vy tomu říkáte.. To musíte
holenku ještě trochu vyrůst. Vy, avobodomyslníku,
dovedete bned potupiti občany, kteří užívajíce své
svobody, odbodlají se k vlastnímu projevo. Kdo se
nesbýbá pod kouton pokrokářského tisku, kdo chce
dáti průchod vlastnímu nárora, hned skusí od vaší
strany jako psanec. — Jinak ovšem učinili ti, kterým
dostalo se snad vašeho pokrokářského poučení. C>
jednobo dne podepeali, to druhého dne i s tí 0
becní vyškrábali. Jestliže takto na svých náškách
a lidových zábavách, na kterých ai můžete nobyi
dosy pbrousit a na nich vás málokdo posloachá, —
jak sám ai stědujete — jestliše takto „stádový ven
kov“ poučajete, pak nelze se diviti, že lidé vašeho
$gonra dnes néco učiní, aby to zítra charakterně od
volali, Ubohá Osvětol

Národní uvědomělestIntelligontav Lamževě. Branec zdejší obce měl před krátkou
dobou dostaviti ee k odvodní komissi do Hořic. Jea
těžce nemocen, žádal zdejšího obvodního lékoře dra
Bybu, aby mu oa povolacím lístku nemoc jebo po
tyrdil. Dr, Ryba tak ucinil, ale jak ? Ač lístek povo
lací zcela český postrádající slůvka německého, očinil
tek dr. Ryba na drahé straně lístku nemotorně, směšně
německy. Zdejší obvod sřízen byl s ohledu čistě ná
zodnostaího, aby byl hradbou proti deroucímu se sem
němectví s Daobence, 10 minut vadáleného, Zdejší ob
vodní samosprávný lékař měl býti strážcem na ici
postaveným. Ač celé komisse odvodní, vo které za
seda! také p. okresní starosta Janák, toto potvrzení
detla, —vůdyťkolovala s podívením s jedné raky do

drubé — přecenikdeani smínky o tomto jednání samo
správného úředníka čistě českého okresa Hořického,
„Hořické noviny“ nic — „Hařický obzor“ nic. Kdyby
to byl takble P. Melich, anebo jiný kněz okresu Ho
řického, to by si židovské „Hořícké noviny“ pomlaskly.
Zpráva o činu dra Ryby byla poslána „Nár. Listům“
i „Národní Političce“, aby takového lékaře na pranýř
postavily. Ale ani jediný « tíchto listů zprávy této
nepřinesí. Toto počínání našich hlavních žarnálů dé
váme na vědomí „Národní radě české“; dáváme to oa
vědomí také alarnému okresnímu výboru v Hořicích,
aby uvážil, čím obvodní lékař ve zdejší obcí býti má,
a aby nyní, kdy jedná se o definitivní obsazení, dal
sem može, jenž by byl české věci na prospěch ale no
ke škodě!

Z Libětátu. KatolickáJednota v Libštátě
pořádá v neděli dne 8. dubna 1906 v sále hostince
p. J. Kováře v Libštátě divadelní představení:
Jakou našel Jakub metlu na zlou Teklu. Lidová
bra o sedmi odděleních se zpěvy. Dle stejaojmenné
povídky Václava Kosmáka upravil Jan Fróblicb.
Začátek o půl. 8. hodině večer. Ceny míst oby
čejné. Při představení účinkovati bude hudba.
Ditkám školoím není vstap dovolen.

V Proseči mový forpátr. Ale ne aby
někdo myelil, že katolický, kde pak, to by byl —
brr klorikál, ale světe neni! Evangelický echt frpátr.
Vlastně ani nevíme, jak se ta hodnost unich jmenuje.
Ná8 dvojetihodný pán v neděli dne 18 březaa si někam
vyjel, a tak poslonžil evangelickým ovečkám čistým
slovem Božím starosta zdejšího Sokola a jinak MUDr
Josef Kubík, obvodní lékař zde. Od té doby, co mu,
po oné památné amravňovací fači p. dr. Pippicha
z Cbrudimě, ojela do Ameriky ae crvičitelem téhož
Sokola jsho ulabší polovička, která nás zde hezký čas
tak pěkně bavila, je tuze nábožný; a tak teda to kázání
vzal. Šlo to šlo, povídalí ovangelící, ale jen pokavad
to bylo napsané; oni to prý, totiž jejich pánimívají
dost pohodlné — leccos se jen čte. Ale kdyz přišlo
do tuhe, a měl ae říkat z paměti Otče náš — ne a
ne, a nechtělo to jít dál, a tak to uvázlo v polovině
otčenáše. No však nemaosí být hned zle! Učsný žádný
s nebe nespadl; až to bad: p. doktor vícekrát říkat,
tak se to taky naučí, anebo si to napíše. Mravné
naučení: Když katolický rolník se chce přihlásiti jsko
katolík, to je klerikál: bm — a pan starosta Sokola
a MUDr. k tomu, když dělá evangalického forpátra,
to není klerikál? To je špás! Honem masfme poprosit
některého starostu Sokola katolíka, aby také v našich
kostelích dělalí forpátry, Rovnoprávnost|

Starost „pokrokových“ mažů na
Skutečsku o maše rolmictve. V našem
okrese mnohoslibně roste sdružení katol. zemědělců,
s to se nechce líbiti dvěma podařeným agrárníkům
v Záboři u Proseče, známým Macháčkům st. a ml.
V noděli 25. března konalo sdružení schůzi v Perálci,
na které měl promlaviti p. Šafránek; týž v poslední
chvíli pro nemoc matky ové musil odřeknoati, a na
místo ného ujal ae slova horlivý člen katol. sdražení
p. Adámek, rolník z Pokřikova, a vylíčil v řeči své
prostými ale jadrnými slovy celou tu naši rolnickou
miserii, podávaje na vše doklady číslicemi a dovozuje
natnost naší katol. organisace. Sotva že mlaviti začal,
jel se naň mladší ztěch povedených agrárníků pokři
kovati, v čemž mu tvořila resonanční deska tlapa
sociálních demokratů; tito mu dělali čestnou stráž
bez ohleda na to, že demokraté přicepali pěšky, ale
páni velkosgrárníci zábořští jako plnokrevní aristo
krati v kočáře. Pochopitelně vyvolalo toto uličnické

jednání rozčilení všech Pozaých a málem by došlohoršímu. Když však Macháčekml. povykovati pře
stat nechtěl, vyhodili ho nejblíže přítomní za dveře,
on však vlezl oknem nazpět, A zase zaujal výbojnou

osicí mezi prosečskými soc. demokraty, kteří ma měli
kesti záda v případě ústupu, a vedi svou dále. Obro
denému Sionu příbelbal na retuňk Macháček starší a
teď to šlo známou notou. Kdo kdy zábořského Ma
cháčka slyšel, ví, co asi povídal: Není prý zapotřebí
žádného kat. sdružení. On na okrese prý udělal pro
blahobyt rolnický tolik, že kdyby toho bylo ještě více,
žádný by se sedlákem nevydržel — koranami by
lidem vytloukli keift. Om začal prý s ničím; nejdřív
si koupil kopáč, a od toho milého inštrmentu posta
poval pořád výš a výš a výš, až se z něho atal země
dělec — af se jen, kdo tomu nevěří, jde podívati do
Zéboře na jeho grant, panečku,to je podívání, zvlášť
ta louka, co na nf taliáni od potoka dobývali zadarmo
kámen! V zemědělské radě a na Žofíně s největšími
„kacapitami“ rolnickými se dovedl prý hádat jako by
nic (inu ze nátura žádný nemůše, a p. Macháček to
ud má ve své evangelické nátuře, če se všude s pořád
kádá) — až do Moravyprý chodil kupovat telata;
tak proč takovéhle ňáké katol. sdružení teď? Novin,

to pi on čte, že ani několik obcí dohromady jichtolik nemají! Bylo po řečí. Výsledek: Množství příto
mných dalo se ku odražení zapsati. Zábořská výpra
va na Peralec skončila tím, že sociál. demokraté ně
kolik katolických lidí v sousední Zdorazi, kde na
ovém foldouku rast uděleli, dle hesla veliké francous
ské revolace „rovnosť, volnosf, bratrství“ hrdinsky
potloukli. Pane starosto Macháčku — vlastně odpusťtě
— pane obrstarosto, — neboťjste zapomněl již sed m
let dát obnovit obecní volby; my spátečníci snažíme
se svoji půda od otců zděděnou neztenčeně svým
dětem odkásati — ale vy, když jeto se od toho ko
páče, dle vašich slov, do takovánské výše vyšvihl, a
nás máte sa tek hloupé, proč pak jste svého prrního
ayna dal vyučit jen ečníkem, a druhého přiženit
jen k fajfkářoví, a ne jsko velkoagrárník a slovatný
oskonom někam do grantu? A nyní vám podeptáme,
proč se organisujeme: Co existují autonomní nade
sbory — obecní a okresní zastupitelstva, pobltíli jste
vy, evangelíci, i kde jste byli v menšině, svými intri
kami všechno. Skutečské okresní zastupitelstvo bylo
dlouhá léta helvetské. Dále: okresní soudce ovangelík,
první adjankt soudní evangelík; okresní | starosta
evapgolík, obrodní lékař ovangelík. Mé milá, 00
choeš víc? Ano ještě víci V Zábořía v Prosečí se
konala regalsce potoka. Pam okresní starosta Ma
cobáček,orangelík — jesdil — a braldiety. Jestli pak,
člověče,víte, co ponča na distách jste projeadil ?! My

vámto povíme brey. Jeho bratr Mácháček, evangelík,
si to „spachtoval.“ Ku třetímu Macháčkovi, erange
Iikovi, chodilo se do hospody. Čtvrtý Macháček, evan

alík, byl u toho partafirem. A náš lid katolický?
na ten ta oyklopskou práci svýma zkrvavenýma ru

kama za pár krejcarů vykonal, třeba že ze snbvence
zůstalo ještě 20.000 koran. A teď nám chcete mlavit
o zásobách? Vidíte, a co vy nám Skutečsko v naší
domovině děláte, to nám katolíkům v naší širší vlasti
dělali s dělají Mtadočeši, realie'ti, atd. Jsme jim de
bříkem, po naších zádech lezou k ploým člabům,
k zemskému výboretví std. A to my si prosím vás
nechceme už dáti líbit; a protože jste se opovášili
drzon rukou dotkoonti se našeho náboženstrí, o němě
my věříme, že jest jedinou zárukou pravého štěstí pro
budoucí pokolení, proto se organisujeme jako rolníci
katoličtí — Na echůzi byl též břichomluvec.

Ze Skutče. Zoamenitého dopisovatele má
Právo Lida, který dopisuje pod chiffrou: Ze Skutče.
Napsal, že p. katecheta 28. ledna měl celé kázání
jako náhončí skatečekých továrníků a pustil se do
dělnictva, zvláště do socialistů. — Pan katecheta za
slal oprava a na ta pan dop sovatel odpověděl, že to
bylo před 5 nedělemi a že na vše zapomněl. . . Tak
to vyvrátil! 1 Ale opět vyhodil nový trumf. Na mípulé
náboženské hodině prý zase p. katecbeta dokazoval,
co musí boháči zkasit pro evůj majetek. Pan dopiso
vatel snad chodí poslouchati za dvéře školních síní,
anebo navádí děti, aby na svoje učitele douášely,
anebo nečiní-Ji tak děti, rozšiřuje zůmyslně neprav
divé věcí sám, jako dopisovatel do Práva Lidu.

Z Ústí nad Orl. Netečnostkatolíků dobře
vystihují socialisté a proto čím dál tím drzoji troufají
si ve svých časopisech napadati nás katolíky. Po
slední dobou učinili tak ve „Východočeském Obzora“
a v „Právu Lida“; odpovídati na tak nízké potapy
máme za nedůstojno. Od socialistických „vndělavatelů“
lidu těžko lze něco lepšího čekati. Jest však naší
povinností těm slečnám, které měly odvabu v nynější
době abírati podpisy proti zamýšlené- „opravě“ man
želského práva, vysloviti srdečný dík a plné uznání.
Vězte, že jete přinesly oběť, která vám bude zásluhou
a nedbejte na výpady eocialistů, kteří nejsou hodni vám
podpatky líbat. Ta poznámka v „Práva Lida“ o krá
ličině hodila se dobře na socialisty. Ti věru mají
příčina žádati, aby to, co provádějí dávno, bylo taky
zákonem dovoleno. My však bademe proti rozlačitel
nosti manželství rozhodně dále bojovati. Jenom jest
potřebí, abychom pracovali svorně, v organisovaném
jednotném šika. Nemá býti taková roztříštěnost, jako
jest u nás. Některým taskykatolíkům jsat naše Srato
Josefská jednota nedostetečná, chatrná. Prý vlastně
ani neexistaje; a proto chtějí založiti nový spolek.
Židáme je věsk, aby netříštili zbytečně síly; nechť
uplatňají své vědomosti a schopnosti ve epolku našem.
Naší horlivé člence A.9. budiž vysloveno plné oznání
za obhájení naší jednoty. Z těch jízlivých poznámek
„Práva lida“ ji hlava bolet nemasí. Badou-li ti ob
čané tak psáti dále, připomeneme jejich krátké paměti
něco jiného. — V neděli dne 35. března konala naše
jeduota svoji výroční valnou hromadu, kterou zahájil
vidp. předseda Ant. Nývlt za přítomnosti 32 členů.
Jednatelská zpráva přijata a pochralou a jednateli
vzdán dík. Pokladní zpráva vykazovala lepší výsledek
nešli loni. Do výboru zvoleni noví členové. Doufáme,
že letošní rok bude jednota pracovat k prospěchu naší
věci s dvojnásobným úsilím. Ku konai.valné hromady
zmínil se vidp. předseda o útocích nepřátel naší víry
a vybízel členy, aby stáli na stráži a nedali se mámit
klamnými frázemi. Nové spolkové činnosti „Zdař Bůh |“

Z Kolína mad Labem. V minalých
dnech byla všecka veřejnost značně rozčilena vypra
vováním o vandalismu, který prý městská rada dala
prováděti ns katolickém hřbitově zálabském. Také
celé řady putovaly tem, aby tam skutečně spatřily
spoustu, která byla způsobena pokácením téměř všeho
stromoví, které hřbitov tento činilo místem tak idyl
lickým. Vysvětlilo se ovšem později, že podniknuty,
byly tyto kroky nevyhnutelně, any stromy ty byly
většinou buď úplně suché nebo zcela proschlé, ale
osten novrlosti a rozhořčenosti zbyl přece, protože
nebylo předem oznámeno, že vykácené stromoví bude,
úplně nahraženo a hřbitov dle nového plánu vkusně
a prakticky zřízen. Tím více bylo to bolestno, když
proskočila zpráva, že devastace katolického hřbitova
byla myšlenkou jinověrce. Má opět městská rada
poučení, še třeba býti více taktním k obecenstva a
zvláště v otázkách tak choulostivých má býti obe
censtvo seznámeno 8 plánem, než se počne pracovati
na jeho uskutečnění, Tímspíše má býti s tím sozná
meno, še se tak děje za jeho peníze a v místech jemu
nade vše drahých. — Konečně došlo u nás na vnější
opravu děkanství. Budova tato byla Kolínu k malé
cti svým zovnějškem. Kdo šel se podívati na náš
chrám, zůstal vždy státi před děkanstvím, nemoha u
hodnouti, co to je. Přece se našel nějaký groš na
opravu, aby starý žebrák tento dostal aspoň novou

planda. Něco přes 300 zl. bude atáti tato oprava a
na ta bylo třeba čekati dlouhá leta. Jinde se tytéž
enízebuďprolešínebvynaložízbytečně.—Krásného

dara dostalo se hl. chrámu Páně obcí Ziboblavskou.
Věnovali občané 300 K na okno vysokého kůru, jebož
oprava bude ukončena. Vivant segnentesl

Z Kutnohorska. Poslednídobu stal se
náš okres rozvířenou hladí, ne níž vlny agrární agi
tace hrozily nebezpečím politické lodičce vůdce české
delegace Dra, Pacáka. Nešťastná volební oprava ros
poutala ta boj, při němě hrozil úplný zánik klidné a
rozumné rozvaze a přiněmě saháno opět k hoslům
smutně pověstných dobminulých. Podivovali jeme ee
při tom mušům, o jiché přesvědčení jeme neměli po
chyby, že najednou rásem dali se achvátiti beslem a
bez rozmyšlení brali je sa své. Ovšem pak nastoupila
stříslívost a doma mozí svými hleděli odčiniti to,
čeho dříve se dopustili. A mohli jeme býti + po
slední době avědky četných osvědčení obcí okresu
kutnohorského uveřejňovaných v mladočeském orgáně
pražském jako zvláštních telegrafických zpráv, jimiš
se Dra Pacákoví vyslovuje plnádůvěra. Nebylo ovšem
toho třeba, kdyby bylo více samostatnosti. To je
faktom, še pro kutnohorský obres učinil Dr, Pacá

,



co učiniti mohl a še projednotlivce tohoto okresu re
často engafoval tek, jsk by snad druhý neučinil. Ze
v Jeočemé cbyby byly, nelse se diviti. Přitolika zá
jmech s to kříšících se sájmech jinak nejde. Co také
by mohlo ne Kotnohorska Dra Pacákovi uškoditi,
jsou ne jeho nepřátelé, těch je bretka, ale jeho přátelé
a zvláště falešní přátelé, lidé, kteří dnes jsou v jeho
přítomnosti Mladočechy, zítra agrárníky, posítří po
krokáři atd. Jest takových exemplářů několik a po
vedených! A proti těm by se měla veřejnost postaviti.
Tato neupřímnost, ta ubijíl Jinsk to umějí v okresu
čáslavském. Tam k toma konci nedošlo jako a nás.
Není třeba býti vždy stranníkem, ale je třeba býti
otevřeným!

Z Malešova u Kutné Hery. Vjednom
z minulých čísel jsme sosnamenali nový projekt úpravy
Vreblice zvláště v obroda města Kutné Hory a spola
jeme podotkli, že bade asi třeba vypracovati širší

lán, do něhož by pojata byla celá řeka. Také došlo
k tomu. Interessenti nezaspali věc tuto, jako tak
mnohé a tak v posledních dnech horlivě rokováno 0
úpravě celého toku s přítoků spola s přiléhající me
liorací pozemků, Plán to dalekosáhlý, ale promyšlený
a pro budoucnost velovýznamný. Hlavní záslubu o to
má starosta p. Jos. Vepřek, který pohnul k této práci
nejen mlynáře, o něž ee v prvé řadě jedná, ale i ob
čanstvo všech dědin na toku ležících. A tak opět při
kročeno k otázce jedné z nejdůležitějších v našem
kraji a to tak prakticky, jak ani lépe býti nemůže.
Kéž by také nalezlo se hojně prostředků finančních
k uskutečnění tohoto ideálu a to co nejdříve.

Z Vilímova a Čáslavě. Trefli jsmehře
bíčku na hlavička. Křičí panáček, dardí se. Jenom
klidně, nezlobit se a nebrát si na úrašeného. Ovšem
kněz ten má si nechat líbit každou infamii vrhnolou
ma do tváře, to není urážka, alo jek ae tímtéš spů
sobemozvete, to je hrat 6 a neslušné. Divná pravidla lo
giky! Pamatujte si, pane dopisovateli, jaká je offen
siva, taková bude defonsiva. Učiti se alašnosti pak
nebudeme chodit k člověka, který opět nestydatě lže,
tvrdě, že podpisy na protestu proti reformě mantolatví
byly padělány. Kdybychom vás měli chytit za pačesy,
abyste to dokázal, opět byste se krontil a ošíval —
dle svého způsobu. Baďte ujištěn, že orgán jako České
Stráž nás nechá úplně kliduy, neboť dle článků v po
sledním čísle uveřejněných jest to list buď chlapec
kých ignorantů nebo nafoakaných blapců. Když kri
tikovi z tábora učitelského jest Západ Raisův (také
učitele) bistorií, která ae hodí pro farské kachty, ale ce
pro pokrokový lid, pak možno bráti r.zamně takový
list? A což to žvanění pod čárou, k němuž se na
jednou hodila výborně ta pokrokáři tak proskribovaná
Národní Politička! Jedno bychom radili panstva České
Stráže, když už to náboženství nestojí za nic a zvlášť
při výchově přímo je živlem rozkladným, pak ať začnou
u evých soukromých škol a prakticky nám to ukáží,
jak se obejdou bez svého náboženství, jímž až posad
ačivo skrz na skrz špikovali. Toho se ovšem nedo
čkáme! A proto jen každý hezky při svém!

Z Něm. Brodu. Literátský sbor provede
poprvé pouze svými členy na Květnou neděli o osmé
mši avaté ráno v děkanském chrámu Páně nově opra
vené „Pašije“ dle Boh. Kašpara se sóly a sbory. Po
zději podáme bližší zprávu o činnosti Literátského
sboru, který jest nejstarším spolkem v Něm. Brodě.

Z Delních Kralovie. Nášokresplatilsa
jeden ze značně zámošných, co se týká veřejného ho
spodářetví. Bylo to ovšem tím, že se ničeho nedělalo.
Jmění pak sahospodařenépohltila dráha a když ozvaly
se potřeby nové, nebylo vsíti kde. Proto bylo nám
potéšením, že vláda v nouzové akci si vzpomínala na
nás a značný obnos kol 240.000 K věnovala na sil
niční stavby nousové. Měly to býti stavby, které by
mouzi od prahu našeho okresu zahnaly a zatím nás
do nové noaze vebnaly. Stavbu pronajal stavitel Kanet
z Praby, který potřebné obnosy si vypůjčil ve spoři
telně Brandýsské nad Labem, ale vysvednov poníze,
poušil jich jinak. Dodavatelé, dělníci, povozníci ne
dostali ničeho. Následek toho byl ovšem smutný. Za
stavení práce a nářek na všech stranách. Teď prý
spořitelna Brandýsská bode sama v stavbách pokra
čovati, ale sa to, co vykonáno, nebéře žádného risika.
Tesklivý obrázek z našeho jihu. Nebylo bypotřebí
nějakého amejčiště?

Různé zprávy.
Maniky, mazisy .. . Pod tímto titulem

píše jinak liberální „Ostravan“: „Utichl Karneval,
odumřel spěr i tanec; tak mnobý sobě povzdychl,
kdyš pochovánabass. Pro Ostravu povzdechtento
neplatí. Jděte a čtěte na nárožích domů a plakátních
návěštích. „Dnes a každou neděli velká taneční zá
bava.“ Pocítíte odpor. Ne že by snad dotčen byl tím
váš cit náboženský, že v postě pořádají se takové
orgie, ale proto, že lid zdejší tak nesmírně rychle
šije, de nechce připomínati si smrt, jíš denně bledí
v oči, že přímo hltá v sebe takový život. Nejsme
dádnými pobožnůstkáři, ale myslíme, še i v tom měla
by býti jistá branice, Církev hranici postavila postní
dobou a myslíme, že nikterak by neškodilo, kdyby
učiněna byla i světským úřadem nějaká hranice, která
omezile by alespoň v době postní všelijaké ty „uza
vřené“ i veřejné taneční zábavy, při nichž adapává
se vše, COsouvisí s mravností.“ Slova tato mas po

depeati každý dobré vůle, vědyt ten život stává setakto rozervanějším na všech stranách.

| Přijmy papeževy. Mezi lidem rozšířeny
jtou učiněné báje o příjmech papeže. Papež však nemá
statků ani panství, žádného jmění, které by něco
neslo; jeho majetkem jsou toliko obromné a pro oslý
avět velice cenné sbírky umělecké ve Vatikáně, které
však ničeho nenesou, naopak každého roku mnoho

peněz vyžadojí Da ové udrdování. Papež musí vydržovati všeobny úřady v Římě, které olrkov spravují,

vydránje:misslo v zámích

všemu,pótřebdje pen/s. Jako panovníci vyplnojírá tak
“ na

státní potřeby daně, tak pro papežeso abíi

„petrský baléř“, t, i dobrovolná daň v kostelích, tedpotrský baléř nosbírá se pro papežovu osoba (p
šije jednodušeji a chuději než-li mnohý farář), oýbrš
pro efrkevní potřeby. Z peněz z Čech došlých vydržuje
se česká kollej v Římě, kde se vychovávají čeští kočží
a která Čechům zavítavším do Říma prokazuje cenné
služby.

Dar českého kměžstva papež
známo,podnikne letos Zemská Jednota českého katolického duchovenstva v král. Českém koncem dabna
pouť do Říma za účastenství lidu českého. Při té
příležitosti odevzláno bude papeži při veřejné audi
enci jedno z nejkrásnějších děl Českého omění a cblouba
české plastiky — Mysibokův Kristus na kříži —
ulitý s ryzího stříbru a připevněný na ebenovém kříži,
jehoš obstarání svěřeno bylo firmě Topič v Praze.
Dílo toto, které veškerá evětová kritika přijala ©nej
větším uznáním a které vyznamenáno bylo prvními
cenami na výstavách ve Vídní, Maichové, Berlíně,
Bruselu, Paříži, Chicaga std., jest zajisté velmi vbodně
voleným darem a skvělým uznáním práce českého
umělce od českého kněžstva. Dílo toto bude o veliko

oocich vystaveno v závodě p. Topiče v Praze, Ferdin.a.

Sokolské obel. Ve všech listech potalojí
se v poslední době zaslána, kterými se vědomost
dává, že ohrožená farářem Dostálem-Lutinorem sro
boda svědomí byla vzata Sokolstvem v ochranu. Hle,
jak se probudil náhle cit práva a spravedlnosti ve
statečných srdcích předáků České obca sokolské! Ale
podivne, že tentýž cit zplna mlčí, když jedná se o
pokárání člena Sokolstva, který hrabě sa provinil
proti vlastenecké povinnosti, věnaje dar Sa ferajnu
(jako se stalo pa Tarnovska) a když jedná se o členy
Sokolstva, kteří nepohodlné kritiky se chtějí zbýti
nátlakem na chlebodárce kritikova, aby byl propuštěn
ze složby (vide Čáslav). Podivahodné jsou zajisté
cesty . . .! Co tomu říkáte, bratři?

(20) Historický koutek. Starou ce
stou. Tedy dále o tom, jak čeští bratří obraceli.
V Zapově kronice čteme: „Na synodě přerovaké (1594)
také se stalo nové ustanovení o hudebním průvodu
při službách božích. Doposud se ve sborech bratrských
jenom zpívalo. To se mnohým vidělo býti nedostateč
ným. I navrhli na synodě, aby ce při zpěvu brávalo
na rozličné nástroje. Většina se rozhodla, aby byl
zpěv doprovázen brou na hudební nástroje, avšak uží
véní nástrojů aby bylo obmezeno a aby se dělo
slašnou měrou bez rašení pobožnosti, (Sv. IV. str. 683).
— Ba Jednote Českobratreká dopouštěla se nedů
sledností i ve věcech věrouěných. Čeští bratří věřili,
že ve Velebné Svátosti jest přítomen Kristus ve způ
sobách chleba a vína. Leč víra svou i v té věci tak
důležité změnili. Zapova neklerikální Kronika o tom
píše takto: „Veliká přeměna stala se v Jednotě bra
trské v učení o avátosti Oltářní. Po dloubou již dobu
mívali rosliční ačenci bratrští důvěrné spojení s kal
vinisty německými a šŠvýcarskými. Ano někteří z nich
klonili se dosti patrně ve apisech avých ke kalvinisti
ckému učení o svátosti oltářní. Co bylo takovýmto
způsobem dlonbý čas připravováno, to dokonáno roka
1604 na synodě žeravické. Tudy se totiž vyslovila
většinaproti vůli etaršíchpro učenío avátoatioltářní
ve smyslu Kalvínově.“ (Sv. IV. str. 560, 561.) Že tedy
není Kristus skutečně, podstatně ve Velebné Svátosti
přítomen. „Bratrský biskup Eneas, na synodě bole
šoveké r. 1677 za biskupa zvolený, měl r. 1692%na
synodě žerovické kázání k jáboům, vystříhaje jich
před zaměstnáváním a astrologií a čarodějetvím, ano
i 6 lékařetvím a právnictvím jakožto prý vědami ďá
belskými.“ (Zapova Kronika IV. atr. 616.) Rádi uzná
váme jejich namnoze mravní bezúboanost, jejich zá
sluhy o jazyk český, kterých si hlavně překladem
bible králické šestidílné dobyli. A „praví se, když
byla skvostná bible králická dokonána, že jeden
biekup vyslovil bez obalu své podivení nad touto
krásnou a učenou knihou“. (Zepova Kronika sv. IV.
str. 520). Nežádáme nic jiného, než aby odpůrci naši
spravedlivě uznali i na církvi naší co chvály bodného,
s toho zajisté dosti; aby se ámahem z nekatolíků nedě
lali avětcové a z katolíků padouši. Bylť i u Bratří
koukol mezí pšenicí. Ba i u mužů vynikajících ahle
dáváme, že byli dětmi doby své. Tak ka př. shledá.
váme pověrečnostu Budovce s Budova, předáka česko
bratrekého: „Později sám Budovec okazuje to místo,
kam padli 23. května 1618 abození s okna Slavata a
Martinic vyslanci tureckémo, zachování místodršících
vyblásil za dílo čarodějství, což by byl asi sotva či
nil, kdyby bylo bývalo okny smetiště, na které
by byli místodržící mohli lehce dopadnoati,“ (Sr. IV.
str. 1104).

Židovské pijavice. Nedávno způsobilo
překvapení nadmírné zadlušení stařičkého košického
biskapa Bubiče. A soudním vyšetřováním právě
se dokázalo, že příčinou tohoto zadlužení byli dvě
židovské pijavice Hejnoczy a Laszlo, kteří na ne
bohém biskupu, poloslepém 9Oletém kmetu, vymá
mili kde jaký groš. Židé tito připravili slabomy
slného biskupa i o vzácná roucha církevní, obrazy
a jiné vzácné předměty. Biekup ovšem dříve židům
důvěřoval.

Zoms pojišťovací fond císaře
Frantiéke Jesefa I. osvobozenbyl rozhodnutím
c k. správního soudu ve veřejném ústním jednání po
vývodech p. dvor. rady prof. dra Albína Bráfa jako
předsedy tohoto fondu od placení poplatkového ekvi
valenta. Důvodem pro osvobození to byla dobročinná
povaha jak fonda základního a správního, tak i bo
nifikačního. C. k. správní soud výslovně tyto fondy
uznává za nadání k účelům dobročinným a lidumil
ným, neboť, jak v roshodnutí výslovně ne praví,
umožněno založením základního fondu příslušníkům
nemajetných a málo majetných tříd obyvateletva, pro
oěš zemský pojišťovací fond byl ařízen — tím, že
ae sákladoího fondu hradí se za pojištěnce veškory

správní výlohy — zabezpečiti ei starobní a invalidnídůchody za výhodnějších podmínek, než by jinak býlo
mošno; pojištěnci platí tedy pouze čisté premie (netto

promo), nezdřašené upřávníu plispětkem, z bonifi-.ačajho fondu pak mohou příslušníkůmtýchá tříd

i. Jak

důchody býti svýšemy, otanou-li se předčasně k vý
dělka nezpůsobilými. —abd

V nazírání na římskou psné roscházejí se duchové. Jední dí: To pořádá ZÍČKD (Pauly),
jiní zase, to pořádá „Cestovní kancelář Šalo a spol.“
Prohu. Všickní si povídají: co pak to asi bade?“
Můžeme ujistiti, še letošní pouť utváří se ke spoko
jenosti a že bade zadostačiněním poředatelům z kte
réhokoli tábora. Je v Čionosti soutěž nejvybranějších
sil, názorů a zkušeností se doplňojících a již dnes Ise
předvídati stkvéělý zdar záslašné poati. Dá li Pán
Bůb svého požehnání, oadějeme se moráluího i kol
taraě sbuštěného výsledku jinak vdvášlivého podniku.
Pošitek krás uměleckých, ideových a přírodních, osvě
žení dacha a opevnění přesvědčení katolického bude
sladkou odměnou za malé přemáhání a za vzdálenou.
cesta z Čech do Vlach až k věčcému Římu. Jenom
kdyby nelezla dobrá věc též, nedím dostatečného, ale
všeobecného porozumění a kdo mohoa, súčastnili se
všickni. Ještě mají ku četným přihláškám volný čas.

Výmosnost drůbešnlctví nejlépedoká
zaje Francie. Tamnenaříkají jako naše solky, že drůbež
jest v hospodářství nuceným zlem. Už jaksi náklad
nější výkrm drůbeže poukazaje na výnosnust jejího
chovu Ta krmí se kuřata nadlemi z ječné mouky a
mléka, v mléce namáčenými, nebo jiškou] z- ječné
monky a mléka. Při tom hledí ai drůbeže povětšině
dítky a staří lidé. A přece i z takového pěstění ply
nou do selského hospodářství ročač sta. Francouzské
drůbež jest světoznámá; na př. slepice houdanky, jež
se chovají v okolí malého městsčka Houdano, ns
jehož trby přiváží se ročně na půl milionu kořat a
deset tisíc hus a kachen; také husy toulooské a ka
choy rouenské zavádějí se již a nás. Francouzové z
drůbeže připravují i cenné výrobky jako paštiky
(z busích a kachních jater,) jež se prodávají po 6—7
francích. Vajec domácích používá se většinou jen na
líhnutí, na spotřeba v domácnosti slouží vejce z ci
zipy přivežená. Domácí vejce mtojí nejméně 10—16
hal. Saad přece pozná asejedaou v našich statcích
důležitost chova drůbeže.

Kdo určuje cenu dobytka. Z: spora
Rakousko-Uherska se Srbskem uzavřeny hranice říše
naší hlavně dovozu dobytka. A právě tebdy puštěno
do světa tolik správ, jaký nedostatek masa následkem
toho povatsl na př. ve Vídni. Ale ve skatečnosti bylo
tomu právě naopak. Dle tržní zprávy se dno 20. úbora
přivedeno na vídeňský trh tolik dobytka, de bo již
dlouhou řada let v únoru tolik na trbu nebylo; byluf
v tomto týdnu příhnáno o 100 kaeů dobytka více neš
v týdna předešlém, a jelikož byla nabídka větší neš
poptávka, klesaly ceny dobytka všeho drabu opět
značně. Dobytek první jakosti klesl o 4—6 K na g.
živé váby a dobytek jakosti podřízené o 7—8 K;
všeho dobytka příbnáno 4931 kusů, z nichž 177 ne
prodáno. Podobně klesly značně i ceny dobytka ve
přového. V posledních týdnech klesla cena 1 g do
bytka dle jakosti o 10, 16—20 K, ale cena masa jest
stejná. Kde tedy vina? U řezníků a velkoobchodníků
s dobytkem. Zde by měla vláda a ostatní vlivní či
nitelé rázně zakročiti.

Pro osoby sesláblé, pro meomeocné.
Sílícím prostředkem, posad však málo oceněným, jest
čerstvá šťáva vytlečená z libového masa. Jest lebko
stravitelná, chutná příjemně a může se požívati buď.
sama o sobě, nebo přimísena k jiným pokrmům a
nápojům. Poskytuje neobyčejně cennou potravinu j-ro
osoby sesláblé a pro nemocné. Mimo to jest lacinější
než všecky vychvalované a velmi často i faléované
umělé masité výtašky a živné přípravky. Avšak jest
třeba upozorniti na to, že se masová dťáva velmi
rychle kazí a proto Ise ji požívati jen scela čerstvou.
V Německa prodávají ae jiš k tomu účelu avláší
zhotovené lisy, jež sevelmi dobře dají distiti.

Národní podmik obchodní a prů
myslový die výroční správy za rok 1905mělaktiv
690.698-63 K, passiv 669 289:48 K, Čistý ziek 21.40916
K. Závodních podílů bylo za 460.060 K, dividendy
vyplaceno 12.322 K. Podnik utěšeně de rozvíjí. V roce
1906 prodáno výrobků o 38.008-14 K více než v roce
předešlém.

Zakázaný lék. Lékárník Jan Gansere:
Foldě nvádí do obchodu prášek dra G. L. Hůb
pera na odstraňování vlasů „Dekrinin“, obsahující
zdraví škodlivý siroik barnatý. Z důvodu toho
rozšiřování prostředku tohoto jest zakásáno. —
Naši lidé měli by vůbec všecky s cizozemaka jim
nabízené léky odmítnouti; škoda pemůs. 

(Zasláno.)
Členové sv.-Josefské jednoty pro Ústí nad Orl.

a okolí, obromášdění na valné hromadě dne 25. března
1906, připojují se k prohlášení mnoba katolických
opolků v Čechách proti jednání professora Judy 6.

Masaryka, a odsuzují se vší rozhodnosti jejich 4
stoupení proti naší av. víře, kterou ti pánovépokl 
dají za kramaření. Soublasíme úplně s důstojným.
psnem farářem Dostálem, a přejeme si, abytakových
obranců katolického náboženství bylo více. Slibujeme,
že bojovati budeme vší eilou proti všem nepřátelům
křesťanství, zvláště pokad tito chtějí vyloačiti nábo
ženství ze škol a pokud bojují proti rozvíšitelnosti
manželské. Apelujeme na všechen lid dobré vůle a
svláště na katolické manžele, aby stáli na stráži a
přičiniliae o to, byučitelés cechuJada- Masaryk.
byliseškolodstranění, o.

Za výbor katolické jednoty v Úatí nad Orl.

Václav Trávníček,
t. č. jednatel.

(Zasláno).
Drazí bratří! Na přání ndp. opata Zarorala,

Da prosbu dp. Dr. Isidora Zabradníka, jenš jest 

datele, uvazají se ; redakci „Kazatele“, S- chvějícím
se srdcem přijímám na sebe' tento obtížný a-epola



práci, která mne čeká. Jak důležitá jest kazatelna
pro naši dobul Jest to enad poslední naše baštel
Ztrácíme posici za posicí, ale sbyla nám ještě kase
telns. Proto bratří, važme si jíl Koma Bůb dal
břivou homilotickov, nezakopávej jí, ale ulož ji pro
ty, kteří jí nemejí; ulož ji v „Kazateli“, abys podle
hesla našeho básníka: pro badoucí poutníky a pout
níce — urovnával silnice. Bratří, zasílejte práce bo
miletické a časovým zabarvením, České povaze odpo
vídející, jsdrné, srdečné. Dogma uvedené v praktický
život a hlahodárné jeho účinky, to budiž obsahem
řečí. Důstojné pány přispívatele prosím, aby z lásky
a úcty k slova Božímu, a k uspadační práce redakce
a tiskárny neobtěžovali si paáti po jedné straně papíro
s čitelně, Všecko bude hbonorováno jako za dřívější
redakce. Všechny dosavadní příznivce „Kagatele“
prosím, abyi na dále přízeň svoji „Kazateli“ zachovali.
Všeliké návrby na zvelebení „Kazatele“ budou vítány.
Příspěvkypro 8. číslo nejdéle do 15. dubua.
Redakce přijímá již apolo příspěvky pro 4
číslo „Kazatele“, Vivat, floreat, crescat „Kazatel“!
Na den sv. Josefa, patrona církve, převzal jsem re
dakci „Kazalele“, proto práci svou i veši, bratří ho
miletové, porončím pod ochranu av. Josefa. Všechny
rukopisybuďtež zasílányredakci „Kazatole“
Nové Město n. M., Čechy.

František Jirásko, katecheta.

Žádost
IL živnostemakého spoločonstva v Hradel Král.

V zájmu zdejšího živnostnictva odboro sta
vebotho i výtvarného obrací se podepsané před
stavenstvo ku všem pánům podaikatelům ataveb,
jakož i soukromníkům se slušnou žádostí, aby
vzhledem ku pastalému ochabnutí stavebního ruchu
v městě našem noeobjednávali dotyčných prací
jinde, nýbrž aby, pokud to jen možno, zaměstnali
jimi řemeslníky místní.

Celá řada pěkných budov zde, společná to
práce po většině jen živnostníctva místního, doka
zuje, že je toto scbepno vyhověti i nejpřísnějším
požadavkům jak po stránce praktické, tak esthe

"tieké.
Představenstvo

IL živnost. spoločenstva v Hradei Králové.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 24. března 1006 1

bl plenioa K 11:60—1300, šita K 10.60—11'40, jedme
ne K 10 60—11*40, prosa K00:00—00 00, rikve K 13:00
—00:00, hrachu K 20:00—00'00, ovsa K 770—800
čočky K 46:00—00-00, jabel K 25 00—00:00, krup K
19 00—28-00, bramborů K 2-40—0'00, jetelového 86
mene červeného K 70:00—90'00, jetelorého semene
bílého K 00:00—00'00, růžáku K00-00 —0000, máku
K 40'00—46'00, lněného semene K 1800 —2100, 109
kg žitvých otrub K 13 00—0000, 100 kg pěen. otrab
K 1200—00:00, I kg +násle čerstvého K 2'40 —0 00,
1 kg sádla vepřového K 1-76—000, 1 kg tvaroha K
0:30—00'00, 1 vejce K 06:0—0'00, 1 kopa zelí K 00.00
—00:00, 1 kopa cerele K 1-60—1:80, 1 kopa kapusty
K 5'60—6 00, 1 hl oibule K 6-00 —600, 1 kopa drob.
zeleniny K 1900—300, 1 pytel mrkve K 200—2 20,
1 kopa petržele K 4:00—6'00, 1 hl jablek K 00:00—
0000, 1 hl hrušek K 0'00—000. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 24. března 1906 odbývaný
přívezeno bylo: 1) obilí: ošenice hektol. 351, žita
327, ječmene 137, oves 479, prosa 12, vikve 186,
hrachu 07, čočky 00, jahel 00, krap 6, jetel, semínka
57, lněného semene 74, máka 6. — 3.) Zeleniny:
zelí 00 kop, petržele 40 kop, kspusty 20 kop, cibule
22 hl, drobné zeleniny 30 kop, mrkve 10 pytlů,
brembor 322 hi, cerele 20 kop. — 3) Ovoce: jablok
O hl, hrašek 00 hl. — 4) Drobného dobytka: vepřů
08 kusy, podevinčat 524 kueů, kůzlat 199 kusů.

Pozvání
tkalcovského výrob. spoločenstva „Vzájemnost“

v Hronově,

společenstva s ruč. obmeseným,

u VÍ řádné valné hromadě,
kteráž odbývati se bude

"dne 1. dubna 1906 o 3. hod, odpoledne
v místnostech společ.

POŘAD:
1.) Čtení zápisu o lonské valné schůzi.
4.) Zpráva o činnosti a účetní za rok 19065.
3.) Schválení účtu za rok 1905, jakož i adělení

absolutoria správě.
4.) Usnesení o rozdělení zisku.
5.) Volby: a) správní rady dle čl. 14. stan. společ.

b) dozorčí „ „m „20 "
6.) Zpráva zemek. apoleč. revis, kaacel, o rorisi

družstva v roku 1905.
7.) Volné nárhy. :

Do valné hromady mají přístup aprávo vc
lebal ti členové, kteří mají úplně splacený zá
vodní podíl (K40:—) a při vchodu na pres. listině
se podepíší.

Přátelé I
Prosíme, abyste st důkladně prohlédli

dnešní insert obsahující seznam dosud vy
šlých »Časových Úvah«. — Již se končí
první předplatné na »Obnovu«. Dlužníky
žádáme. aby co nejrychleji učinili své po
vinnosti zadost; zbavíte nás tak zbytečného

psaní upomínek a útrat S lím spojených.
Kdo nezaplalí bez odkladu, zapomene.

dle způsobu Kathreinereva v
ně chutná, podpo Půraví ©

levná, poskytuje tedy neoceníné výhody pro každou domácnost!

1

hrdý Kathrelnera žádejme
vodní balíčky s ochran

u Pnámkou farářeKneippa.

EEA
Kanonické tabulky |

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

ve třech velikostech

Biskupská knihtiskárna
o Hradci Králové.—

Právě vyšlo:
V Časových Úvahách čís. 5.

přináší

„Postní pastýřský list“
J. B. M. ndp. biskupa Dra Doubravy

a úvahu

o „Svobodné škole“
z péra Dr. Fr. Reyla. Stran 24. Cena 8 haléřů.

Není pochyby, že pastýřekou péčí dýšící
slovo vrchního pastýře bude s povděkem přijato ve
zvláštním vydáni, protože upozorňujeme věřící lid
na hrozivé nebezpečí beznáboženské výchovy, kte
rou hodlá v Rakousku zavésti nový spolek „Svo
bodná škola“. Cíle tohoto zednářského spolku od
baduje a kritisuje redaktor Časopisu v působivě
psané stati. Objednávky vyřídí

Administrace „Časových Úrah“.

Štít víry.
Brynych. — Cena 50 hal.

Přátelé lidu.

Kříže a kalichy.

níček. — Cena 80 h.

Křestan

|
veřejnosti

Sbírka úvodních článků
týdenníku Obnovy z péra

hdu
smí

Katolickému
na | osadách

biskupa královéhradeckého
„Zpráva o visitaci far

biskupa královéhradeckého

DOG-DOO0GU-—.MU

BE0ED00"be"710



BUKNA V. J. ŠPALEK

Voskované koberee a plátno.

w Hradci Králové.
Založeno 1634. Kočárová sukna a koberce.

Přátelé pravdy! |
Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid

celé spousty prolbaných brožur na potupu naši.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důklednými, promyšlenými
úvabami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉ„S
E“ 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

větší slevy.
Za nepatrný obnos tudíž může si každý

koupiti bojnost 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. Pracnje-li se nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí

trvale státi na stráži. Laskavé Čtenáře prosíme,
aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak

nie „podrobně uvádíme. Objednávky obratemvyří
administrace »Časových Úvah«

v Hradci Králové.

VYšLAČÍSLAČasovýcH van:
Ročník I.

1. Náš program.“2. Radikalismas a kleorikalismus.*
3. Encyklika LvaXIII.* O otázce dělnické.* 4. O ultra
montaniemu. — Atheista.“ — Bílá Hora.* 5. K příštím
volbém.* 6. Do boje volebního. 7. O svatém Vojtěchu“
8. Mají rodiče právo na školu dítek svých?“ 9. Sv. Jan
Nepomucký ve světle dějin.“ 10. Poměr církve ku škole.“
11. Slavnostní dny.* 12. Povinnost státu ku žkole.*

1. Z řečí sjezdových. 2. Co jsme zí o klerikalismu
on a já povídalí.* 3. Zakládojme katolické jednoty.*
4. Poměr Úiberálů asocialistů k Čírkvi.“ 5. Kříž, kotva a

ardce.*6. Av spodní tád.* 7. Dobrodinečkové,* 8. Otázkarolnická.* 9. Našestátní právo“ 10. Skolaa mravnost.“
11. a 12. Zpráva o kat. sjezdu v Hradci Králové“

Ročník 900.
1. Jan Valerian Jiraík.* 2. Jan Hus (3 vydánío

16000 výtiscích )“ 3. Církev a církve.“ 4. Pastýřský list.
Náboženství věcí soukromou?* 6. Kněz a politiká.* 6. O
spovódi (2 vydání v 8000 výtiscích.)“ 7, Ovoce huzitismu.
8. Spiritismus čili medisnství.* 9. Základ otázky sociální
anárodnostní, 10. Raiffoisenovyzáložny. 11.012. Učte se
s dějín.

Ročník IV.
1. Ženská otázka.“ 2. O význama katolických spolků.*

3. Náboženství a lid tvo.* 4. Světová velmoc (o tiskn.)*
5. Hasitství a protestantství. 6. Stóstíkatolíka.“ 7. Zánik

světa dle bible a astronomie.“ 8. Církev pronásleduje vědu.;9. Primát a ueomylnost Říma“ 10. Oslava Husova.:
11. Lourdy.“ 13. Zruší-li církev celibát. l

Rečník V.
1. Hradecká kolej Tov. Ježíšova r. 1686. 2. Žaloba

vyděděnce XIX. věku. 3. O trestu amrti. 4. Zrušení řádu
jesuitského. 5 Husitství a svoboda. 6. Vláda židovatva*;
%. Pryé od © 8. Blíže k Římu. 9. a 10. Zrušíme
outs mravnosti f“ 11. Žena křesťanská a pohanská 12.
oderní choroba a její protilék.

Ročník Vi.
1. Vyxnání starého hříšníka. 2. Sociální demokracie

vesvétle pravdy.“ 3. Oav. zpovědi. 4. Svépomoc dělnictva
5. Víra jako víra. 6. Pryč s dogmaty.7. Farakatolická a!
protestantská, 8. a 9, O úpadku náhoženství mezi prote

stanty. 10. Ha 12. Zpráva o ajozdě českoslovanskýchkato v ci Králové.
Ročník Vl.

1. Veliký biskup. 2. a 4. Důležitost pravéhonábo
ženství. 4. Pokora a náboženství. 5. Zakládejte odborové
spolky! 6., 7. a 8 Husité jindy a nyní 9. Několikalov
©papežství. 10. Katakomby. 11. a 13. České náboženství.

Ročník VIII.
1. Elíč ku bohatství. 2. O ústavním životě v Ra

kousku. 3. PlusVII a Napoleon. 4, Seberraždy stadentů.
5., 6. a 7. Česká konfesse. 8. a 9. Účelnost « přírodě. 10,
Pohřbívati či spálovatí mrtvoly? 11. Moderní náboženství
Masarykovo. 1%.Jubileum mariánské a Lardy.

Ročník 1X.
1. a 3. Otroctví zrušeno k'esfanstvím. 3. Spojenci

ppiritistů. 4. a 6. Z domácnosti so.lálních demokřatů. 6. O

BRK OOA KARAKATAKARA
Fr. Jelínek, Slatiňany.

aromatická výtečné chnti zelená, |
přírodníK 1160,1260,14 a 16—
pražená: K 14—, 16—, 16—,
G kg. zás. frunko dob., neb předem.
zaplacení,kdo okusil. jinde nekoupí.|
První východočen odb: záv. kávou |

Solidnost vítězí! ——PEAA avštivenky
nabízí bisk. knihtiskárna v Hradel.

Králové.

1 randHot v HradníKrál
Omnibusy ke všem vlakům.
Ekvipáže v domě, - Telefon
č. 18. - Zvláštní místnosti

54 moderně zařízených po
kojů. - Ústřední topení. 
Lázně. - Elegantní kavárnaj př

k důvěrným poradám a Prazdro p m0 se 3 kulečníky. - 110 časo
m p pisů vyloženo. - Rozsáhlé a

- schůzím vždy bezplatně- vd Čep přepychově zřízené místno
- -k použití,- - - - .

l

|

-sti restaurační.- - - | |
l

Po dlouholeté činnosti v závodu samém dovoluji
si velectěnému P. T. obecenstvu zdvořile oznámiti, |

že převzal jsem dnem 1. dubna [906 ve vlastní správu| |

| Grand HótelASESESESCS2

vwHradci Hrálové.
Přízeň, kterou jsem si po dobu svého působení

u vážených P. T. pánů hostů získal, doufám pevně,
| že mně i dále v nové mé činnosti zachována zůstane.

V Hradci Králové, dne 31. března 1906.

JAROSLAV URBAN,
hoteliér.

—25252525272725250525055

M Nejstarší a největší závod na
českém severovýchodě.

== Založenor. 1860.=

Vyznamenán státní cenou na
uměl, prům. výstavě

== vwHořioioh r. 1903. ==ž

Do Hradce Králové a okolí.
V úctě podepsaný odkryl krásné ložiska českého slenitu

a žely, ktorou dobývá ve vlastních dílnách, zpracovává, brousí
a leští. Může tudíž posloužiti nejen výrobkem úplné českým,
ale i výtvary dokonalého provedení a cen nejlevnějších. — ,
Mimo české druhy importuji černou švédskou žulu labradorit,
mramory italské a belgické; udržuji bohatý sklad

we-hofových pomníků. ea |
Prosím P. T. velevážené české obecenstvo, aby snahu

moji pódporovalo a před nákupem závod můj navštíviti neopo
menulo. Ujišťuji solidním obsloužením v každém ohledu.

Trvám v hluboké úctě

Zdenko Ježek,a
rynartívydlvT abmo seo iskom 8. 6 d 0 sázracích n dele ,vých.10. úctaPannyMarieoprávn 11. Ná. o: f : id 
větěvouu Slovanů.13.Volnékapitolyo spořivoatí. EHP Smajitel závodu PO BA) nenilů m leštění domácích. i cizích
£ RočníkX. | Zo ké , Hradci Králové
£5 4,Víra a věda“$. Zjevení,zázrakyatajometví. : v Hraco ové.



Příloha
Místní pojišťování dobytka,

(Ne základě přednášky A. Šrebly v Jaroměři a stejnc=
jmeného článku A. Kollatora v „Hospudář. listech“
upravil a přednesl na schůzi vo Slez. Předměstí

Jen Fišera.)

Celý stav rolnický prodělává nyní těžkou
krisi, jež jest příčinou, že ve všech státech
evropských vznikají mohutvá hnutí agrární
Do nedávna směr bnotí tobo nesl se k tomu,
aby na vládách bylo vynuceno co nejvíce pod
por pro rolnictvo; leckde toho se dosáhlo ve
způsobu různých subvencí noazových a jiných.
Tóch někclik sabvenčních baléřů však rolaictva
nezachrání.

V poslední době však vše obrací se proti
rolnictvu, Čehož důkuzem jest i navržený vo
lební řád pro říš. radu, v němž venkovan po
važován jest za méně cenného, takže místy
teprve 4 venkované mají míti tatáž práva jako
jeden obyvatel městský. Nesmí tudíž rolnictvo
spoléhati se na nikoho. Ukažme, že nepřestali
jsme věřit ve svou vlastní sílu, organisujine se
na všech stranách! Rolnictvo pochopivši vý
znam svépomoci zakládá různé svépomocné
spolky u dražstva.

Dnes, kdy ceny hospodář. plodin tak po
klesly, že hospodář často neví si rady, co pě
stovat, aby se mu namáhavá práce zaplatila,
jest nejdůležitějším pramenem příjmu jeho do
bytek, jenž poskytuje nejrozmanitější aži'ky ve
způsobu mléka, másla, masa atd., vedle toho
pak strží hospodář slušný groš i za prodaný
dobytek mladý. Pěkný dobytek jest ubloubon
každého hospodáře! Mnohému maléma hospo
dáři jest kravička často jediným zdrojem vý
živy a lze si představit, jaké neštěstí člověka
tobo potká, ztratí-li ji, ale i hospodáře většího
citelně se dotkne ztráta kosa dobytka. Škodě
té dá se odpomoci pojištěním. Jedaotlivý ho
spodáč jest ovšem bezbranný a přijde-li o kus
dobytka, nikdo mu Škody nenahradí, spojí-li
se ale hospodáři jedoé neb. více obcí a utvoří
sdružení, které vytkne si za cíl vzájemné pc
jišťování dobytka a zaplatí-li každý člen ne
patrný podíl, může pak klidně spáti; neboť
přijde li neštěstím o dobytče, ví, že dostane za
ně náhrada, která jej částečně odškodní.

Pojišťování jest našim hospodářům známo.
Pojišťojí stavení proti ohni, úrodu proti krapc
bití atd. Při vypoknatí požáru býváme svědky,
jak naříká hospodář, jeuž 80 pojistit nedal; ví,
že stane se žebrákem. Oč je menší neštěstí,
přijde-li hospodář o dobytek — svůj nejcen
nější statek?

Bohužel není ještě pro pojišťování dobytka
takového porozamění, jak by bylo třeba. Ale
uvážíme-li, že teprve před nedávnem myšlenka
zřizovati dobytčí pojišťovny povetala a že ve
moobých obcích místuí pojišťovna již existuje,
musíme uznati, že přece jen jsme pokročili.
Zůstaly-Ji některé obce v obledu tom pozadu,
lze to přičísti jen neznalosti věci. Proto nutno
rojnictvo povzbozovati k zakládání místních
pojišťoven dobytčích.

Když před léty začaly řádit dobytčí ue
moci a hospodáři následkem toho přicházeli
Da mizinu, přišlo se na myšlénku, zavésti nu
cené pojišťování dobytka. Bylo to ua Moravě.
Myšlénka přijata byla s jasotem a rolnictvo
vidělo v ní spásu svoji. Ale nastalo sklamání!
Rolník platil, až se ohýbal a to nejen na svůj
dobytek, ale i oa drahý aparát úřednický.
Masil si dáti líbit byrokratické poručníkování
a měl-li za padlé dobytče bráti náhradu, po
dobalo se to upíše almužně. Tím se stalo, že
nucené pojišťování padlo a to jen ku prospěchu
rolnictva. Na Moravě teď existuje zemská po
jišťovna dobrovolná a těší se velké oblibě, Po
jišťovna ta spravována jest zemským výborem.
V Čechách posad podobné pojišťovny nemáme,
zato však njímají se u vás pujišťovny místní.
Pojišťovny místní mají tu výhodu, že jsou spo
jeny s malým nákladem, poněvadž si je oh
čanstvo Bpravuje samo a že v každé obci lze
ji ztíditi. Toto pojišťování místuf záleží v tom,
že majitelé dobytka v jedné nebo v několika
blízkých sousedních obcích rozhodnou se o do
brovolném svépomocném pojišťováuí svého do
bytka hovězího proti škodám, ať tyto vznikají
nemocí, úrazem nebo nákazou. Jen při vypuk
natí moru — což se žřídka stává — nárok nr
pojištění odpadá. Výminečné jsou též pády ná
kazou plicní a soětí slezinnou způsobené, za
které dle zákona nábradu poskytaje stát.

Ustavení místní pojišťovny jest jedno
dachbé a stane se bez průtahu nejvýše ve dvoo
předběžných schůzích, v nichž vymění se ná
zory a přečtou 8e stanovy či pojišťovací řád,
který ee opraví dle místních poměrů. Přiblá
šení členové hned si zvolí dle pojišťovacího
řádu potřebný výbor, jenž založí knihy a uvede
pojišťovnu v činnost.

Fonkce výborové jsou čestné a bezplatné.
Za členy výboru ovšem dlužno voliti maže
spolehlivé, poctivé a spravedlivé, kteří by úřad
svůj konaly nezištně a z občanské lásky.
Každému členu pak vystříbati se jest všeho
prospěchářství. Kmotrovství, strejčkovství a jiné
známosti musí zůstati stranou. Výbor nesmí
počínati si tajemnůstkářsky, ale musí jednat
otevřeně, aby členové mohli míti k něma dů
věru. Rozumí se, že do výborn mají býti vo
leni lidé mající jistou znalost a zročnost v od
hadování ceny dobytka. Začátky jsou trochu
těžké, ale jakmile pojišťovna jest v činnosti,
jde pak vše hravě.

Nyní zodpovím uásledující otázky:
1. Jak se odhadaje dobytek k pojištění?
2. Jaké se platí zápisné?
3 Jaké se platí pojistné?
4. Jaká nábrada se vyplácí a odkud bere

Pojišťovna na vyplácení nuhrad peníze?
5. Z čeho se platí zvěrolékaři honorář?
6. Stane-li se mnoho pádu dobytka, kde

vezme pojišťovna náhrady?
K 1. Jak se odhaduje dobytek k pojištění?

Buď postačí adání bospodáře, jehož dobytek se
pojišťuje, které se ještě výborem přezkoomá
nebo výbor dobytče zváží a dle váhy vypočto
odbadní cenu. Tuto odhadnatí je nesprávnější.

K 2. Jaké zápisné platí, kdo vstapuje do
družstva? Zápisné činí jednoa pro vždy za
kos: 40 h, I K nebo 2 K. Taxa tato jest však
pro všecky jednotná. Doporačaje Se zápisné
raději vyšší, poněvadž platí se jednou pro vždy
a jest základem reservního foodu.

K 3. Velikost pojistného. Pojistné platí
se buď z kusu nebo procenticky z obnosa, na
který jest dobytča pojištěno. V některých pc
jišťovnách platí se 2 K z kusu, což je trochu
mocho. Pojistné badiž co nejnižší, aby i nej:
chodší občané staly se členy pojišťovny. Ovšem
i to má své meze, poněvadž zpojistného musí
se platiti náhrady. Některé pojišťovny zavedly
1 K ze 100 K t j. 19%, jiné 29, některé, jež
mají hodně pojištěného dobytka, pokládají i
19, za dostatečné. Jinde vyměřají pojistné dle
4 následujících tříd: do [. třídy přijímá se po
jištěná hoduota do 100 korun; do II. tř. od
100—200 koran, do III. tř. od 200—300 korun
atd.; pojistné vybírá se v I. tř. 20 h, va IL. tř.
40 bh, ve IIL. tř. 60 h atd, za kus.

Proceoticky určené pojistné jest správnější
než placení z kusu. Je-li pojistné tak malé,
že nelze z něho hraditi větší škody, nemůže
taková pojišťovna prospívati a minula se cílem.
Jako normální sazba odporučuje se 19.

K 4. Jak se vyplácejí náhrady? V Mě
mecku prohlíží se kažlé pojištěné dobytče
dvakrát za rok aodhadní cena zapisaje se do
knihy pojišťovací. Padne-li kus, odhadne se jeho
cena a vyplatí ae "/, náhrady a "/,, při pucené
porážce. Pravidlem při vyplácení náhrad budiž
vyloučiti každou možnost nedorozumění t. j.
vyměřiti náhradu spravedlivé.
vyplácení náhrad jest, když se vyplácí celá

na př. kas pojištěn na 300 K, dostane majitel
celou samu; výminku činí plicní nákazu a snět
slezinná, poněvadž za pády ty vyplácí náhradu
stát. Pak výminku činí d.bytčata, která zušla
nadmutím po krmení zelenou pící. Nadmul-li
se kus ve stáji, sráží se z odhadní ceny 30%,
nadmul-li 86 na pastvě 609. —»Jiný způsob je
ten, že se dobytče vůbec ueodhaduje, nýbrž se
porazí, maso se vyseká a rozprodá mezi členy
pojišťovny. Tak to mají v Pernaci u Číhané.
Tam platí za každých 100 koran odbadní ceny
dobytčete 10 hal. ročně pojistného, mitno to

všecky pojištěnce. Tento způsob si mnozí chválí,
poněvadž pojištěnec netají nemoc dobytčete a
ihned ji oznámí a odběratelé masa mají zároko,
že obdrží maso zdravé, požívatolné; jiným se
zase nelíbí, poněvadž pakládají za uelibou po
vinnost odebírati maso.

Nábradu lze také vypláceti tím způsobem,
ža se vyplatí jen jisté ©, z pojištěného obnosu
na př. 80)—909,. Poražené dobytče stane se
m jetkem pojišťovny, která učiní smlouva 8
řezníkem, jenž pak dobytče za sminvenon cenu
tousí odkoupiti. Tento způsob je u moravské
zems. pojišťovny a osvědčuje se znamenitě.

Nábrady vyplávejí se z pojistného, které
uloží se na úrok a z výtěžku za mnaso. Aby sa
mohly náhrady správně vypláceti, musí členové
řádně platiti, oa co se položí ve stanovách
zvláštní váha, Je Ji pojistné nízké a nostačí ua
náhrady, pak členové zbvtek doplatí.

K 5. Honvrář zvěrolékaři, byla-li jeho pří
tomnost nutnou a výbor ho povolal, platí pu
jišťovoa. Někde mají se zvěrolékařem ujednaný
paušál na př. 100 k a pak se dostaví zvěro
lékař kdykoliv ho je třeba,

K 6. V některých letech stávají se hro
madné pády dobytka. Na to musí býti pojí
šťovna finančně připravena, aby se nedostala
do nepříjemné situace a členové nemusili dc
pláceti schodky. Proto každá pojišťovna musí
míti reservní fond, kterého se použije v pří
pada největší nouze. Takový fond lze poříditi
různým způsobem. Lze k tomu použiti zápis
ného, proto se odpuroučí zavésti je vyšší a
koncem roku může Se ijistá část čistého zisku
reser. fondu přiděliti. Tak se nastřádá za ně
kolik let slušný kapitál. Místní pojišťovna po
ličanská uevybírá zápisné a náhrady vyplácí
z 1%%pojistného, pády požárem nehradí a 0
náhradě rozhoduje od případu k případu.

Co se týče činnosti výboru, dlužno po
dotkuouti, že zvolí ze vebe předsedu, míste
předsedu, pokladníka a revisory účtů. K ve
dení pojišťovny zařídí se 3 knihy:

a) Kniha pokladní, do níž se zapisaje
každý příjem i vydání, V rubrice pro vydání
jest dobře nechati jednu kolonu (řadu) prázdnou
pro vlastnoruční podpis toho, jenž dostal ná
hradu.

b) Kniha o zápisu pojistného. Do této
knihy zapíše se každé dobytče k pojištění při
hlášené s podrobným popisem druhu, jak vy
soko je pojišténo a mnoho-li má platit po
jistného.

c) Kuihu protokolů, do níž se v úvodu
vepíše přijatý pojišťovací řád, pod který 86
každý podepíše na důkaz, že 86 ma podrobnje
a v dalším pořadí se do knihy té zapisují pre
tokoly o schůzích a poradách výboru po př.
členů.

Pojištěnci mají právo kdykosiv do knih
uahlédnouti. Tím posílí se důvěra ve správnost

1 a zátmezí se všechno podezření.
Ústřední Jednota čes. hosp. společenstev

v Praze vydala návrh vzorných stanov, jež
každému jisté ochotně zašle. V poslední době
zřizuje pro tyto. pojišťovny zvláštní odbor.
Uvedl jsem to nejnutnější a doufim, že to
k informaci postačí. :

Místní pojišťovny dobytčí zakládají se
v poslední době na všech stranách, což doka
zuje, že jest to institace rolnictvu užitečná
Morální i finanční výsledky jsou uspokojivé.
Netřeba ani vykládati, jakeu důležitost tyto
pojišťovny mají z hlediska národohospodář
ského. Přičiňme se, af ve všech obcích krás
lovetví našeho vejdou v životl

Sezná-li se, že třeba je kus poraziti, obdrží ma
jitel 909 odhadní ceny, zhyne-li však kus nebo
nelze-li masa z něho požívati, obdrží 70%,
ceny odhadní, Rovněž jest toto odškodnění při
pádu dobytka bleskem nebo požárem.

Z nouze poražené nebo zcepenělé dobytče
je majetkem družstva. Zabije-li se kus, jsou
všichni členové povinni v poměru svých stád
odebrati určité množství masa.

Tak na př. kdo cbová 1 kus, musí ode
brati 1 kg. kdo 2—3 kusy, 2 kg, kdo 4—7
kusů 4 kg atd. Cenu masa stanoví výbor, takže
za maso vytěží se tolik jako za živé dobytče
od řezníka Jest to také přirozeno. Řesník je
živnostníkem a chce při kupu vydělati. Kromě
masa utrží pojišťovna ještě něco za kůži a j.
Jinde platí pouze zápisné z každého kusa a
žádné pojistné. Poražené dobytče zpeněží jako
v Peroaci, odrazí z toho potravní daň, řezníka
a j. což činí asi 20 K a zbytek obdrží poji
štěnec jako náhradu. Není li maso požívatelno,
vařídí výbor jeho zvážení a dle toho se poji
čtěnci zaplati. Nábrada opatří se tím, še se
rozvrhno dle kusů pojištěného dobytku na

| dm
|

Veledůstojnému

duchovensávu!

Kar. Světlé,dandfaněk,„4
Konviktské ul., vyučenýpasíf spe
eielné na kostelní náčiní, dovoluie

i doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně račně pruco=
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: mopstrence. kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky,nádob a td., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravaje v původní

Intenci a jen © ohmí slatí a střtdří. Na požádání hotové
ráce na ukásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

| Za veškeré výrobky a slacené ručím. Největší výroba aaklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej

jednoduššího do nejetk vostnějšího. Cbuditm kostelům úleva v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý
robky bescemné.Vše posílám jiš posvě ené

Praha-f, ul.



Podnikatelství staveb
a technická kancelář

J ndřiska ab
doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých i průmyslových, Ku
zhotovování všech plánů a 07
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.

900000000000000000000000
Ceny levné. Vzorníky franko.

JOSEF STRÁDAL
dříve Ignác Strádal

V HUMPOLCI
doporučuje pro jarní a letní období svůj

hojně závobený

skladjednobarevnýeh
i vzorkovaných látek.

Veledůst. duchovenstvu nabízím

látky na kleriky, sukna černá,
fialová a červená k oltářům, na komže

atd. atd.

Při hotovém placení 59, slevy.
90000000000000000000000

Jan Kryšpin,
(J. Sylvaterův synovec, ná
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stupce)

odborný umělecký závod

ň *pro

zda malbu oken kostelních
A L PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova ul. čís. 9
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího až k boha
tému figuralnímu provedení a
stce 1 se čelesnými rámy, sí

lémi vsasením.

i Veškeré rozpočty, skizzy i odborná
jj“ rada bezplatně, bozevší závaznosti

ka definitivní objednávce.

Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání. “jfišj
Založeno roku 1836.

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.

pIDŮTTDMNTÍ sms

Meghánýcáí290-100.40ddudnku

T
VVROASCGI

Jarní čtvrletí
veškerých

MOTNÁCŮČaSODISŮ

českých | jinojazyčných

lze za ceny původní předplatiti

v prvním královéhradeckém
poctví, antikrarlatě a

= závoděhudebním——

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

Donáška do doma zdarma!

(ED (EDE |
MGI JE by )= R
JýÍá KOUDŠÍ

Zachovalý starší tvrdý i měkký nábytek,
garnitury i pohovky moderních vzorů za

každou cenu prodá

K. V. Skuherský,
v Hradci Králové, proti hotelu „Merkur“

Václav Poláček,
stavitel varhan a harmonií v Rychnově

nad Kněžnou
odporučuje se P. T. duchovenstvu, patronátním

úřadům a soukromníkůmm

pro veškoré opravy jakož i přestavby a ladění
varhan a harmonií.

gaP* Ručím za nejsolidnější práce. jiš

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
s touto ochrannou známkou.

'o[repom$381Z:G061(Ápu0"T

"0061284O[BPom83817

Praha 1905. [. cena. Diplom čestného uznání,
které jediněkupujtea žádejte!„MONOPOL“

akelová svíčkárna a voskárna v MI. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefou 914.

Tovární sklad PLZEŇ, Saská alice číslo 7.
Telefon č. 416.

adbobubachubabu uubudn

Josef Sturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

V PARDUBICICH,
doporučuje se veledůstojnému duchovenstvu a al. patro.
nátním ú ůúmku provedení všech prací do oboru tohe

spadajících.

Dále dovoluje si upozorniti pa svůj sklad
plan a planin,

Rozpočty zdarma a franko. Nejvyšší vyznam,na výstavách:

PETFTTEF FEET

Realitní kancelář

Inž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

sahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“,
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

XXXXXXAICKXXX

Do Hradce Králové a okolí,

Dovolaji si P. T. obecenstvu uctivě oznámiti,
že jsem otevřel(. březnem 1906 v domě
číslo 36 vedle bisk. residence na
Velkém náměstí

svůj vlastní
sklad oděvů
pro pány a chlapce.

Snahou mojí bude poslonžiti vždy modním
a dobrým zbožím z látek trvanlivých. Taktéž
zbotovuji obleky z látek přinesených za ceny
nejlevnější.

Správky se levně a v čas vyřizují.
Opíraje se o dlouboleté zkušenosti, jicbž

jsem ve velkozávodech získal, jakož i o důvěru
mně P. T. obecenstvem jako dlouholeté mu zástupci
firmy E. Bělský věnovanou, těším se, že mi tato
jako samostatnému živnostoíku v míře ještě větší
zachována bude.

Znamenám se k službám nejocbotnější

V. TYPLT.

XXIDOCXXDOCOXCKXDAXOOOOOCOXX

Vždy 50 žiněných matraci
na skladě.

Za čisté plnění šiněmi se ručí.

©00+00+©W0+0++©++00+0
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Velkolepý výběr vzorů povlaků
na žíněnky.

ACE

Oenniky zdarma a franko.
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První výroba

věžních

hodin
v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky vPraze atd.,odporučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

K době velikonoční:
Boží hroby "jiných fomácv každém úlohu; nákresy

k výběru.
v každé velikosti, ze dřeva

Těla Páně pěknéřezanáa jemněpoly
chromovaná. (Z pevné sádry ve velikosti 90, 100, 115,
130, 140 cm. velmi levná.)

ze dřeva pěkně ře
Klečiící andělé zanéojemněpoly

chrom. v každé velikosti. (Z pevné sédry 40, 55, 63
cm., velmi levné.)

ze dřeva ře.Sošky Vzkříšení
jakož i veškeré kostelní práce

doporačují uctivě

Petra Duška Synové v OJChPově
umělecký závod sochařský a řezbářský

pro práce kostelní.

Založ. 1853. Provedeno přes 500 nových oltářů.

E i ONONONEJos. Hájek,
č obchod papirnický a závod knibařský

v Hradci Králové,
v domě pena Skuherského, proti hotelu

„Mlerkur“.

Knibařská dílna opatřena jest nejno
vějšími stroji a doporučuje se ku provedení
všech prací v obor ten spadajících. —
Vazby knib všeho druhů, od jednodnchých
až do nejskvostoějších.

oON- Úprava modernía vkusná. „jj

Zlacení nápisů na stuhy.

Velký sklad všeho druhu papíru.

Hojný výběr ku psaní, kreslenía malování.===

Knihy obchodní,
ve velkém výběru neb na zvláštní zho

tovení v trvanlivé vazbě.

Modlitební knihy
v nejrůznějším výběru.

V běr uměleckýchdopisnic. M

) krássějií hradecképohlednice vydané

I

vlastním nákladem.

SMXAONENSANANAA)
W

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a

kovev ho náčiní ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl č. vy

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —

Obrázkové cennlky, rospočty, vzory a hotovézbožík výběru franko.

NOROROSOVASOSAS

vě2

=
Adresování všdy doslovné se vyprošuje.

Zemská živolní

pojišťovna
markrabství Moravského

pod vrchním dozorem zemského výboru,

pojišťuje levně a výhodně kapitály pro případ
úmrtí i dožití, věna a výbavy, výměnky pro
rolníky, důchody vdovské, slrotčí, starobní a
pro případ invalidity, jakož i pense všeho druhu.

Jistota naprostá, an jest to ústav

WB-zemský. "W
Všechen čistý zisk náleží pojištěncům.

(Fillalka ve Dvoře Králové.)

Gener. Inspektorát v Hradci Králové jen

Eliščino nábřeží čís. 304.

. ©

k, Josef
S ©Krejčík

V PRAZE,
umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Pilsárna a dílny na Letné číslo 612—Vil.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

o oručuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,šové cesty, jesle, Boší hroby, kříše, kasatel
zpovědnice, křtitelny,konsoly, svícny, lustry, pul.

tiky atd.dle ne ontelů,řeanérámceB Brasy,premte, fotografie a diplomy Řesan ek a
růsnépředmětyhodícíse sadry"

Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a
franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

o

Úředně povolený výprodej

z 162 zl. R
úplné mattové zařízení

z ořechového dřeva.
2 skříně dvoukřídl. bohatě zdob. po 26 zl. 52 zl.
2 postele vysoké s bohatými čely po 20 zl. 40
1 umývadlo8 mramorovoudeskou . ... 2,
1 pohovka s vysokým lenochem . . ... 2., »
1 stůl se soustrubov. nohami . . . ... 9,
4 židle s vysokými lenochy po 4 zl. „16,

pabízí

Žofie Skuherská
Hradeo Králové, č. p. 87,

vedle hostince „U zeleného stromu“.

KPRERGOKODORO

603 XGODXGEDXCPI XR63 X

Jan Horák, 4soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých©

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizos
v zemských.
Cetná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
čiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.
U

Velejemné látky na taláry.
Též na plátky bez zvýšení cen!

663 XEBDXEPIX GP3 X EE3

JAN KALIS,
hodiuářa zlatníkv Rychnověn, Kn.

KGSDXGDM89663X683
|

cenách.

Solidníobsluhapřiuírných

2|8ezruypyzodeu
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nabízí ve velkémvýběru: Výtečné kepemí ho
dinky všech druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrné

skvosty, jako: řetízky, prsteny,náramky, jehlya j. v nejmodernějším provedení s úplnou zárukou

Důvěry hodným vdsilky na výběr téš i ma splátky
bez svýšení cen. — Založeno r. 1843.

I000000000OOOOOOOXX
Půjčuji za nejmírnější poplatky

divadolníoblakyžvšech druhů,
Upozorňuji zvláště na svůj bohstě zásobený

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 2.

AKXXXXXAXAX
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= přiležitostem?

o Ě Výhodněje nakoupíte u firmy = |

S., o o , k ví
ro3 E33| Stanislav Jirásek =
o '9| vwHradci Králové, Velkénáměstí136, „i
a E Veškeré zboží jest nejlepší jakosti se zárukou => m
S -o | A v cenách nejlevnějších, konkurenčních, Dopo- CP
„©4 | ručuji každému, aby dříve,neždárky nakoupí,mé | 5 ;
sá S výklady i sklad si prohlédl a se přesvědčil, že | SS.

e Š| větší výběr a levnější nákup nikde jinde nenalezne. |LS |



Továrna rosro+rs4
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JG Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

G dříve závod na gužitkování ovoce, salošený A M

r. 1866, nejstavší svého druhu v Čechách 4 |
— nabízí —

koňak, slivovici, borovlčku, jeřabinku.
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
naloí),vina sladká avíno Šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme zvlášt na výtečný a při takové
jakosti velmi levny koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze stříbrnou medatilí
státní a diplomem zlaté medatlle, a mnohými ji
nými diplomy s právem ražení vlatémedaslle

Vzorky zdarma a franko.

Zalozeno r. 1860.
Vyznamenán státní mědailil.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

v Hradci Králové, Čís. 83
Palackého třída

svůj hojně zásobený

sklad náčiní
bohoslužebného

ce stříbra, bronzu a ji
ných kovů

vše ellně vohnizlacené
a otěíbřené, 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
zašlou se již svěcené ge stvr
zením Jeho biskupské Mi.
losti. Starý závod můj může

se vykon četnými pochvalnými přípisy P. T. zákazníků
a codporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů,

p. monstrancí, ciborií, rolikvi
ářů, nádobek na sv. oleje,

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

Vee k násadě
od obrovských kachen pekingeských

mg-kus 25 haléřů. <

Objednávku přes 30 kusů zašlu vyplaceně.

ALOIS BLATTO,
— hostiuský v Ostřetíně, pošta Holice. —

V"
Piara,

4pianina,
harmonia

«varhany
nejnovějších

soustav —

ý též na splátky a výměnunabízíprvní královéhradecké továrna
AL. HUGOLULHOTA,
HRADEC KunÁLOVEÉ.

Skladna Volkémnáměstič. p. 39. $vedle lékárny.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

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

Prmní český katolický zárod ve Yldni

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.
>. «Vedem,

VI. 0, Sciden
gassc čís. 35.

Na ukásku zasílá
se vše franco.

Norě zlepšený, zákonem
chráně1ý nedostišitelný

Mikoláškova

Libuše.
Cena 26 kr.

K dostání v lékárnách,
dr«g-.iích a voňavkářských
sá.ctoch — V Hradci
Král. K. Dix, droguista,
F' viktorin, materialista,
A. Frynta, obchod mydlář.;
w Polici n Met A. Poh
lová,droguerie; v ov
Městě n. Met Jarosl.
Kractková, drogerie, Boh.
Irlaufová, vdova; w Do=
brušce Al. Kňourek,dro
poista; w Gelčově Je
níkově J. Thon, lékár
i; ČervenémKo
stelci H. Klatovský, dro
puista; w Josefově Lud
J srolímek. drog; w Tý- ot n
nlěti m. Orl. J. Plný, droguista; w Opočně Jos
Středa, obchodník; w Kuklenách D V Morá k.

Budíž heslem a anahou každébo uvědomělého
Čecha jen domácí výrobky npotřeliti.

[F USEvěd, vě

JLEPŠÍ ZUBNÍ CR

C. a k. dvorní dodavatol.
Závod doporučen již roku 1888 Ordinariataím

listem nejdůstojnější biskupské konsistoře.

ovíce kostelní
pravé voskové, přesnědlo liturgických předpisů
zhotovené. svíce polovoskové, pro svou bez
vadnou jakost velmi „blibené. svíce obětní a
smuteční, hladké i krášlené, dále

k nastávající
době velikonoční

paschaly příslušně vypravené a ozdebené (8 be
ránkem, rány a krůpějemi krve, pozlacená grana),
triangle, vše v libovolné velikosti: konečně
kostelní svíce stearinové.

Pro důstojné farní úřady zvláštní výhodné
ceny dle ujednání!

Pro všeobeenou potřebu
svíce lustrové,dekorační,renaissanční,ba:
rokové, stolní svíčky stearinové plné « duté,
svlčky s rýbovaným kuželem (do každóho svícnu
se bodicí), svíčky sklepní, levné parafinové
svičky pro domácnost a veškeré jiné druhy
svíček vlastní výroby oabízí nejlevněji

J. Pilnáček
továrna na svíce, mýdla a voňavky

-v Hradci «rálové.
ORP Založenaroku 1816.jj

= Herbář. B
Léčivé rostliny.

Vychází právě v čtvrtém vydání m 4* nádherné úprav
po 25 kr. sešit. S 86 barvotiskovými tabulemi, na nich

je zobrazeno přes z60 rostlin.
Se zřetelem na Pi faráře Š. Kneippa napsal

prof. FR.DLOUHÝ.

Léčivé účinky | spolehlivý návod, kterak se
k různým účelům upravuje.

Skvostné tabule barvotiskové a 146 obrazů v textu. Vy
dání bez tabule zl. 1:20, 8 27 tabulemi váz. sl. 280,

8 50 tabulemi zl. 4

„Národní Listy“ píší: Důkladněji nelze lóčivých účinků
vypočítávati. Krásnými obraty nabývá kniha ajevu až

3251
3257 "ené oyun?

KUGHARKY
Bohumily Jermářové.

Cukrovinky. Zavařeniny. Nápoje. Servirování.
Úprava ubrousků Kuchyň pro nemocné.

Pochvalné posudky: Nár. Listů, Katol. Listů, Politiky,
Cena 3 zl 50 kr, váz. 4 zl, s barvot. tabu
lemi (masa, úprava mís a tabulí) 4 zl 40 kr.
Vydání s 1055 recepty 2 zl., váz. 2 zl. 40 kr.
X.I.. IKOBER v Praze,

Vodlčkova ulice.

Mřesímá lš
(ex offo) 40 kusů za 80 haléřů nabízí

Biskopská knihtiskárna,

piiii3 3DP íší a be čí
Bar Aa © A 543DÁo čiš:8 M zář

pm 6 Ši33 AU .-E ; 8
G jiBA ©4s
o til :sei!

E
A>

HAŠEK
V PRAZE, Na Poříčí,

proti sev.-záp. nádraží
(dříve v Hoře Kutné).

Elegantní hostinské pokoje.
Elektrické osvětlení.

Mírné ceny, «xguisitní kuchyně, výborné
nápoje. — Plzeňský „Prazdroj“ přímo

od čepu.oh
První nákupní pramen

látek pro domácnost, jakož i dámských apáoských
látek jest u Tkaleov. výrobmche ap-le
čenst a „Vzájemnoat“ v Hrunové. Tóžjse
obdržeti par:fe zboží 30 mt., obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy, bar:
chenty, sukénka, šotyše, zéfiry, k nafasy atd.. ješ
nechají se v každé domácnosti výhoduě upotřebiti,
sa K 12—, vyplaceně od korun 20 - výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.
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Jsme národem pokročilým.

(3) Volá se v krozích socialistických a
pokrokových po svobodě přesvědčení, křičí
se: „Dejte nám kouečně svobodu slova i tisku.“
A zatím pod heslem svobody se pracuje na
znásilnění lidí jiných názorů. Socialistický
svátek — první květen — slaviti masí i dělník
stojící mimo tábor socialistický ; nesocialistický
zaměstnavatel musí v ten den zavříti dílnu.
Jinak běda jemu i jeho dělníkům, jsou-li
v místě socialisté ve větším počtu. A co se
dělo 28. listopadu mioulého roku, to již pře
kračuje všecky meze, Zvláště Praha podrobena
bezohledné inkvisici. A socialističtí špiclové
dovedli i pustošením cizího majelkn přiváděti
„Deposlacby“ ku generáluí stávce.

Křičí se proti militarismu; „pokrokový“
člověk bledí s pohrdáním i na důstojníka ka
Zdébo, i na takového, který přes všecky ne
příjemnosti svojí národnosti nezapírá; při tom
se chodí plakati na Lipany nad porážkon
Táborů, které označili sami rozvážnější husité
sa zhonbce České země. Místo co by se oslavo
vali kultarní pracovníci, jako Tomáš Štítný,
Karel IV.. Vojtěch Rankův atd., pořádají se
hositské průvody 8 táborskými cepy; a tyhle
cepy se malují i nad průčelím „husitských“
domů. Ale žádný pokrokář neoznámí lidu, že
ty cepy rozrazily statisíce lebek českých, že

(povraždily více Čechů než cizinců. Jsme ná
rodem pokročilým, humánním a proto mosíme
se klaněti odznaku krvavého násilí. Že Čechy
imponovaly cizině za Karla svojí oejlepší
středověkouaniversitou, že jsme teakráte v po
litice, v uměních i vědách vynikali značně nad
národy sousední, toť už věc vedlejší. O tom
lid věděti nemusí. 

Tisk pokrokových učitelů začal horlivě
upozorňovati rodiče na jejich práva, jež Bi
mají hájiti proti katechetům. At prý nepostlají
v zimě svých dětí do kostela. Ale týž tisk
najednou začal tvrditi, že nemají rodiče práva
větěpovati svým dítkám vlastuí přesvědčení.
— Inu, jsme národem pokročilým, a proto af
ani ti intelligentní rodiče si uemyslí, že mají
míti na přesvědčení svých dítek větší vliv než

FEUIULLETON
Z,modlitby Páně.

Napsal Josef Váňa.

Alozbarnás od zlého!

Otče, pronáším poslední prosbu z modlitby
Syna Tvého: »Ale zbav nás od zlého... la

Jako šedé mlhy listopadové, jako těžký vzduch,
pozdního podzimu, tak obklopuje nás se všech
stran zlo. Namábáme se zbaviti se bo, nemůžeme,
chceme mu utéci, nelze. Leze nám do šatů, dere
se do nozder, vniká do plic, tíží prsa, dusí decb,
skličujeduší...

Otče, zbav nás od zlého|
Než není to nemoc, není to neštěstí, není to

bída ani ponížení, nejsou to urážky a potupy, jichž
-abys nás zbavil, prosíme, nýbrž jest to omamující

dech lidí, kteří na čela svá vyvěsili pyšná hesla
- bumenity, umrarňování, pokroku a volnosti a ve
jménu a pod záštitou posvátných těchto hesel
otravují celý národ nynější a celá pokolení příští
a uintají po všem, co dnes bylo nedotknutelným
palladiem věků a milionů ...

Otče, zbav nás od zlého, aneb neuč nás
-aspoň rozeznávati vždy a všude dobro a zlo, lék

a jed
»Rozdíl mezi jedy hmotnými a intellcktual

nými jest ten, že jest vétšina hmotných jedů od
poraé chuti, kdežto jedy iatellektualné v podobě

-česepisů a špatných knih jsou Često lákavé, a to
tím lakavéjší, čím zkeženější jest vkus.« (Tolstoj:
sKruh četby.o)

Onče, zbav nás od zléhol
Největší pěvec národa vyvoleného, básník

omilostněný, muž, který teké kdysi bezohlednou
rakou trbal nejposvátnější avasky lidské, který
sám kdysi cynicky kopnul do stávajícího řadu

pokrokový mladý vychovatel, popletený četbou
několika nepoctivých „pokrokových“ brožarek.
Rodiče mají pouze právo děti živiti, šatiti. Ale

-v příčině výchovy starý a zkušený tatík vždy
se musí předem tázati pokrokového fešáka,
než o něčem děti své poučí.

Pokrokový tábor doplňuje se z „pokro
kových“ židů. Ti bouří v časopisech proti ka

-tolickým „pověrám“; zato však proti synagoze,
proti bolestnéma košerování, proti modlicím
řemínkům ani muk. „Pokrokoví“ židé neudě
lují důrazných nančení židovskémo „Prager
Tagblattu“, v němž pražští židé okatě banobí
český národ za to, že týž jim poskytoje zvláště
-v Praze lepší výživu než sám sobě.

Volá se: Následujme Husa! Alo tatáž ústa
volají po manželské rozluce, tatáž ústa 8e po
Šklebají úctě k Panně Marii, tatáž ústa zlobně
se ozývají proti faráři, který napomíná, aby
aspoň v Čas zapovězený 80 nepořádaly taneční

'zábavy. Týž jazyk, který velebí náboženskou
vroucnost Hasovo, pošklebuje se člověku, který
do kostela vkročí pomodlit se Otčenáš.

Oslavoje se Komenský. Ale to, co oznával
Komenský za hlavní smysl svého života, to,
co na předním místě chtěl Komenský ve škole
utvrditi, má se dle přání oslavovatelů Ko
menského vyhazovati ze škol. Sláva Komen
skému! Pryč s náboženstvím ze škol! Table
dvě hesla dovede provolávati pokrokář jed
němi ústy.

Čteme právě zprávu o čionouti První zá
lošny ve Vys. Mýlě. Z ní se dovídáme, že ku
vkladům v obnosu 17,652.182-62korun přistoo

„pily nové vklsdy za rok 1905 ve výši přes
18 milliooů koran. Vybráno týž rok přes 17
millionů koran. Celkový peněžní obrat za rok

„1906 číníl 87,316 904-84 koran. 50.395-30 korua
poskytnuto za ten rok jako dary a příspěvky
k účelům kultorním, vlasteneckým, doubročin
ným, atd. Táž První záložna zřídila již osm
podpůrných nadací. Tichon, pilnoa prací pro
spívá našemu národu všestranně,

Tážeme se, kolikrát se mlaví v Širší ve
řejoosti pochvalně o bystrém a horlivém ře
diteli této záložny Janu Fidlercvi, který zá
služný onen ústav na takovou výši povznesl?—————
mravnosti, muž ten v úzkosti a hrůze vlastní své
zkušenosti a vlastního přesvědčení později volá:

„»Vysvoboď mne, Hospodine, od člověkazlého, od
muže nepravého vytrhni mne, od těch, již myslili
na nepravosti v srdci, celý den strojili války. Na
ostřili jazyky své jako hadi, jed hadů litých jest
poderty jejich...

Otče, vysvoboď nás od takovýchto lidí!
Naostřili jazyky své, mají plná ústa huma

-nity a umravňování, strojí války každý den pro
svobodu v přesvědčení a volnost v prujevu, ale
jen pro sebe a své stranníky a pro svou potřebu
a svůj prospěch. Užije-li volnosti v projevu jiný,
třikrát běda mu, jed hadů lítých jest pode rty
jejich. Hrubosti, násilím, lžemi, surovými útoky,
odvážnými výpady přisvojují volnost v projevu

-a v přesvědčení pouze sobé a svým následníkům.
Třikrát běda všem, kteří opováží se býti smyšlení

„a přesvědčení jiného . .. Hlásají volnost v projevu
a svobodu v přesvědčení a jsou zatím hajitelé
tyranů a lidských krvežíznivců a nejohavnějších
despotů světe. Tiberius a Nero jsou jim mravními
velikány....

Otče, od mužů takových...
Otče, nikolil Od takových mužů nevytrhuj

nás, ale zbav nás od té neuvěřitelné nestatečnosti,
že nedovedeme na ně zahřměti: +Jak dlouho chceš
ještě ostřiti hadí jazyk svůj . . „le

Jsou to sice lidé měkkým rouchem odění,
lidé.zasedající i na stolcích professorských a uči
telských, ale jsou to lidé přísahající na třtinu
větrem se klátící, jsou to lidé jdoucí slepě za
mužem ženovcím se pouze za hlukem, za sense

„cemia za cfekty ....
Sterozékonní trpitel Job, sedé na hnoji, c

struhoval střepinou hnis s těla svého a my ne
méme tolik statečnosti a zmužilosti, abychom jed
hadích jazyků a intellektualný jed časopisů a knih
se společenského těla svého seškrábli a bodili,
kam po zásluze patří,

fmserly se počítají icvmě. :

Obmovevychásív pálek v poledne. | Ročník X

A jsou i jiní pílní pracovníci v oboru finanč
ním, hospodářském a pod. Tůžeme se, jak
všímá si naše „pokroková“ veřejnost tukových
pracovníků, kteří místo osobních půtek horlivě
napomáhají k rozmnožení národního majetka?
Inu — jsme národem pokročilým, který pro
volává slávu každému silnémo brdlu pokroko
vému, af již pokrokový jazyk trousí fráze
sebe pošetilejší. Jsme oárodem pokročilým —
a proto volíme zu poslance a správce autono
mních úřadů frázisty, jichž laciná sláva nena
dále končí bankrotem, který poškodí mnoho
čoských živnostaíků. Klaníme se lidem, kteří
provolávají, že pomohou stavům utiskovaným,
ale kteří zároveň dluhují značné peněžité samy
maloobchodníkům a řerneslníkům.

Socialisté, místo co by pilně hleděli na
prsty svých finančníků, mají stále plná ústa
Drozda. A za zády jejich soudrazi pohodlně
„vyvlastňojí“ majetek chudých soodrohů — i
„měšťáků“. Jen hodně kříčme 0 minulosti, ale
Da přítomnost se nedívejme a budoucnost ne
zpytujme. Tak to slaší na národ pokročilý.

Protestuje se vroti pokojným processím;
s každým i nejmeoším skandálkem při pouti
se přibodivším jde se honem na veřejnost.
Panstvo chce dokuzovati, jak prý processí
„zoemravňaojí“. Ale při tom si páni pokrokáři
nevšímají, jak vyhlížejí obvyklé výlety některých
spolků, kde se přibírají i děti, aby piva ažily.
Jen vždycky rovnou měrou wměřitil Ale — to
se nehodí pro člověka pokrokového.

Jsou spolky včelařské, Inářské, ústavy pro

otroků. Kolikrát list pokrokový poskytne aspoň
morální podporu spolkům těm ? Raději, národe,
honem běž poslecbonotí Štvavou řeč proti za
ložení katolického ústava vzdělavacího. Raději
podpisaj rychle protesty proti takové „drzasti“
katolické | Tak se to žádá od muže „uvědomě
lého.“

Dila předních našich historiků se množí.
Ale i ten pokrokový řečník nabradí raději
vážné studium přečtením dvou tří stranoických
pawflstů. A již má dost látky k poučování.
A náš národ tak zoamenitě pokročil, že posud
sotva kuždý osmý volič trochu politice rozumí———————->

Prorok na modrém, krásném Dunaji, bo
jovník pro humanitu par excellence, jenž kdysi
v spravedlivém rozhořčení i na své druhy zařval:

básník pokroku, tento bojovník za lepší časy na
psal mezi jiným ve svých »Vteřinácha:

=Splést ze slok bič a navázat tem uzlů
a práskat luzu celé české země —
ob, mladosti má bláhovál
Studeni k dobru, neteční též ke zlu
a tobě jenom čapka šaškova
ze všcho zbyla... Ne, už nechce se mně.«

A tomuto modernímu Roboamovi nedovedeme
po zásluze odpověditi. Stale daváme se bíti ve
tvář, nedovedeme zvolati: »Opovaž se a uhvď
ještě jednou .. „<

Otče, zbav nás od nestatečnosti, zbav nás od
Jbostejnosti a melatnosti, vždyť to přímo k neu
věření,co vše už líbiti si dáme... |

Naostřil: jazyky své jako hadi, jed hadů
lítých jest pode rty jejich a lid český — (dle Ju
sefa Svatopluka Machara »luza celé české země)
— musí a musí veřiti, že to jsou mravní bojov=
níci za lepší český život, že to jsou spasitelové
národa,sice...

vSplést ze slok bič a navázat tam uzlů
a praskat luzu celé České země —
« . « Ne, už nechce se mně,«

Noblesseobl:ge|
Ubobý národe, ubohý lide český! Už ani

tvoje kůže není hodne, aby do ní praskali bojov
níci bumanity, volnosti, pokroku a opravdového
náboženství...

O če, zbav nás od zlého! Líto nám opravdu,
že máme tekový nepolepšitelný, ošklivý a v pravdě
Český hřbet, že už se ani do ně 0 posvěcenci Mus
s bumanistovi per excellence práskati nechce... «

». . . Ne, už nechce se mně la



a svoje práva zná. Občané, myslit mnoho ne
mosíte, jen když zatleskáte hodně radikálníma
kandidátovi a na volební lístek jeho jméno
napíšete! Pak obdržíte hned vysvědčení poli
tické vyspělosti.

Otázka: Kdy konečně bode se k oárodu
mluviti upřímně? Kdy konečně bude syceo
národ nikoli frásovitým pochlebenetvím, ale
chlebem pravdy? Kdy až konečně tak pokro
číme, aby lid byl poučován o svých bolestech
a nedostatcích všestranně, pravdivě a beze
všeho strannického zamlčování důležitých okol
ností?

Dogenerace moderního Školství,

Jen s opravdovým potěšením sledoval by
každý apřímný vlastenec rozvoj českého škol
ství, kdyby tento rozkvět nebudil vážných obav
z důvodů rozmanitých. Se stanoviska sociálního
všeobecně se poukazuje na povážlivý zjev, še
řady proletariátu, za drabé peníze studovavšího,
stále se množí a s rozvojem všeobecného střed
ního školství ještě poroston. Na toto nebezpečí
bez obala poukázala v poslední době strana
staročeská ve svém opraveném programu a
zajisté každý dá slovům jejím za pravdu.

Avšak nad školstvím bez rozdílu kategorie
vznášejí se ještě jiné mraky, jichž průtrž byla
by pro společnost následků nedozírných, které
dnes dají se pouze tušíti. Liberalismus se všemi
svými zplozenci napíná své síly, aby dostal
škola do svých spárů. Boj o školu se tomu
všeobecně říká, ale jest to vlastně boj o výchov
mládeže, nebo ještě arčitěji řečeno: spor o to,
zda máme vychovávati mládež či nikoliv.

Škola od nejstarších dob, kdy stála pod
ochranou církve, sledovala vždy dvojí cíl: ačiti,
působiti na rozum mládeže, a vychovávati, zu
šlechťovati oit a vůli její. Moderní škola čím
dál tím více zapomíná na tento druhý svůj
úkol; hlavní a skoro jediný avůj cíl vidí ve
vtloukání rosumových poznatků do hlav mlá
deže, ale působiti pří tom na zušlechtění citu,
na zdokonalení vůle a ne vytváření pravých
ohorakterů — to spouští se zřetele.

O školách vysokých rozumí se to ssmo
sebou; ty pěstují jenom vědu a ve jménu
„vědy“ aui nesmí starati se o něco jiného,
neboť jaká byla by to akademická svoboda,
kdyby se měl akademik dáti vést a napomínat
í ve svém chování a jednání? A proto také
proč dráždili by professoři své posluchače
mectorováním, které tito neradi slyší? Zdaž
neni nejpohodlnější odříkati své vědecké vý
klady a klidně zas odejít?

Za školami vysokými přišly již školy od
borné. Jako aniversita pěstuje véda, tak zase
tyto Skoly připravají do praktického života:
do obchodů, hospodářství, továren, dílen, atd.
Rozumí se, že jim béží jen o technickou
dovednost, aby každý svému zaměstnání roz
oměl; nepokládají však za natné věnovati po
zornost i vzdělání povahy svých žáků, zdoko
nalení jejich citu a vůle. Proto také odstranily
ze svých uúčebných předrětů náboženství a
stěží ponechaly nedělní bohoslužby jako ne->

Otče, sbav nás zlého, zbav nás zkázy a 38
- buby, z níž nás básník na krásném sivém Dunaji
vytrhnouti a vykoupiti chtěl. Zbav nás zkázy a
záhuby, do níž se střemblav řítíme tím, že už
nad aámi zlomil bůl a že se mu už nechce prá
skati . .. Ne, už nechce se mně... .|

Otče, vroucné a snažné prosíme: »Zbav nás
vdzlého...

[ přistoupili k Ježíšovi učenníci jebo řkouce:
»Mistře,nauč nás modliti se.. „le

Usmál se Mistr a cosi jako blaženost nebes
kmitlo mu tváří, Poblédl mile na učenníky, usmál
se ješté jejnou a již otevřel ústa svá, aby pro
mluvil.

»Když se modlíte, modlete se takto: +Otče
náš, jenž jsi na nebesích. Posvěť se jméno Tvé,
Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi,
tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše víny, jakož i my odpouštíme
našim vinníkům. A neuvoď nás v pokušení, Ale

-zbav nás od zlého. Amen.«
Amen... Amen...!
A hlas Mistrův dozněl, jek večerních zvonů

snění zmiklou krajinou. I ztichli učenníci jeho,
ztichli tak, jako kdyš v nocích měsíčních s duší
utejenou vrbali sítě v bezedno vod genezaret
ských... . A zdálo se jim, že Vykoupení se při
blížilo, cítili, že nová Osvěta jako žhavý blesk
letícelýmsvětem.... —— —

I vody Tiberiadu se uklidnili, větérek ulebl
v rákosiny e Pokoj a Mír fukal na veřeje příbytků

-lidských všude; kde byli lidé dobré vůle...— —
»Ámen... Amen....| — Staňse...

stanižse... Je
A stalo se. Slova Mistrova vtělila se v lid

a přebývalaa přebývatibudou mezi ním... ——
8

milou přítěž dozírajících professorůva vhodnou
příležitost stadentstru, kde by ukázalo nejlépe
svůj bon tón.

A pána Jaudovi patří zásluha, že vyvolal
řadu momeotních obrázků, jak to vypadá na
školách středních. Nejen sám Juda ukázal, jak
charakterním je „kšeftmonem“ a řemeslníkem,
nýbrž i všichni professoři, kteří s ním zjevně
za jeden provaz tábli, ba nepřímo i sami stře
doškolští — snad jen pražští — katechetové
ukázali nám, jak smatné jsou to poměry na
školách středoích! My brozíme se toho, čte
me-li, jak nešetrně si mnozi učitelé k nábo
ženství a jebo úkonům vedou, a to vším prá
vem nás to překvapuje, neboť kam může vésti
výchov 8 morálkou bez Boha? Jest vůbec
výchov mládeže bez základů náboženských
možný? Jestliše četní mužové, náboženství jinak
nepřátelští, byli toho přesvědčení, že epolečnoat
bez náboženství není možná, tak zajisté nemůže
dařiti se ani výchov mládeže, neoplrá-li ve o zá
sady náboženské morálky. Kdo na jiném zá
kladu budaje, pozná dříve nebo později svůj
klam, tak jako již nyní ukazají se plody ta
kového jednání. Jděte tak sa studenty a slyšte,
jak ten onen ge chlubí, že pozval svého pro
fessora, aby mu „vlezl na záda“, jak jiný žáček
vyslovil učiteli své podivení, „jaký je to cha
rakter“, vezměte do rakon noviny a čtěte o
sebevraždách studentů, o stávkách <tadentů a
jejich požadavcích, vezměte do rabon stodent
ské časopisy| Něco takového dříve nebývalo.
Jakkoli dnes nese část viny této pokleslosti
studentstva společnost, v níž student doma
vyrůstá a mimo školu se pohybuje, přece
znáčný podíl této zkaženosti přísluší na účet
moderních vychovatelů, kteří jsou sice mlá
deži sympathičtější než učitelé „staré školy“,
ale v důsledcích musí si dáti líbiti všeliké
formy praktické kollegiality.

A jestliže překvapaje nás duch našeho
studentstva, které vychováno bylo částečně u
čiteli staré školy, co čekati můžeme o gene
raci nynější, která již na gymnasiu řeší těžké
problemy s flosofie Sohopenhanerovy, Kantovy
atd.?| Smutné to zjevy (či smánka neobyčejné vy
spělosti rozumové!),když tercián odebírá si „Naši
Doba“aovažajeomaterialismua rationalismu,
v duchu hřímá proti klerikalismu, ale ve škole
neví, co je to materia, ratio, slova „kléroe“ ani
napsati nedovede. Toť konkretní doklady, že
výchov naší mládeže bere se zcela jiným směrem
a dle něho vypadají i výsledky.

Degenerace v pravém slova smyslu. Hlava
přeplňuje se samou učeností, samou vědou, ač
proti dávným dobám hezky zjednodušenou a
upravenou, ale erdce při tom pastne ... Pak
ovšem ať se nikdo nediví, že výklady nábo
ženské míjí se účiokem jako když hrách na
stěnu bází, že mládež je k všelikým úkonům
náboženským úplně chladná, odamřelá. Nábo
ženství, zásady náboženské nedají se nabiflovat,
ty se musí vžít, praktikovat, jimi musí býti
člověk pronikuut, má-li náboženství přejmonti
za člověka jakousi zodpovědnost.

Tolik pro dnešek; příležitostně víc.
Igo. Notus.

Dopis z Prahy.
(Královský hrad. — Mikulášský most. — Městská
rada pražská. — Nestoudnost němocko-šidovského

tisku.)

V poslední schůzi komise pro Velkou
Prahu bylo mimo jiné vzpomenuto i otázky
restaurace královského hradu pražského. Vy
eloveno přání, aby na příslušných místech
bylo nalébáno na to, aby staré památky a c
brazy, které z bradu pražského do Vídně byly
převezeny, do bradu byly navráceny. S přáním
tímto bade zajisté souhlasiti každý upřímný
Čech, jenž váží si zašlých dob své historie,
která kolem našeho hrada pražského jest
opředena. Myslíme, že jest osudnou chybou
vedoacích politiků českých, že otázku jak ma
jetnictví královského hradu pražského, tak
i jeho řádné úpravy dlouho ponechávalí stranos,
Hrad, jenž s panoratmatem hradčanským tvoří
nádberný obraz, jakéma v celé Evropě není
rovno, měl býti již dávno tak upraven, jak
historický jeho význam vydadaje, a jak efdlo
panovníka, jakým jest králům semf koruoy
Svatováclavské, v každé jiné zemi již dávno
by bylo opraveno. Nyní, kdy velikomyslným
darem dostalo se národa polskému staroslav
ného Wawelo, zahájena byla konečné akce,
aby i hrad pražský byl předán v mejetek země.

valých částeoh. Snaha tato, kteron zastupuje
nyní komise Velké Prahy, znamená veliký
obrat v dosavadním stadiu hradu pražského,

stavebními poměry bradu jsou výtečně obe
známeni. Nedávno přibyl s Vídně do Prahy

' nejvyšší hofmistr hrobě Montennovo, aby shlédl
nynější etav, a podal, jak se ujišťuje, panov
níkovi příslušné návrhy. Neopomeneme tato
otázka bedlivě sledovatiI

+ e
o

Mohbatný pilíř Mikolášského mosto na
straně staroměstské byl minulého měsíce do
budován a stavba druhého návodního pilíře
na straně letenské tak rychle pokračaje, že
břit caisonu proti vodě dostoupil již 3 metrů
pod hladinou vitavskou. Po doba půl roku
budují se tedy pilíře nového mostu Mikoláš
skóhv,. a přece teprve minulého měsíce byla
schůzi sbora obecních starších král. hlav. města
Prahy předložena věc veledůležitá: návrh na
zakoupení plovárny pod Letnou, tedy pozemku,
na který Mikulášský most nezbytně musí vy
ústiti, aby došel svého prodloužení dále prů
kopem letenským — — Věc tato jest úžasného
v pravdě významu | Obec pražská stavěla most
8 jednoho vltavského břehu na drahý, a neměla
na drahém břeba Vltavy ani pídě půdy! Si
taace této dovedli využítkovatí majitelé plo
várny, a vydražili ji ka prospěchu svému do
nesmírné výše, tak že obec pražská zaplatila
sa jeden čtvereční metr půdy tolik, zač se
platí metr stavební parcely v nejvíce frekven
tovaných ulicích... . Po Praze jde jediný hlaa,
že pozemek letenské plovárny byl více nešli
předražen, a že podobné politování hodné jed
nání v zájmu poplatnictva pražského nemělo
by se jiš nikdy opakovati. Zakoupením pozemku
bývalé plovárny pod Letnou stala se Praha
majitelkou parcely, rozkládající ee mezi sa
bradou Strakovaké akademie a mezi budoucím
mostem Mikulášským. Obyvatelstvo maloetran
ské jest právem zvědavo, jakým způsobem
bade nový pozemek zužitkován, zda-li bade
oněch míst použito ku zřízení lázní, či
letního divadla uprostřed stávající zahrady,
nebo něčeho vhodnějšího. Bylo by velice zá
hodno, aby tato otázka byla řešena současně
s nynější stavbou mostu, aby to nedopadlo
tak, jako se zříceninami bývalého Odkolkova
mlýna na Malé Straně, kteréž jsou bezměrnon
ostudou panoramata malostranského, a při nichž
Praha přichází rok co rok o 40000 K ponse
na úrocích. Jak dlouho ještě toto hospodářství
potrvá?

* *
»

Veškera pražskou veřejnost vyrušila v po
slední době několikerá usnesení rady král. hl.
města Prahy, kdy rada městská zachovala 60
skutečněstranioky, a dokázalatak nanovo,

že ovládána jest odporným faktem: protekocí.Stalo se totit již po několikáte, že rada městská,
majíc rozhodnouti o presentaci žadatelů na
mista úřednická, neřídila se předloženým jí
teroem organisační komise, která podle své
povinnosti vybrala síly nejzdatnější a co nej
lépe se doporačající, a presontovala, jak se
stalo posledně, oa uprázdněná místa žadatele
nejnezpůsobilejšího, který mělprotekci
ta, že byl — synem jednoho z městských
radů — — Václava Kasalického, bývalého l
kárníka a majitele doma, obecního staršího
pražského od roku 1898! Věc tato způsobila
Dejen v va m, nýbrž i v celém
okolí hlavního města našeho nebývalý rozruch,
v úředaictva obecním pak nejvyšší roztrpčení.
Co platna žadateli způsobilost,co platny všechny
skoušky s vyznamenáním a konečně i několika
letá praxe —to všechnojest úplně bezúčelné, zby
tečné a bezcenné,nemá-li žadatel protekoi,
není-li synem, zetěm,nebo synovcem městského
pana rady. Vytýkáme tuto neslýchanou skateť
nost v tomto listě, dobře vědoace, že „Obnovy“
si všímají jak na Staroměstské radnici, tak i

-vo všech čelných kroslob pražských, a slibu
jeme, še bezohledně bademe stavěti na pranýř
veškery zjevy podobné. V nynějších dobách, kdy

intelligentníma mati 8 mejlepším prospěchemstudijním jest opravdu těžko dosíci slušné exi
stence, jest podobné osnášení se redy městské
skutečně poličkem ve tvář humanitě, a nemělo
by nikdy vycháseti s radnice prvního města
v našem království. Pražská rada městská za
etarostování dra. Srba něčeho podobného ale
spoň nikdy se nedopustila. Přívrženci strany
mladočeské velice nelibě nesou, že podobná
usnášení spadají v první období starostenssví
dra. Groše. . ,

6

Způsobem v pravdě neslýchaným, přímo
nestoudným otíral se v těchto dnech ně
mecko-židovský pražský „Montagsblatt“ o

-arcikočžna Klotildu, dělaje ui posměšky, že
-v růzoých podnicích ztratila prý veškero
své jméní . . . Ze všech pražských listů
po záslore odbyl toto otírání 60:0 arci
kočšnu, která jest známa jako dáma srdce
šlechetného a jednání humanního, vydavatel
„Pražské místoí korrespondence“, Š. Polák,
který v listě svém 00 nejrozhodněji odmítl
podobně sarový ton, kterým německo-židovský
plátek o arcikněžně psal. Uvedl překvapající



ukásky, jak židovětí agenti zaají vyažitkovati
dobroty a neskušenosti členů císařského rodu
i osob jim blízkých, aby se z jich nezkušenosti
finančně obobacovali. Jako židovští agenti za
pletli do svých špinavých rukou prince Win
diechgraetze, manžela vnučky císařovy Alž
běty, dohodivše mu ku prodeji „velkostatek“
v Uhrách za tři miliony koran, při kte
róšto koopi princ Windiechgraetz
přišel o dva miliony korun, tak
snaží se stálo některým členům paoujícího
rodu doporučovati své „služby“, které pak
přicházejí nesmírně draho. Německo-židovský
tisk má nejméně příčin posměšně posuzo
vati činnost vyšších krabů, protože právějednotlivcí tisku tomuto velice
blízcí a smýšlením německoži
dovskýmovliádaní jsou těmi upíry,
kteří esají z nezkušenosti jistých
kruhů. Jak zmíněná již korrespondence u
vádí, koupil židovsko-německý agent v nodáv
ných dnech bez haléře v kapse statek v Lito
měřicích, a poštěstilo se mu pak dostati půjčku
od jisté pražské banky, kteréž použil k „ob
chodu“ s vyšší jistou osobností, tak že ihned
vydělal při tom oa statek nový — — A ma
jitel „Montagablattu“? — za to, že v plátku
svém napadá nestoudným způsobem nejvyšší
osobnosti, neopomenul stkvíti se přítomností
svojí oa večírku, pořádaném u místodržitele
braběte Coudenhovea —Tak vypadají německo
židovské sloapy v Praze!

Obrana.
(3) Pedivmý evangelický patron.

Dne 22. března měli čeští evangelíci památku
Jiřího z Poděbrad. Že tohoto panovníka uzná
vají za svého patrona, nedivíme se příliš, po
něvadž jejich husitské vědomosti se znamenitě
osvědčily již tím, že Poggiův padělek považo
vali za vážný historický dokument. Abychom
pak ukázali, že Jiří Poděbrad do evangelic
kých „Božích mužů“ nepatří, chceme aspoň
něco uvésti. Před korunovací složil Jiří přede
dvěma katolickými biskupy přísahu, v níž
čteme: „Katolickou víra vší mocí chci chrá
niti a národ mi poddaný od článků sv. římské
církví a víře katolické odporných odvolávati,
k poslušnosti, souhlasnosti, sjednocenosti, k ob
řadům a boboslužbě svaté římskí církve při
vádětí a přiměti chci (Srv. Erben: Výbor z li
teratary české I., 711—8. Doubravins, pag.
244.).Jiří psal též jednoma kardinálovi v Římé,
že římská církov jest učitelkou, mimo kteron
není spásy. (Sborník historického kroužku,
sešit I., 37).

Nedlouho před smrtí prohlásíl Jiří z Po
děbrad: „Donesli na mne a obžalovali mno u
Jeho Svatosti, jako bych věřil, še kdo přijímá
nejavětější svátost oltářní pod jednou způsobou,
nepřijímá celého těla Páně a nedostatečně pro
spásu duše své přijímá svátost samu. — Já
nikdy po všechny dny života svého jsem tak
nevěřil, aniž věřiti chci.“ Mimo to prohlásil,
že by sice rád dle dosavadního zvyku přijímal,
ale usoudí-li jinak stolec papežský, že se pod
řídí. (Tamtéž, 38—9. Hameršmíd: Jošt z Ro
senberka, 118). A Jiří byl vskutku na konec
uznán za věrného syna církve a pochován u
sv. Víta. Kdyby nebývalo svárlivého a bez
oblednébo Rokycany, byl by se Jiřímu lépe
dařil pokus o spojení husitů s církví. Sám
protestant Denis píše o Jiřím, že málo pod
poroval snahy notrakvistů a „zároveň nezane
dbával ničeho, aby získal si přízeň dvora řím
ského. — Myšlenka upastiti od kalicba Jiřímu
zajisté namanula ae častěji“ (Denis-Vančura:
„Konec samostatnosti české, 49, 63). Jest vý
znamno, že synové Jiřího přistoapili i for
málně ke straně katolické.

Jsou to věra podivné bistorické vědo
mosti, jestliže evangelíci považují Jiřího za
svého svatého. Že ei přisvojili Husa, tomu se
příliš oedivime, ač sám Luther s počátka to
hoto maže odsuzoval. Jim je skoro každý
úctyhodný, kdo se proti Římu rozhodně stavěl.
Ale Jiří z Poděbrad| Bylo by jisté potřebí,aby
„Ovangelicky“ pravdywmilovot pastýři opravili
křiklavý historický blud. Nebo by pak jejich
ovečky mohly ctíti jako světce i Karla IV, a
Arnošta z Pardubic. A to by repataci luther
ství velmi mnoh, škodilo. Palackého někteří
páni pastoři zle odsoudili, ačkoli tento histo
rik neosvědčoval nikdy tak zřetelně svoa lásku
a úctu k Římu jako Jiří z Poděbrad. Co tedy
mají ačiniti e králem Jiříkem?

(3) Poznámky ke katastrofé Ret
schildovských dolů. Předsedou výdělečné
společnosti, která vládne nad uhelnými doly
« Conrriérsu, jest pařížský žid Rotechild.
V dolech těcb zahynulo přes 1200 uhlokopů.
Teď vycbází ne jevo, jek výdělečná akciová
společnost. oměla se více starati o své měšce
neš o bespečnost svých dělníkův. Bradpský
„Hlas“ píše o kšeftech té společnosti:

„Společnost ubelořoh dolů conrridrekých,

snámých dnes po celém světě hrozným neště
stím, utvořila se 27. října r. 1862. Kapitál její
obnášel v té době 600.000 fr. čili 2000 akcií
po 300 fr. jedna akcie. Již čtvrtý rok pozalo
žení vyplácelo se akcionářům 150 fr. na jednu
akoii. Tyto dividendy stále vzrůstaly, až r. 1875
dostoupily takové výše, že cena jedné akcie
(která původně stala 300 fr.) rovnala se 55.000
fr., t. j. padesáti pěti tisícům franků. Za tato
dobu, totiž za 22 let, obdržel každý ukcionář
na jednu akcii (původně300 fr.) kolem 11.000
dividendy a akcie samy staly se 16Okrátdraž
šími než byla jejich původní cena. Výdělky
společnosti byly až příliš okatými, proto vy
myslili si bankéři tento tak ohromný výnos
poměrně nepatrcého kapitálu zastřít. Společ
nost ge usnesla zdesateronásobit základní ka
pitál, ale ne snad, aby podílníci doplatili 5%,
mil. fr., nýbrž každý dostal ua jednu svou
akcii nových devět, za které nezaplatil ani
krejcaru. Avšak i tento jen knihovně zvýšený
akciový kapitál nesl již r. 1900 126%. —
Jedna akcie stojí nyní 3630 fr., za kterou po
dílník zaplatil původně 300 franků.“

Tohle už jsou přece znamenité kšefty.
Proč už dávno socialistický tisk ve Francii dů
razně nepoukázal k tomu, jak židé z potu děl
nického bobatnoou? Kdyby bývali dělníci zavčas
zpravení o tom, jak jsou vykořisťování, byli by
žádali již dávno o zvýšení avých platů. Ale
kdepak by požidovštělá sociální demokracie
důkladně posvítila na přeplněné měšce žida!
To raději horlivě se přimlouvala, aby byl skon
fiskován perně nabytý majetek francouzského
katolictva. Co jiného čekati od slažebnice židů ?
Teď v místnostech, náležejících dřívekatolíkům,
založí se židovské kořalny. Počátek se už stal.
A socialisté vlídně nad tím zambouří oči.

Teď teprve najednou dovídá se veřejnost,
jak se vedlo ublokopům a jak Rotechildovu
měšci. Teď teprve docházejí zprávy, jak již
měsíc před katastrofou se vědělo o nebezpe
čenství, ale — ochranná opatření se nedála.
Kdyby se bylo přestalo v době nebezpečné
někde pracovati, kdyby se byla část dolů pro
bezpečnost dělnictva zalila, tu by bývala ži
dovská pokladna přijímala méně peněz. A ani
v té době, kdy už sta mrtvol bylo vytaženo,
nebyla učiněna řádná opatření k záchraně těch,
kteří ještě v dolech na živn zůstali. Třináct
abohých uhlokopů za nesmírných a brozných
svízelů pomohlo si k záchraně samo.

V „Reveilu du Nord“ píše Basly: „Nic
nestalo se z toho, co se mělo státi kzáchraně
horoků. Nic, pranic! První a jedinou sta
rosti společnosti bylo zacbrániti doly; zazdí
vány tudíž průchody, aby oheň byl udošen,
nestaráno se, zdaž v podzemních chodbách na
lézají se lidé, kteří by se mohli zachrániti.
Mnozí na živa zůstavší byli na povel společ
nosti prostě zazděni, jiní udušeui.“

A 00 činil Rotschild po zprávě o kata
strofé? Ačkoli vydělal na dolech milliony, vě
voval pozůstalým po zhynuvších uhlokopech
celých — 20.000 franků. Tolik dal také papež
Pios X., který z těch dolů nemá ani groše.
Tolik dal papež, který Svatopetrského haléře
neužívá k vlastníma obohacení ale k vydržo
vání velikého počtn notného úřednictva, k ší
ření missil a k účelům dobročinným. Milliardář
Rotscbild, nejbobatší evropský muž,dal na pozů
stalé ze svého obrovského jmění — malou di
škreci, aby 80 neřeklo, že se nestará nic. Ně
které korporace darovaly víc, než největší pe
něžní velmož, který jest spolaakcionářem dolů.

A co nyní činí sociální demokracie v ci
zině ij u nás? Trovsí bezbarvé, ploché fráze
o nenasytném kapitulismu, o smutném postavení
dělnictva, alu aby okázala přímo na žida, aby
proprala důkladně lakotnou bezoitnost židov
ského kapitalisty, toho 86 nedočkáme. Kdyby
bývaly ony doly majetkem některého biskupa,
apastil by se rámus proti kněžstva vůbec. Vy
rakovalo by ses pokřikem, že jest povinností
koěžstva vůbec o pozůstalé se postarati. Vždyť
víme, jak přímo smýkal vším kočžstvem soci
alistický tisk po zjištění defraudací v Svato
václavské záložně. — Socialisté zkrátka stále
více prozrazují, komu a proti komu sloaží.
Soudruzi se nesmějí dověděti, že hlavní příčinou
bídy proletariátu jest židovský kapitalismus.

Politický přehled.
Brány poslanecké sněmovny náhle se uza

vřely. Hlasováním o všeněmeckém návrhu na
odlaka Haliče nepřiznána vládě ani prostá vět
Šina; tím vláda dotčena dosti těžce, a aby se
v tom rozkvašení za volební opravou dále něco
nemilého vládě nepřihodilo a zvlášťaby nabyla
času ku získání umíněnějších pro svou volební
opravu, poslan. sněmovna pod záminkou savo
lání sněmu krajinskébo odročena do 24 dubna;
tim ovšem přerošeny porady volebního výboru.
— V poslední schůzí v pátek po zamítnatí
pilwých návrbů českých na rovisi ústavy ncbvá
Jeva předloha o zvýšení pense úfeduíků stát

ních a jiné menší. — Na sněmu krajínekém
podala vláda osnovu zákona, jímž se má zavésti
nová volební kurie oa základě všeobecného
volebního práva 8 10 poslanci. Liberálové
slovinští zabájilí tu obstrokci proti volební
opravě. — Mladočeská strana trhá se dále;
teď z ní vystoupil i posl. Vojta a připojil se
k straně agrární.

Vláda uherská zrušila všecka nařízení tý
kající se obmezování práva shromažďovacího,
ježto se občanstvo chová celkem klidně.

V pruské poslanecké sněmovně zamítnut
návrh na zavedení všeobecného rovného a pří
mého práva volebního. Pro návrhy hlasovali
strana svobodomyslných, střed a Poláci.

Konference marocká v otázce marocké
dohodla se prozatímně na pět let. Němcům
nechaly se tu otevřeny dvéře do Maroka,
kdež příležitostně mohoa pevnějšího postavenízískat.

Soupis chrámového jmění ve Francii
blíží se již ku svému konci; ze 66.000 chrámů
proveden v 52.000. Uředníci počínají si nyní
při soupisu mírněji.

Z Ruska nyní houfně prchají židé ze
strachu před pomstou lidu, který jest jejich
řáděním poboořen.

Z kněží husitských i nejlepší neměli šádného
vzdělání, nesnali ani obřadů bohoslušebných, přáli
pověře a z nevědomosti, netušíce ani toho, šáříli
nauky nejspornější. Mmosí byli poběhlíky, mnohdy
sločincí trestu uprchlými; zanedbávali všecky po
vínnosti své a svým osadníkům dávali příklad
nejšalostnější. Ješto od doby roskolu (husitského)
všecky statky církevní byly sabaveny a obce velice
ochusené nemohly mičím přispívatí k výšivě kněží
svých, tito šílí jiš jen « almužen pánových. Farář
najímán byl na dobu určitou, někdy na půl nebi
na čívyt léta; nelábil-li se, beze všeho byl propu
šťěn. Ubdočáknemaje ani prostředkův umí pomoci
ani výživy, hleděl jen úslušností salíbiti se pánu
svému, poddával se všemu ponišení, přijímal
všecky podmínky, často v hrudších roskošech vy
hledával raději zapomenutí na bídu svou.

Protestant Denis: Komec samostatnosti
české, str. 209.

Z činnosti katol. spolků.
Z Hradce Králové. Vzdělávacía pod

půrný spolek katol. žen a dívek pořádal v neděli
1. dubna přednáškovou scbůzi, při níž přednesla
velmi krásnou a obsažnou řeč o Václavu Beneši
Třebízském členka pí Čečilová. Gratulujeme spolkn
k morálnímu úspěchu schůze té. Jest dobře, že
samy členky počínají zkoušeti své síly; počátek
učiněn velice slibný. Četné shromáždění naslou
chalo přednášce s velikým napjetím a odneslo si
hluboký dojem. Jen tedy chatě dále!

„Svornost“ přeláčská pořádásvoumě
síční schůzi u p. M. Horyny v Přelouči na květnou

neděli o 4. hod. odpol., při níž laskavě ee uvolil
předoášeti p. Satorie z Praby „o reformě manželetví,“
Pozvaným vstup volný, Uvedení hosté jeou vítáni.

Z Poličky. Sr. Josefská Jednota katol. ji
nochů a mažů v Poličce konala dne 25. března t. r.
svoji řádnou valnou hromadu ve spolkové místnosti.
Předseda spolku vlp. Kovář uvítav přítomné, probral
krátce činnost spolkovou, jak se po celý rok vyvíjela,
jiš pak podrobně podali páni faokcionáři. Zvláště
dlažno vytkooati řada poučných přednášek ve vzdě
lávacím odbora, divadelní představení, schůze mající
za účel obbajování a organisace stavovské, manife
stační a korporativní účast spolka na slavnostech
církevních. — Členů má jednota 99, Schůzí výboro
vých konáno 10. Při Jednotě založen odbor sociální a
vzdělávací, který v zimní době každou neděli konal
přednášky. Knihovna čítá 320 svazků a pilně členy
jednoty i nečleny byla ponžívána. Z časopisů se četly
a odebíraly: „Budoucnost“, „Časové úvahy“, „Obnova“,
„Selské listy“, „Český jinoch“ a „Čech“, kterého Jed
notě vidp. děkan Letošník zapůjčoval, začež ma vy
slovujeme upřímné díky. Čilými ochotníky sebráno
5 divadel. — Potěšitelno je, že poslední dobou mezi
členy panuje čilý zájem pro křest. soc. stranu a ve
spolku samém že působí zdatní pracovníci a že čle
nové nově přistouplí rovněž bráti se budou cestou
vytčenou. Nové období — nový boj! Zvláště nyní,
když jsme poznali na echůzi „Sdružení katol. česk.
zemědělců“ konané v Poličce, kdo proti nám bojuje.
Naše k bojí! Vněm však jest potřebí seřaděných diků
organisovaného lidu křesťanského. Neschovárejme se
do ústraní a neobmezajme se pouze na kostel, jak
tomu jistí tak zvaní katolíci u nás chtějí, ale vztyčme
prapor idef křesťanských i v životě veřejném. — Věli
pevné, tužbě ušlechtilé rádo dává nebe dojít cíle,
Zdař Bůb!

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecénní. Vyznamenáníjsou:

Magr. Karel Vorlíček, pap. komoří, rytíř tádu
Františka Josefa I., b. vikář, b. notář, arciděkan
v Kutné Hoře, jmenován čestným konsist. radou;
p. Frt, Langkramer, katecheta škol měšť. v Par
dubicích, b. notářem; p. Frant. Můller, katecheta
škol realných v Kutné Hoře a Em. Teplý, kate
cheta škol realných v Pardubicích, obdrželi Ex



sitorium canoničale. — Pan Josef Holsmanu,
aplan ve Vejvanovicích a pan Frant. Pekárek,

kaplan v Kutné Hoře, obdrželi farní synodalie.
— Ustanovení jsou: p. V. Vostřel, administrátor,
za faráře v Kladrabech n. L.; p. Matěj Panský,
farář v Kácově, za faráře v Hnévčevsí; p. Vojt.
Lebduška, kaplan v Hnoěvčevsi,za faráře v Adre
bachu; p. Ant. Audrlický, kaplan v Sadské, za

lan v Čestíně, za kaplana v Sadské; p. Frant.
brótr, kaplan v Limberku, za kaplupa do

Bernartic; p. Jos. Tuček, koop. v Rychmburku,
za koop. do Dešného; p. Jan Roháček,kaplan,
sa administrátora v Habrechb; p. Josef Šimek,
kaplan, za administrátora v Ledči; p. Fr. Havelka,
administrator v Smrdově, za kaplana do Ledče;
p. Vince. Šetina, kaplan, za administrátora v Žlu
nicích; p. Jos. Cvejn, kaplan ve Svinčanech, za
kaplana do Žlunic. — Na odpočinek vstoupil: p.
Frant. Schmied, č. kanovník, rytíř fádu Františka
Josefa I., děkan ve Zdonově. — V Pánu zesnul:
p. Iga. Horký, V. Vuln. jubilár, č. konsist. rada,
b. notář, děkan na odpoč. v Heřmanově Městci,
+ 1. dabna 1906 (naroz. 1825, vysv. 1849). —
Uprásdnila se fara ve Zdonově (Merkisdorf) patr.:
Baron Nádherný z Borutina, ode dne 1. dobnab.r.

Přísaha mováčků. V nedělidne 1. dubna
eloužil vojenský kurát vldp. Rich. Černý na nádvoří
Voličkových kasáren mši 6v.; pak měl příslušnou
protalavu k nastapujícím nováčkům, po níž následo
vala přísaha.

Ve schůsl městské rady králové
hradecké dne 2. dabna 1906 usneseno: C. a k.
vojenskému stavebnímu oddělení poskytne se blína
pro zřízení náspu v bastionu IV. ka střelbě z pokoj.
ručnic. — Spolku okrašlovacímu bodou dodány koly
počtem 150 pro park na Žižkově náměstí u na Ná
břeží. — Podá se petice c. k. ministerstvu kultu a
vyučování za stanovení prázdnin na středních, měš
fanských a obecných školách od 1. července do 31.
erpna. — Provedení sondy k vůli zjištění základů
„Kropáčky“ bylo schváleno. — Policii se uloží k žá
dosti ředitelatví měšťanské skoly chlapecké, aby bděla
nad chováním se školní mládeže mimo školn. — C. k.
okresní bejtmanatví se požádá, aby přimělo p. Frant.
Chradimského, aby cihly z parcely č. 16 v bloku E,
posud neodstranéné, dal odkliditi. — Sdělení p. říš.
posl. Dra Slámy ohledně odepsání výdělkové daně ze
zdejších jatek vzato bylo na vědomí. P. Dra Slámovi
vzdají se za intervenci jeho díky. — Městskému fy
siku 80 uloží, aby podal zprávu, nedováží-li ae do
zdejšího města falšované kronpy z Uber. — Žádost
pana Al. Havlíka z Kaklen za odprodání pozemku a
„Střelnice“ postoupí se technické kommissi,

Mimořádná schůze měst. zastupi
telstva v Hradel Králové konáse dneso 4.
hodině odpolední e programem: Návrb na konpi less
č. kat. 304 ve Svinsrech od Jana a Marie Noráko
vých tamže a na koupi pole č. kat. 282 v Novém
Hradci Králové od Josefa a Marie Kubátových tamže
k rozšíření lesního majetku obecního. — Stane ze
dodatečné usnesení o pronajmutí místaostí v obecním
domě čp. 127 c. k. cejchovnímu úřadu v Hradci Krá
lové na dobu 6 let, dnem 15. ledaa 1904 počínajíc.
— Rozhodne se o žádosti sl. Rosy Ballové za pone
chání nadace Aloise Protivy. — Žádost israelské obce
náboženské, aby městská obec Královéhradecká přijala
udělovací a spravovací právo nadace, založené na
paměť saňatka koranního prince Radolfa s princeznou
Štěpánkou, prodva chudé žáky vyšší reálky v Hradci

Králové. — Udělíse nadace Urbánkova žáku vyšší
roálky v Hradci Králové za nejlepší prospěch v chemii.
— Udělí se nadace pro patentální invalidy. — Žádost
ILI. šivnostenského společenstva v Hradci Králové,
aby pro. případ,že by jednou nestávalo, obec města
Hradce Královénadaci pro zchudlé členy téhož apo
lečenstva jím založenou spravovala a udílela. —
Stane se usnesení o žádosti zemskému výboru krá
lovstvrí Českého o prodloužení vybírání dávky z vína
a o pravidlech, dle nichž dávka tato má se vybírati.
— Rozhodne se o pronájma vybírání dávky z piva,
vína a líhovin pro rok 1906/7. — Rozhodnese o udě
lení t. zr. malé kategorie městským policejním stráš
níkům pro rok 1906. — Žádost israelské obce nábo
ženské, aby plyn pro synagoga poskytován byl jí za
roční panšál, aby kandelábry před synagogou obecním
gřízencem denně ne náklad obce byly rozavěcovány,

aby obec Přpal K 400'— ročně na vyučovánímládeže židovského vyznání a aby kanálová taxa zo
synagogy a poplatek za vystoupení soklu u téže bu
dovy s za navrtání vodovodu a zřízení odbočky vodo
vodní byly odepsány. — DÁse vyjádření o žádostech:
a) p. K. Spitze za udělení koncesse vinárenské se
ženskou obsluhou v domě, který hodlá postavití n
továrny p.Němečkovy, b) p. Josefa Mačeky za povo
Jení kavárny a vinárny se ženskou obslabou v domě
čp. 403 u Pražského Předměstí, c) p. Dra. Osv. Mal
burga, továrníka ve Smiřicích, za udělení koncesse
ku provozování výčepu líhovin po případě čivnosti
hostinské v zadní části domn čp. 17 v Hradci Krá
lové, d) p. Jiří Malého, oukráře, sa povolení ku vý
čepu jemných líbovin v domě čp. 148 v Hradci Krá
lové, ©) p. K. Sklenáře že koncessí k výčepu piva
v domě čp. 308 v uelakovakého třídě v Hradci Král,

Zahájení činnosti c. k. okresního
finančního ředitelství v Hradel Králové.
Ve smyslu rozhodnutí ofesřského započalo nově sří
gené c. k. okresní finanční ředitelství, jakož i sou
časně s ním zčízený c. k. okresní soud důchodkový
v Hradci Králové dnem 1. dobna 1906 svoji úřední
činnost. V týž den shromáždilo se veškeré úřednictvo
konceptní, účetní, manipulační i tecbnické kontroly
v místnostech úředních v Jiříkově třídě o půl 9, hod,
ranní a odebralo se korporativně s přednostousvým
c. k. vrchním finančním radou p. Front. Laxou do
kathedrálního chrámu Páně, kde zúčastnilo se konané
měs svaté. Po bohoslodbách odebralo se veškeré úřed
pictvo zpět do úředních místností, kde nejprvé jme

novaným panem přednostou přijato úřednictvo kon

BP účetní i technické kontroly v čele s pp. radyRůžičkou a Formánkem; v proslova smínil se pan
přednosta nejprvé o tom, še až do roku 1806 trvalo
v Hradci Králové c. k okresní finanční ředitelatví,
které v tomto roce zrušeno a sloučeno bylo s ředi
telstvím v Coradimi, tak že vlastně jedná se o resk
tivování bývalého finančního ředitelství; uvedl pak,
jak přeochotně novému úřadu přišlo se vstříc a jak
vlídného dostalo se mo přijetí jak se strany měst
ského zastupitelstva u váženým ataroston města p.
Drem Ulirichem v čele, tak i se strany veškerého obo
censtva král. rěnného města Hradce Králové; vyslovil
dále pevoou naději, že úředníctvo se Přičiní, sby s vo
škorým obyratelatvem vždy a všude zachovalo nera
šenou shodu a harmonii a skončil nadšeným provolá
ním „Slávy“ Jeho Veličenstva císaři a králi Frantiéku
Josefa I. Na to přelvedeno bylo o. k. kancel. adjunk
tem p. Němcem úřednictro manipulační spolu s vo
škerým kancelářským porsonálem pomocným A po
opětném případném oslovení přednostou, panem vrch
ním radou Lsxou, skončena domácí slavnost zahájení
úřední činnosti nového faančního ředitelatví. — Na
doplnění zprávy uvádíme ještě konečný, definitivní
seznam úřednictva nového finančního ředitelství Kromě
pana c. k. vrchního rady a přednostyp. Frant. Lexy
jest c. k fioxační rada p. Vác.Růžička stanoven
správcem poplatkového oddělení; k oddělení důchod
kovému přidělení jsun jako referenti pp.: c. k. finanční
rada K. Formánek, c. k fin. sekretáři O. Harmach a
J. Podhajeký, c. k. fio. komisař (a spolu inspektor
c. k. fin. stráže) J Pospíšil a c, k. fin konc. prakt.
F. Spal; k oddělení poplstkovému pak jsou přidělení
jako refrenti pánové: c. k. fio, komisař Aug. Aadres,
e. k. fin. koncipieti: Jos. Starý, Lad. Prokůpek a Frant
Jeřábek a c. k. fio, konc. prakt. JUDr. Vl. Kosek
K důchodkovému oddělení přidělen dále c. k. vrchní
kontrolor technické finanční kontroly p. J. Vlasák,
účtárna sostává z pánů c. k. revidenta J. Kužela a
c. k. asistenta Fr. Kůbna, pomocné úřady řídí pan
c. k. kancel. adjuokt J. Němec, jemuž přidělen c. k.
kancelista p Jan Šolc. K poplatkovému oddělení při
dělen c. k. ber. praktikant p Doubrava. Personál po
mocný sestává ze tří kancel. pomocníků, 3 výpomoc
ných pracovníků a z slubů. — Ke konci vítáme co
nejupřímněji veškeré P. T. úřednictvo nového c. k.
okresního finančního ředitelství do středu města na
šeho a přejeme všem bez rozdílu, aby zde nalezli
pobyt příjemný. Mnoho zdaru všechněm!

Kázání u Panny Marie. Od «. dubna
až do 11. t. m. konejí se pro mužské přednášky du

porn vědy o půl 7. hodině večer v chrámu Pannyserie,

Jan Výrava v Borremem. Dno1. dubna
sebrali chovanci b. Borromea ba domácím jevišti
Šabrtovo drama „Jan Výrava“ v přiměřené úpravě.
Výprava !ry byla skvělá a provedení za režie septi
mána Řezáče velmi zdařilé.

Následování hodne. Při zábavěodbora
Zemské jednoty soukromých úředníků dne 1. dabos
v hotelu „Merkur“ v Hradci Král. konané pamato
váno na naše české menšiny v horách Orlických a vě
nováno na udržování české soukromé školy v Těcho
níně 21 K 40 b k rakám pokladníka místního odbora

Národní Jednoty Sereročeské v Hradci Král. p. Zd.ežka.

Místní odbor Nár. Jednoty Sovero
české pre Hradec Králové a okolípodal
na ředitelství c. k. výsad. rakouské soverozápadní
dráhy vo Vídni žádost, by na stanici Hradec Králové
pořízena byla všechna razítka obonjazyčná a jich ve
všech případech bylo užíváno, poněvadě používání
razítek pouze německých aráží osobní city českých
odesílatelů a českých příjemců zásilek. Žádost tato
byla přípisem ředitelství rak. severozápadní dráhy a
jiho-severo-něm. spojovací dráhy ze dne 27. břesna
1906 čís. 31100 příznivě vyřízena a opatření nových
staničních razítek současně naříseno.

Členy komise odhadní pro osobnídaň
z příjmu pro odhadní okres Hradec Králové jmeno
váni jsou pp.: Bednář František, starosta okresa no
chanického v Suché, Drasler Václav, c. k. berní
v Hradel Králové, Waldek Vilém, majitel realit
v Hradci Král., Rosůlek Jaroslav, c. k. berof adjonkt
v Hradci Král., Růžička Josef, pekař v Hradci Král.,
Mandelík Ant., vrchní inspektor banky „Slavie“
v Hradci Král.; sástapci členů téže komise pp.:
Brandmayer Bedřich, c. k. berní oficiál v Hradci
Král., Košťál František, rolník v Plotištích, Pilnáček
Josef, c. k. dvorní továruík v Hradci Král., Bohda
necký Jen, obchodník v Nechanicích, Ježek Zdenko,
kameník v Hradci Král., Dadek Josef, majitel domu
v Hradcí Král.

Pozer mapodvodnon prosobniei!V Hradci Král. obchásí domy mladší, slušně oděná
denská s Jamentací, že její muž — poštovní sluha —
jest těžce nemocen a že se tak ocitla s rodinou v krajní
bídě. Už těch koranek vylákala na srdcích soucitných
dost a proto k uvarování dalších omylů důvěřivých
dobrodinců apozorňojeme, še její tvrzení na pravdě
se nezakládá a še není ženou poštovního slaby. Kdo
ostatně poměry poštovní zná, ten ví, še ani poštovní
sluha v případě nemoci není bez podpory. Proto ra
ději dávejte almužnu skutečným poctivým onzákům.

Vyšívání strojem. ZdejšískladfirmySin
gor Com., akc. spol. pro Šicístroje, vystavuje vo vlast
ním závodě v Jihkově třídě čís, 270 dva krásné ob

razy, vyšité na původních Síngerových šicích strojích.
— Ct. našim dámám naskytů se vaáoná příležitost
vyučiti se těmto i mnohým jiným umělým výšivkám
v besplatném kursu, který pořádán bude v měsící
květnu t. r. svláštní odbornou učitelkou této firmy.

Jare fe tu. Minulýtýdensiunéčkotrochu
sahřálo. havěť byla radostí opojens. Kos
v u skoušel škálu, skřivánek nad polem
evičil se v trilku, vrabci honfně čer
máček cvičil pasáže, žáby protahovaly polou ještě

ztrnulé končetiny, komáři začaly rej — a tu máš!
Najednou zas sníh a mráz. Ptačí umělci skrčily
hlavičky, přerušily koncert na dloubo. Teprve
v polovici tohoto týdne sašelestil holými větvemi
skutečný jarní van a — rej počal znova ještě
bujněji. Doufáme, že to skatečné, hřejivé jaro —
ne ovšem to kalendářní — jest ta konečně defi
nitivně.

(/ Z minalosti Hradce Králové. (Rodiné,
boapodářeké i společenské poměry koncem 18. století).
Pokrač. Dae 1. Aprilie 1789 při ouřadé hospodářském
Králové Hradce n. L bylo právo nápadu po neboát.
Janu Lankašovi na vojně pozůstávajícím, který má
pozůstalost evou na živnosti Václava Lankašo v Kluku
per 40 zl., jak grantovní koiha obce Klukecké blásí
fol. 58. Na ten nápad předek ae míti domnívají ná
padnící Garšovští, jakožto jednobřišní (Jangmana I.
587, oxcarpta za starších spisů) bratři a sestry vodle
matky z té příčiny, že by těch 40 zl. z nadlepšení od
jejich živnosti pocházelo, nic však móné, poněvadě při
nápadu nepozoraje se odkud statek pochází, ale po
zoraje 6e osoba, ktera pozůstalost zanocbala, a na tu
pozůstalost právo nápadu mají ti, kteří v krovnosti
blíže jsou. Pročežšetřena jest krovnost mezi obojí
stranou tímto způsobem: Jan Lankaš na vojně pozů
stávající jest jednobříšní bratr nápadníkův Gardovokýeh
vedle matky, poněvadž jak oa tak 1 t Garšovětí ná
padníci z jedaé matky pocházejí;'naproti tomu opět
jest Jan Lankaš vedle otce jednobřišní bratr Jana
Lankade a tak ztoho následuje: če poněvadž Garšovětí
uápadníci repraenentirajou matka Jana Lankade, která
kdyby šiva byle, z těch 40 zl. jménem nápadu jedna
polovici by brala, tak ta samou berou nynější Gar
dovští nápadníci jako její repraesentanti. Drahboa po
Jovici berou nápadníci Lankašovští z té příčiny, áe
oni representají otce toho Jana na vojně pozůstava
jícího, který otec kdyby ua živě byl, z téch 40 zl.
jedna polovici jménem úápada vzíti pravo by měl, eož
DynÍ na nápadníky Lankašovské připadá vedle v nové
pablikovaného řádu v nápada, z čehož následuje, če
nápadníci Garšorští, bratři a sestry tobo Jana Lan
kaše vedle matky berou z těch 40 zl. jednu polovici,
nechť ono jich na tom stopdi jest víc neb méné, jakož
nápadníci Lankašovští, bratři a sestry Jana Lankabo
na vojně vedle otce, berou drahou polovici nechÉ uno
jich jest na tom stupni víc nebo méač. Poněradé ale
dle správy Jana Kopeckého, který us vojně u tim
Janem Lankašem pozůstával, ten Lanksš dávno zem
řelý býti má, protož na tom bude pozůstávati, aby
nynější hospodář živnosti, Václav Lsnkaš, jedna i
drahou stranu vyplatil a stran Časa placení © nima
se umluvil a od jedné každé strany sobě na to kvi
tanci vybotoviti nechal, která by pro budoucí paměť
od jeho zápis do knčh grantovních vtělena býti mohla.
bi tom ještě k připamatování přichází, še Anna Sr

dinková pocházejíc a tím vojákem Lankašem z jednoho
otce i matky, té samé patří z těch 40 zl. jak díl mezi
dědici Garšorekými, tak také díl mezi dědící Lanka
šovskými a poaěvadě na jedou stranu vypadá 20 zi.
a na druhou také 20 zl., tak ta Anne Srdinková bude
bráti z té jedné polovice '/, díl, jakožto po matce a
drahý 4, díl mezí dědici Lankašovskými jakošto po
otci. Actam ut Sapra. Fr. Schneider v. r., Anwald,
Václav Jareš rychtář v. r., Jan Jareš v. r., Václav
Lankaš v. r.

Záložní úvěrní ústav v Hradel Kr.
vykezaje: Stav vkladů: (na knížky, pokladniční po
ukázky a běžný účet): 31. března 1906 K 6,138,09369,
více © 64.903-98 proti 28. února 1906. Celkem uloženo
za první čtvrtletí více o K 836-024-89. Vklady přijímá
na 4%/, ode dne vložení do dne vybrání. — Neabéžný
účet dle dohodnutí. — Eskont uměnek: V březnu r.
1906 eskontováno kusů 1.243 — K 1,586.471-42, více
o kueů 417 K 492-388-865 proti březnu 1905. — Eskon
továno tedy za první čtvrtletí více celkom o kusů 939
— K 1,556 704.40 proti loňska. — Skladiště: (81.
března 1906.) Uloženo zboží v ceně K 338.509—,
více o K 107.763,— proti 31. březau 19065,

Spořitelna Kralohradecká. V měsíci
břesna 1906 uloženo na vkladní kníšky K 197.0108%,
vybráno K 230.41499, vklady koncem břesna 1906
K 11,833.946 93; na hypoteky půjčeno K 80.987'70,
splaceno K 33.016-19, na bypotekách koncem března
1906 K 9,861.688-85. cenných papírů v zásobě zs K
2,118.000— uložené přebytky K 640.206-82.

Zálošna v Hradci Králové. Výkazza
měsíc březen 1906. Stav vkladů počátkem měsíce K
1,610.604“—, vloženo během měsíce K 117.868-—, vy
bráno K 96.864"—, stav koncem měsíce K 1,531.483-—.
Star půjček počátkem měsíce K 1,478:1609-—,půjčeno
K 84.629-—, splaceno K71.130 —, stav koncem mě
síce K 1,491.6686:-—,Počet účtů 2.736, reservní fondy
K 182.464—, závodní podíly K 69,733-—, pokladní
obrat K 688 381—,

Zpěvácký spolek „Hlahol“ v Ne
ebamleích pořádá v neděli dne 8. dubna 1906 ve
spolkových místnostech „oa Hůrce“ zábavu na osleva
šedesátých narozenin Seatopluka Čecha, při níš las
kavě apoladčinkají sl. Amalie Suková, operní pěvkyně,
al. M. Sixlová a p. J. Bok. Začátek o 8. bod. večer.
Vstupné za osobu 30 h.

Kollegové, abitarionti chradim
ského gymnasia s r. 1905/6. Kdyšjemese

matarité rozcbázeli, slíbili jeme ei, še se po 10

etech zase sejdeme. Naže, 10 let prohlo, aje nynína nás, abychom alíbau svému dostáli. Náš třídní
professor p. Ph. Dr. F. Dušánek dosad v Cbrudimi
působíi prosímekollegy, aby svoje nynější adressy
udali buď smíněnéma pánu, anebo p. O. Sýkorovi,
techn. adjuokta cukrovaru v Bečvářích u Kolína.
Zároveň prosíme, aby kašdý s kollegů udel dobu,
která by se ma k sjezdu sdálabýti vhodnou.

Úmartí. Dne «. t. zemřelna sámku Ratibořickém
u Č. Skalice podlebnav sáchvato srdeční mrtvice J. J.
Vilém prinoze Bobaumbarg-Lippe, majitel panství Ná
ohodského — a netrvalo ani 6 hodin, následovala ho na
věčnost snachaprincezna Louiss, choťnejstaršího jsbo
syna priace Bedřicha,c.s k. rytmistra, doera dánského
krále Frederike. Ještě dea před smrtí jako patron
četných beneficií vyjednával « biskupským vikářem



vldp. Fr, Peckou o ubytování ndp. biskupa dra. Jos.
Doubravy sa příčinou nastávající biska ké visitace.
Zeanolý 13. března t r. prodléval u J. B.M.v Hradci
Králové. Skon Její král. Výsosti nepřekvapil, jelikož
Hkaři jiš dávno naděje na uzdravení se vzdali; sa to
tím větší vzrušení spůsobilo náhlé úmrtí prince, jenů
ještě den před tím městem. naším zdráv a čilý pro
jíšděl. Všeobecné soustrasti, již úmrtí obon členů
vznešené rodiny ve všech vrstvách vyvolala, dán výraz
vatýčením smotečních praporů na městských, státních,
patronátních, panských i spolkových místnostech.
Doba pohřbu stanovena bude až po dohodě všech sů
dastněnýchdvorů— král. dánského a Wůrtemberského
a kníž,SchaambrgLippského—bylť zesnulýepřísněn
téměř se všemi panujícími rody evropskými.

Pohřeb šlechotného sluhy Páně
v Heřm. Hěstel. Dne 1. dabna t. r. zemřel
v Heřmanově Městci vidp. Ig. Horký, bisk. notář a
děkan na odpoč., trávící jeseň svého života v Heřm.
Móstci. Byl to kněz velmí jemného taktu a milého
společenského jednání. Svůj kněžský úřad zastával ve
ce borliee. Příkladnou byla jebo ekromoost a svédo
mitost. Když před 18 lety byl vyblédnut odp. biskn
pem Uaisem £a správce vikariátu, vyprosil 6i, aby
nemusi! úřad tento přijati, odvolávaje se na svó pře
avědčení, že by úřad tento dobře nezastal. Když
seznal, še mu paměť vypovídá službu při kázání,
vstoupil raději na odpočinek, nechtěje důležitý úřad
kazatelský jenom svému kaplanoví přenechávati.
Jak veliké oblibě se t'šil, to ukázalo ee při pohřbu.
Na poslední cestě doprovodili zesnulého z dachoven
stva vadpp.: Jen Barták, kanovník z Hradce Král.,
Dr. Mrětík, vikář a arciděkan z Cbradimě, domácí
děkan Broul, děkan na odpočinku Fencl, faráři:
Vostřel z Kladrub, Svobodaz Hořmaně, Richter z Mo
rašic, Bezdíček z Jestbořic, Čada ze Svinčan, Dobraský
2 Tarkovic, Vaněček z Mikulovic, Opřátko z Míčova,
Moldén z Váp. Podola, kvardián Schreiber a spirituál
Sobotka z Chradimě, místní katecheta Jelínek; dále
kaplani: místní kaplan Jaška, Dvořák z Týniště,
Mikulecký s Cbhradimé, Pleskot z Dobrašky, Jílek
2 Mikulovic, Za Politické dražstvo tiskové z Králové
Hradce dostavil se dr. Novotný, za Rudolfinum ře
ditel Sekera. Dále zúčastnili se: učitelstvo ae školními
dítkami, úřednictvo velkostatka, městské zastapitel
stvo s úřadujícím radou stavitelom Kašp. Vyletalem,
didovaká náb, obec, spolek Svornost, živnosten. spolek,
katolická jednota a zástopcové i jiných korporací.
K tomu velký dar obecenstva domácího i přespolaího.
— Kondakt dae 4. m. vedl o 10. hod. ranní z domu
amutko vadp. kanovník Barták. Mrtvola přenesena do
děkanského chrámu, kdež vldp. děkan Broul nad rakví
pronesl blaboce procíténou řeč. Vylíčil velikou dobro
Činnost zesnulého, připomínaje, jak pamatoval na
ebudé ve svém rodišti Heřm. Městci i na ty ubožáky,
mezi nimiž dříve působil, jak byl dobrodincem i dkolní
mládeže. (Badiž zde připomenato, še poslední závěť
svědčío šlechetné obětavosti zesnulého děkana. Odkázalt
„mimo jiné na Hradecké Adalbertinum 2000 korun a
na ústav pro hlachoněmé Radolfinam v Hradci Králové
-600 korun.) Pan děkan poukazoval dále na velikou
zbožnost zemřelého; ač byl věkem velice aesláblý,
-choravý, přece i jako deficient vypomábal v duchovní
správě, pokud slabé afly stačily. Byl zvlášť vroucím
otitelem Panny Marie, jeho skrormnoat byla v pravdě
příkladná. Naposledy byl aa živa na hřbitově o Da
dičkách; vyhledal si tam místo k poslednímu odpo
činka. Bart jeho byla klidná, s jasným vědomím s
e velikou vroncností přijal naposledy svátosti. Na
konec loučil se řečník se zemřelým spolubratrem a
odporoučel jeho duši modlitbám věřících. — Po kázaní
sloušil rekviem vadp. kanovník Barták, při čemž
s kůra zaznívaly překrásné, pěkně secvičené zpěvy,
ješ působily blabokým dojmem. Pak vykropil rakev
vldp. vikář dr. Mrštík a vedl kondakt kn broba. U
břbitova stála školní mládež pod iozorem pp. ačitelů
v dvojťadí. Mnočatví obecenstva čekalo zde na poslední
pobřební akt. Městské epolky kráčely so svými pa
pory. Před duchorenstvem epěvácký spolek pěl dojemný
šalm „Miserere“. Za rakví se brali četní příbuzní,
čelné osoby městské a pak mnoho jiného obecenstva.
U broba ještě p. děkan Broul poděkoval za četnou
účast! — Spaeena učiň, Hospodine, věrného služeb
níka svého!

Jednota pre restauraci děkan. ko
stela vwPardubicích konala m'nalé dny dvě
schůze za účelom účinnější akce v této tek těžce se
vlokoncí záležitosti. Výsledek byl ten, že stanoveno
zadati ihned plány p. architektu Dvořákovi. Jakmile
plány bodou hotovy, zaslány badou na mivisterstvo
zároveň s prosbou o státní podpora. Tu lze pravdě
podobné očekávati tím více, protože subvence na
restaaraci chrámo sv. P, Barbory v Kutné Hoře po
dobotovení tohoto jest ta k disposici. Dle výsledko
toboto nadějného kroku sařídí se ovšem potom další
akce, aby celá ta záležitost blížila se aspoň svolne
ku konečnému svéma cíli.

Reszkvětnemocnice v Pardubicích.
Pardabská 'okresní nemocnice dodělala 80 sa řízení
primáře p. dr. Messanyho potěšitelného rozkvětu.
Nával do ní s různých končin ne Českém východě
jest tak zoačný, že rozsáblé prostory nemocniční sotva
sí pojmou ty, kteří se sde o přijetí přibladují. Od
nového roku hostila již tato nemocnice přes 800 ne
mocných. Na podnět p. primáře zříseny v nejnovější
době na balkonech obrácených ku straně elaueční
skloněné stěny, tak že nyní i tato místa badou velmi
výbodně opravena pro lůžka hlavně téch, kteří stišení

„jsoa chorobami plícními. Zavedeno bylo po celé ne
moenicí elektrické osvětlení a jednotlivá oddělení pro
„nemocné opatřena pobodlnými elektrickými přenosnými
lempemi. Leto; také nemocniční knihovna obohacena

„oelom řadou dových poučných | zábavných knih,
Drnžstvo pro vání ovoce, zelí

ae věel utrořilo se letos v Pardubicích snabou ne
rúcavného v tomto obora p. řídicího učitele Horáka
v Ohraženicích. Dražstvo mělo jiš několik adařilých

„a poačných schůzí, které poskytují naději, še seno

dbané ovocnictví s včelařství © pardobském okolí
povsneson ku kýženému roskvěto, Najde-li toto odvětví
našeho hospodářetví zasloužilý zájem u všech inte
ressentů, přistoupí drožstvo v nejbližší době ze pomoci
státní a zemské subveuce ka stavbě továrny 08 sprá
cování zelí. Továrna má býti postavena směrem k Se
zemicům, protože tato brajína zvláště bonosí se
vhodoon půdou ku pěstování táto zeleniny, Rozpočet
na stavbu stanoven jest os 30.000 E, při níž vypo
mábá stát i země každý jednou třetinou náklado,
tak že družstvo účastní se pouze dávkou v obnosu
10.000 K. Této výhody ochopí so zajisté s borlivým
zájmem všichni, jimž jde vážné o rozumné a zisk
přinášející hospodaření.

Pěstování květin jako prostředek
vychovávací. Okrašlovací spolek v Pardubicích
ostanovil si pěstovati krasocit u školní mládeže p
stovávím květin, V tom úmysla nabídl všem pardab
ským školám 2000 různých pokojských květin, aby
tytéž rosděleny byly mezi mládeží k dalšíma pěstění
a opatrování. Za póči květině věnovanou a zdárný
výsledek budou se rozdávati jako pobídka zvláštaí
odměny. Novinka tato vzbudila mezi Chtivou mlá
deží pochopitelný sájem a proto přihlásilo se značné
množství malých kvótinových pěstitelů 2 pěstitelek.
Bode-'i vytčeného cíle tohoto potěšitelného kroku do
eažono, nelze napřed jístiti. Mnozí zkoušení tvrdí, že
u většiny vzpružený zájem přestane a ka konci, kde
se bode konati výsteva těchto dětmi vypěstovaných
a ošetřovaných květin, sváděti bude muohé zištuá
touba po odměně k podvodu. Zatím uelze, leč u
přímoou snahu okrašlovacího spolka v Pardubicích
vřele vítati a přáti mo kýženého výsledku.

Bychnov nad Kněžnom honosíse zdra
vým vzduchem a dost pěkným výletním místem v lese,
který by jen měl být trochu blíže, „Stadánkon.“ Však
ten zdravý vzduch páni rychnovští dají si také za
platiti. Jeme sice mnoho mil od Prahy vzdáleni, ale
ceny všech šivotních potřeb nás přesazují až do praž
ských přeuměstí. Na ovšem! Město má mnoho vydání.
Krásná škola chlapecká vévodí nad Rychnovem a ráno
dýmá, jako by to byla Fleischerova továrna; večer
s elektrárny zavzní: „Buď světlo po BRychnově“, a
malé lampičky elektrické chtějí dokázati, že jsou lepší
nežli petrolejky. Budeme tu míti městské museum,
veřejnou čítárnu ; docela prý páni konšelé, majíce na
zřeteli blaho poplatníků, i těch, ktaří po namáhavé
duševní práci za nevlídné zimy se chtějí chůzí oavěšit,
mají v úmyslu na Starém náměstí zříditi slušný
chodník, jako mají v Týništi, aby nebylo nebezpečí, že
někdo v těch vý uolech nohy zláme, — Na rádi ko
nečně — tak zvaní gážistí a jiní plat avůj z ber
ního úťada beroucí by ta bfemena pomohli městu nésti,
jen kdyby měli kde bydleti a byt avéma stavu odpovída
jící nalezli. Politování hodný je úředník, který poro
láním svým rok co rok měniti musí své místo, své
působiště. Co škody utrpí nábytek a jakým nebez
pečím jsou vystaveny dítky, nemocná žena. Je tu
jeden úředník při hejtmanství ani ne celý rok; má
se stěhovat a nemá bytu. V celém slavném výletním
mlatě Ryahnově menechácí VyLu. OCSro8ti nespí a ule
vaje sí vo společnosti avých známých aspoň bo
drým humorem. V nejhorším případě prý si koapí
nějaký atarý vagon a bude v létě bydleti tam, anebo
když doslechl, že kdysi dva vagabandi, čili po rych
novska „bodináři“ osídlili we v besídce u „Včelného“,
řekl, že to také zkusí, V celém Rychnově není přimě
fenébo a slušného bytu, a když se někdy aprázdní
nějaký, je pan domácí na rozpacích, aby snad malým
nájemným p. úředníka nourazil. Tak na př. v června
bude prázdný byt o 4 pokojích — a nájemné roční
maličkost! 600 zl. Skoro jako na „Příkopech“ v Praze.
— Činíme slušný dotaz k pp. otcům města: Nemohla
se stará škola adaptovati na byty místo čítárny, která
je nyní v slašné místnosti besední a nikdo jí ne
navštěvuje a místo parádní zasodací síně, která se
mohla apraviti v starém obecním domě? — Anebo
nemůže město svým nákladem vystavěti někde dvou
patrový dům, aby ti, kteří nesou břemena města
stejně jako ostatní občané, slušně mohli bydleti? Či
nevzpomínají tu otcové města na dávné soupeřetví
sousedního okresního města, které by s otevřenou
náračí hejtmanství přijalo a slašné byty úředníkům
postavilo? Tak se zdá, jako by si město úřednictva
docela nevážilo a chtělo jim něco podobného učiniti,
jako jistý pekař pod c.k. gymnasiem svým otravným
dýmem, několikrát z komína jeho pekárny vycháze
jicím, chce c. k. profesory a žsotvo z Rychnova vy
kouřiti! Kde tenkrát byli dozorčí orgánové vládní
i městští, když pekárnu tu si přestavoval? Mají mnozí
z nich v gymnasia také synky ové a ti jim zajisté
doma vypravojí, jsk mnohdy professor musí přerušit
vyučování s žáky vyvésti na chodbu, až otravný a
omamující dým z hnědého ublí ze třídy vymizí! A
když pak večer žák i professor po namáhavé duševní
práci se k spánku ukládá, tn se jim zdá, še Hefaistos
se svými Kyklopy kuje zbraň starověkým heroům
v Etně a zatím to elektrárna smrtelníkům připomíná,
de jsou ne světě ještě — gidé, šidé, kteří ovládají
pomela svět. Křišík by to nedovedl, muselo zřízení
elektrárny dáno být firmě šidovské, poněvadě tak pao
radní — žid chtěl. Kdyby tak ty údery naší elek
trárny, fidovskoa firmou zřízené, měly aspoň ta
vlastnost, aby budily svědomí a vědomí křesťanů
£ toho letbergického spánku, aby nebylo křesťanům
potřebí dobře si přečísti „Pleně otroka“ od Sv. Čecha,
kterého jeme ta tekó teď oslavovali! Když tak večer
jdeme na náměstí osvěžit své plíce zdravým vsduchem
—nenspadno-li ovšem nějakéma občana vyvášeti cosi
ga pole — azříme mnobdy četná okna v některých
domech elektrickými lampičkami ozářena a ptáme-li
se čÍ je to dům, slyšíme: N. N. jeraelity! — A křes
fanský úředník, křesťanský gášista, který si ten svůj
krejcárek na prvního sberního úřadu obdršený porně
sasloužiti musí — nemá kde bydleti v Rychnově n. Kn.
A nemyslící obecenstvo města našeho se baví, baví!
Měli jsme ta nedávno dosti slušnou společnost díva
delní a pp. ochotníci naši nechali jí v hostinci na

kraji města a sami bráli v Národním domě — ab,
snad nezapomněli! Či proč?Tak jeme mívali tu denně
— v městě pětitisícovém třeba dvě divadla. Zábavu,
zábavu, jen ne myslet, jen ne uvažovat. A ten, kdo
ovašaje, skoupí domy i pole a zotročí nemyslící. —
Blíší se tu volby obecní. Jaká tu příležitost lidem
poctivě smýšlejícím, apřímným, křesťenským Čechům
napravit, co pokafenol

Z Morašic u Hořmanova Městec
Od 11.—18 března t. r. slavila so a nás obnova sv
missie vedením důst. OO, miesionářů z řádu ar. Do
minika od av. Jiljí v Praze: P. Markolína Kubíčka
fiditele, « P, Odila Pospíšila, převora. Výsledek by
velmi utěšený. Ačkoliv některého dne bylo počasí ae

fíznivé, přece byl chrám Páně velmi četné navětíven.
oznamenati sluší, jsk potěšitelný byl pobled na tea

velký počet mažů při cvičení a při upolečném av.
přijímání. Též nelze opomenouti, že z naší otřídní
školy všickni pp. očitelé ev. svátosti přijali. Ukončení
stalo se v neděli dne 18. března t. r. odpoledne prů
vodem s Nejsvětější Svátostí Oltářní. Kajícníků bylo
1400. — Ae 90 věřících přijelo škapulíř ev. Dominika.
— Za příčinou výpomoci ve zporědníci zavítalo do
Morašic více dpp., jako z Heř. Městce, Jestbořic,
Pasté Kamenice, Podola, Licibořic, Mikaloric, též dpp.
2 kláštera kapucínského v Chradimi. Stálým a obě
tavým zpovědníkem po celou ta dobu byl dp. Jan
Macbáček, pen+. farář v Proseči. Pobožnosti k Nejev.
Srátoati Oltářní súčsstnil se vedp. arciděkan dr. Jos.
Mrštík z Chrodimě s dp. spiritnálem Sobotkou. —
Dpp. missionářům „Zaplat Pán Bůb“ sa jejich neu
navnoa práci i všem dpp. za laskarou výpomoc a
túčastnění se.

Stavba nového chrámu v Náchodě.
Přičiněním a zásluhou J. O. pana JUDra. Františka
braběte Tbnna z Hohenšteinu, c. k. okresního bejt
msna v Náchodě, jenž do výboru spolka pro vysta
vění nového chrámu Páně sv. Vavřince v Náchodě při
valné hromadě dne 25. března 1908jednohlasně zvolen
byl, dostalo se v době od 7. března 1906, kdy do
spolku přistoupil, značnějších příspěvků na stavbu
nového chrámu v Náchodě, ka ktoréž věnovali: 100 K
J. J. kníže František Josef z Auerepergů; po 80 K:
J. 0. Emerich brabě Chotek, J. J. knážna Vilemina
Schwarzenbergova, J. Excellence braběnka Waldštoi
nová, J. Excellence František hrabě Tbao z Hohen
štoinů, baron F. Ringhoffer st.; po 30 K: J. J. Fer
dinand Zděnek kníže z Lobkovic a p. baron František
Ringboffer jan.; pu 20 K: J. J. knlže Jiří z Lobkovic,

J. Ě pan K. E. hrabě Nostic a J. J. kafše K. Schwar
zenberg; po 10 K: p. JUDr. Jaroslav brabě Thun, p.
Vojtěch baron Widmann, p. A. brabě Widmann a
J. 0. p. Jindřich brabě Clam-Martinic, po 6 K: p.
Viklor baron z Čoudenhove; po 5 K: J. 0. p. JUDr.
František brabě Thun « Hohenšteinů, J. O. pí. Marie
Terezie hraběnka z Thanů a Hohenšteinů, p. Adolf
brabě Waldštein, J. E. pan Karel hrabě Schónborn a
J. O. hrabě Almeida. Mimo to v téže době od 7.
března 1906 mímo sbírky kostelní odvedli: 10 K pí.
A. Smolová, a p. Frant. Fiala; 4 K 78 b: dp. P. Josef
Kučera; 4 K: p. A. Mazač z České Čermé; 2 K: pí.
A. Spitznerová a pí. Jos. Štěpánková. Stavební fond
dosáhoul výše 81.169 K 22 h. Veškerým šlechetným
příznivcům a dárcům projevují se vřelé díky s prosbou
ma delší Anhrati i i
poštou přímone pole root vysttenl "hovětěBiradlé
Páně sv. Vavřince v Náchodě.

Z valné hromady spolku pro vy
stavění nového chrámu v Náchodě dne
25. března. Účastenství bylo dosti četné, a po vy
řízení jednatelské zprávy za rok 19065,zprávy pokladní
a rovisní komisse, jež vesměs echváleny, oznámil před
seda, kterak spolek přičiněním a zásluhou J. O. pana
JUDra. Františka hraběte Thuna z Hobenštejna, c. k.
okres. hejtmana zdejšího, spolkové pokladně v posled
ních dnech značnějších příspěvků získal. Na návrh
výbora ueneseno jednomyslně podati žádost za pový
šení zdejšího chrámu děkanského na arciděkanský a
zároveň zvolen taktéž jedooavorné J. O. p. JUDr.
brabě František Thun z Hobenšteinů za výbora spolku.
Při nastalé poradě ohledně místa pro stavbu nového
chrámu nevrhoval p. řídící učitel Luncar soustředění
veškerých myšlének pro jediné stavební místo na
hlavním náměstí a arychlení objednávky plánů a roz
počtů k docílení státní subvence a žádá, aby J. M.
ndp. biskup za brzké přítomnosti v Náchodě apo
zorněn byl na vhodnost jediného místa stavebního na
hlavním náměstí. Pan radní Otto Můller navrhnul,
aby výbora spolkovéma uloženo bylo docíliti v příčině
stavebního místa soublas patrona a rady městské co
instancí příslošných, aby stavba nového chrámu pro
vedena byti mohla na náměstí a aby J. B. M. požádán
byl o své svolení k tomu, až přítomen bude. Po do
cílení souhlasu tohoto budiž svolóna mimořádné valná
hromada spolku, ve kteréž státi se má konečné usne
šení v příčině stanovení místa, plánů a rozpočtu a
o obnovení žádosti za státní sabvenci. Návrby ty byly
vesměs přijaty.

Výstava v Heřlcieh. Průmyslovémuseum
podkrkonošské v Hořicích pořádá od 1. dubna včetně
do 6. května 1906 v „umělecké síni“ obvodní školy
na „Habra“ v Hořicích výstavu chorvatských lidových
výšivek. Bohatou kolekcí výstavní zapůjčil ochotně
S. Berger, obchodní splnomocněnec zemeké vlády
chorvatako-slavonské a dalmatské, ku povznesení chor
vatského lidového průmyslu, c. a k. dvorní dodavatel
v Záhřebě. Táž obsahuje atkvostné práce chorvatských
žen; umělé výšivky (veziva) staré i z doby přítomné
výrobky moderní dle národních vzorů lidových: ruční
tkaniny, bohatě výšivkami zdobené, prádlo stolní, ka
belky, opánky, záclony, téš vlněné pestré příkryvky,
koberce, (čilimi a šerenice), půvabné části a celé kroje
národní (hrvatska narodna nošnje), ozdoby pro dámeké
obleky, dekorační tykve, — výrobky, ješ noblessou
svých vzorů i barev nyní věeobecnou pozornost vzbu
zují a na výstavách (Vídeň, Paříš, Londýn, St. Louis)
prvých cen si vydobyly. Dozor vsíní výstavní oobotně
obstarávají dámy se el. pěveckéjednoty „Vesna“ v ná
rodní kroje chorvatské oděné. Výstava otevřena každou
neděliod 9—12 hod. dopol. a.0d 2—6 bod. odpol.
Vatup volný. Pro návětěvy hromadné, předem správě
musea ohlášené, téš i ve všední day.



Zo Smiřice. K uctění památky zesnulého
p. Josefa Schleicha, c. a k. správce cukrovaru ve
Smiřicích, věnoval kroužek upřímných jeho přátel
„Rodina“ místo věnce 40 K ve prospěch obecní
kucbyně ve Smiřicích.

Z Humpolee. Diooho to trvalo, než jeme
1 v městě našem založili Všeodborové adrnžení křesf.
dělotctvo. Jest to potřebno u nás, kde tak mnoho
pracovních sil jest zaměstnáno; chceme spolkem
tímto vyplniti přání mooba dělníků, kteří poukazovali
často na to, že nemáme spolku, kde by nebylo urá
ženo přesvědčení jejich, kde by mobli se vzdělávati,
a kde by také podpory nalezli jmenovitě v oemoci,
v nezaměstnání, ve stáří atd. Nechceme spolkem na
ším žáduoa organisaci rozbíjeti, ule také nikdo ne
může nám míti za zlé, že pracojeme pro upolek tak
ušlechtilý a výhodný. Vždyť ve epolko našem dělník
již po půl roce má nárok na podporu jak v nemoci,
tak v nezaměstnanosti atd, Dne 25. března za tou
příčinou přijel do města našeho úředník Všeodboro
vého sdružení p. Jar, Astr z Hradce Král. a v krásné
přednášce ukázal důležitost a výhody adražení. K de
batě přihlásili se ku konci přednášky z národních
socialistů p. Malát a p. Bečvář; byl ojednán mezi
oběma stranami kompromis. Po přednášce přihlásilo
se přes 30 členů. Kéž by naše snahy podporovala i
inteligence zdejší a bojně přistupovala za přispívající
členy. — Zábavní večírek na, rozlončenon
a místopředsedou dp. P. Mii. Zárabou | pořádala
„Svornost“ na Kocourku. Městeká kapels pěknými
skladbami pobavila četcě shromážděné přátely našeho
spolku. SI. M. Sobotková přednesla 8 blobokým pro
cítěním báseň od Bol. Jablouskéhbo „Pěvec na břbi
tově.“ Pan Radolf Maršál komickými výstapy potěšil
nás všecky a hbiočný potlesk byl odměnou za laskavon
ochota našemu spolko prokázanon. Proslov k dp.
místopředsedovi měl p. J. Příhoda, který poukázal
jmenovitě na píli a vytrvalost odeházejícího dp. fa
ráře, jakož i na jeho zájem vůči všem dobrým spol
kům. Přejeme novému dp, faráři hojnost Božího po
žehnáuí, Ve prospěch polévkového ústavu odevzdáno
10 K. — Děkanský kostel bude se opravovati
v červenci; malbu chrámu Páně povede malíř P, Fr.
Pantaleon z řádu benediktinů beoronských, který za
účelem studia malířství pobyl po delší dobu v Ně
mecku a po 3 roky v Italii na Moute Casino. Drob
nější práce provede akad. malíř p. Filip. Figurální
okna svěřena p. Pazderovi z Prahy. Polychromii a
jiné případné práce provedou řemeslníci domácí. —
Zdejší ochotníci sebráli v nedělidne 1. t. m.
„Samot chorobné květy“, drama od K. Rožka. Snaha
ochotníků města našeho jest veliká, přičiňojí se ze
všech sil svých, ale obecenstvo neodměňoje námahu
jejich tak, jak by mělo. Proto podporojme naše
ochotníky hojnou návštěvou a uznáním!

Kůzné zprávy.

»OBNOVU« V PRAZE
dostati Ise v knihkupectví p. Františka Hovorky
oŽitné ulici a oprodeji novinp. M Vlčkana

Příkopech.
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1620. Vzbouřivší se šlechta většinou lutheránská byla
velice skoupa v nákladu na povetání české, skoupa i
na osobní službě i na penězích, takže žoldnéři od
stavů proti císaři najatí nedostávajíce správně žoldu,
dopouštěli se loupeží a útisků na lidu českém právě
tak, jako vítězní žoldnéři císařští. Český lid olupo
vaný a krutě eužovaný od žoldnéřů zimního krále
českého Bedřicha Falckého, bouřil ae proti dvojím u
tiskovatelům svým: brabivému panstva českému i
hrabivému žoldnéřetvu krále českého. Slyšme, co o
tom vypravuje neklerikální kronika Zapova (av. IV.
str. 1528): „Povstání lidu selského v Bechyňsku a
Prachensku vzalo sice konec, ale příčiny, pro které vy
puklo: utlačování vrchností a odírání žoldáctva i jinde
v Čechách lid bubily a tak není divu, še po příklad
táborských a prachenských ina jiných místech selský
lid proti svým utiskovatelům zbraně se chopil. Dne
19. května 1620 přitáhlo do kraje Chebského, Loket
ského a Žateckého 1000 jezdců braběte ze Styram a
1600 mužů pěchoty Arnošta knížete Sasko- Výmarského,
kteří byli vesměs v Hola. da pro krále českého najati,
Měli táhnouti přes Prabu, jelikož si král tak přál,
chtěje se potěšiti pohledem na statečné a dobře vy
pravené jezdce Styramovy. Avšak atateční tito jezdci
byli zároveň hotovými loupežníky a škůdci. Dopouštělit
se po celou cestu v Čechách takových výtržností a
nezbedností a páchali zejmena také na ženském po
hlaví tsk sarocé násilí, še cesta jejich znamenána
byla všěsobecným zděšením a rozbořčením. Co v lidu
vřelo, propuklo konečně v zjevnou vzpouru, když
toldnéři tito v Unhošti sami založili obeň v pěti do
mech, aby za všeobecného zmatka mohli tím vydatněji
olupovati obyvatelstvo. Lid aelský v okolí Uahoště
chopil se zbraně jako na dané znamení a stíhal lou
peživé šoldnéře až do Prahy, jednak aby jim odňal
kořist uchvácenou, jednak opět, aby si vymohl ochranu.
O svátcích avatodušních bemžile se Praha ozbrojeným
lidem venkovským, kterýš podporován jsa obecným
lidem pražským, počal se rváti ze žoldnéři o loupež
uchvácenou. I měla rada městská co Činitl, aby za
bránila všeobecné povstání. První účinek toboto 0
zbrojeného sakročení selského lidu byl ten, če proti
ostatníma válečnému lidu vypraveni komisaři, aby jej
mimo Frabu u Zoraslavě přes Vltavu přepravili a
k armádě dovedli. Nejvyšší úředníci zemětí pak do
volili sedlákům, aby se bránili proti svým atiskora
te'ům. V Praze přibity dno 18. června veřejné patenty,

kterými se sedlákům propůjčovalo právo opříti as
loupeživosti vojáků, pobíjeti anebo zajmonti je a do
Praby dodati. — Vypadalo to v Praze tebdy smutně
sa vlády zimního krále. Zimní král, odjížděje ku konci
sáří 1620 na bojiště, vydal prozatímním vladařům
poučení, v kterém se jim kladla také na srdce péče
o lepší čistota v městě. „Bylo tobo zajisté potřebí“
— vypravuje Kronika Zapova av. IV. str. 1606 —
„když král mohl bez odpora nepsati, že po ulicích
nahromaděno je bláta, hnoje a ramu, že žobrácí sa
brabávají se do bromad hnoje v jednotlivých ulicích
a odtud živnost svou provozají.“ — — A panstvo,
které, když už se vsbuuřilo, takhle mizerně povstání
vedlo, jest předmětem oslav, básní, hymnů ze strany
české intelligence a klade se za vzor — potomkům.
Nechceme zakrývati kratosti a křivdy, které so dály
se strany katolické od žoldnéřů neb krahů rozbodu
jících, nýbrž chceme pouze historickou spravedlnost|
Stejnou měrou měřit nekatolíkům i katolíkům!

Ještě o mašem tisku. Staré stesky a
přece pořád nové. Tisk katolický, naše noviny pořád
přes všechna hrozící nebezpečí musejí apívati ta starou
u nás píseň o úžasné netečnosti v podporování a roz
šiřování tisku katolického. Je to přímo neuvěřitelno,
jak v těchto tak kritických chvílích mobou býti ještě
katolíci a mohou býti katoličtí kněží, kteří bědojí a
trnou nad spoustoa listů otravujících svým obsahem
křesťanské duše a při tom přece nečiní ničeho, aby
katolický tisk svým vlivem v celém svém okolí co
nejvydatněji a beze všoch nemístných, fekněme zrovna
pošetilých obledů rozšiřovali. Co si pro Buba ti lidé
asi myslí? To jest naprosto překonaný dnes už blud,
že stačí pěkné kázání před několika lidmi, kteří do
kostela přijdou, mezi tím co na různých místech ko
nají se při plných sálech protináboženské přednášky
a rve se vznětlivéma, nemyslícíma lidu ze srdoe po
slední špetka víry. A přece jest i při tum tolik ne
tečných katolíků i kočží, kteří nehnou ani prstem
ve prospěch katolického tisku, ba Bami odebírají a
čtou bezbarvé listy a bijí tak sami v sobě veškeré
katolické smyšlení a křesťanskou ideu vůbec. Což
jsou tak zaslepení, že nevidí a neslyší zhoubyplnou
bouři blíšící se horem pádem na církev a lid křes
fanský?! Bolestná to vice slova, ale pravdivá. Ne
vzchopíme-li se včas na všech stranách účinnou vy
datnoau pomocí ve prospěch katolického tisku, pak
přijdou doby, které nás vydají na pospas a posměch
našich bezobledných nepřátel a v kletbu těch, kteří
třímati badou věrně prapor křesťanský. Za našich po
nurých dob to heslo pronikati musí celon bytostí ka
čdého upřímného katolíka a tím více kněze: celým
napjetím podporovati a rozšiřovati tisk katolický. Co
lid čte v novinách, to také až posud pevně věří a
mezi těmi jest i tak zv- intelligence. V tom aměru
budou museti přestat n nás veškeré ohledy a nastano
v našich řadách nevyhnutelná revise. Učitelové nazý
vají každého druha, jenž nepodporuje jejich po většině
atheistický tisk, parasitem a trubcem. Je to sice trochu
kraté, ale účinek je vydatný. To bude muset konečně
nastati i v našich řadách. Kdo není s námi, je proti
nám, kdo nepodporuje katolický tisk, není pořádným
katolíkem, ani horlivým knězem, kterému upravda
záleží ne spáse daší svěřených. „Na pranýř a ními“

lají nakrnkářňtí učitelové a ani jediný list nešpetne,
že toje obmezování osobní avobody Aaekrodilovaní
stava, ba naopak prohlašuje se to za něco prospěš
ného a nutného. Má ae snad i a nás zarésti tento
způsob boje proti duševní lenosti a otapělosti a řek
něme také nemístné finanční šetrnost? Obětí jest
zapotřebí a těch se nám namnoze nedostává, Jest
svrchovaný čas a proto vzbůru hlava a konejme hor
livě své povinnosti. Nečekej žádný nějakého zázraku,
neboť lenost a skrblictví Bůh svou pomocí nepodpo
ruje. Jen z raky pilné s obětovné zasvitne nám na
děje. Může-li dělník mající denní příjem 70 kr. platiti

do své Orea 16 kr. týdoě na tisk a agitaci, pročby nemohl katolík a katolický kněz pro ové tak vzno
šené zájmy obětovati ještě více? Ale toho právě se
nám nedostává. Proč asi?

Vynález slovemského kměze. Katol.
slovenský farář Josef Murgáš z Wilkersbarru ve
státě Pensylvanie v Ser. Americe, jinak tóž zku
šený elektrotechnik, vynašel system podzemní te
legrafie bez dráwu; vynález svůj dal si již paten
tovati a úspěch jeho jest dokázán řadou pokusů.
Také — tmář.

Pozdrav = japonského Tokia zaslal
naší redakci známý cestovatel dp. Al. Svojsík.
Ladně provedená pohledka dána na poštu v Tokiu
20. února a došla nám 3. dubna. Těšíme se, že
náš cestovatel využije svých pestrých zkušeností

P ném návratu opět k častým poučným přednáškám.

Zachránění horníci. Z nešťastnýchfran
cousských dolů courrierčských, kdež brozné katastrofš
padlo za oběť přes 1200 horníků, přece ještě po 21
dnech zachráněno 13 osob. Ubožáci 21 dní bloadili
v temnotách podzemních, beze světla klopýtajíce zlí
ceninami důlními přes rozpadávající se mrtvoly svých
soudruhů, živíce se zbytky jídel po soudruzích mrtvých,
ovsem po koních, ano i dřevem . . K záchraně toboto
hloučka přispěl soudruh Pravosta zvláště Nemy, který
za ostatní myslil, jednal, je těšil, aby nezoofali, Vyšii
na povrch jako průkaz, jak pramálo bylo postaráno
o bezpečnost horníků; jinak mohlo by jich býti sa
chráněno daleko více.

Z dědictví sv. Prokopa v Praze.
„Dědictví“ vydelo právě nové podíly, a to dra Eag.
Kadeřávka „Morálka filosofická“ a dra F. Kryštůfka
historickou monografii s našich dějin: „Protestantetví
v Čechách až do bitvy Běloborské(1817—1620,“,jako
podíly za rok 1905 a 1906, které si může členstvo
prostřednictvím koihkapectví p B. Stýbla již nyní
vyzdvihnouti. Za nové podíly na léta příští přicbys
tány jsou dra. Sýkory „Úvod do knib N. Z“ a pak
vajímavá monografie o horlivém vlastenci, koězi Bohu
slava Balbínovi, T. J. Že ae „Didictví“ těší doposud
pozornosti neutuchající, o toi svědčí, že za minulý
rok přistoupilo opět 5 nových členů. Donfáme, že i na
příště tím četnější bude počet přistapujícího členstva,

aby „Dědictrí“ mohlo aplniti veliký úkol, který si
vytklo. Jeť zajisté „Dědictví Sv. Prokopské“ doposud
skoro jediným českým vydavatelstvoem theologických
nákladných děl českých a pouze výčet episů, které
jím vydány, svědčí o tom, co bylo na tomto poli
„9v.-Prokopským Dědictvín“ vykonáno. Nově přistou
pivším členům dostane se obou právě vydaných po
dílů. Členem „Dědictví“ můše se státi, kdo sloší 80
K jednou pro vždy buď najednou, nebo re 4 ročních
lhůtách po sobě jdoucích, bohoslovci v 8 Ibůtách,
knihovny, kláštery atd. splatí 200 K. Za to obdrší
kašdoročně jako podíl zdarma kniha „Dědictvím“ vy
danou v ceně 7—8 K. Kdo věnuje nejméně 200 K,
jest zakledatelem. Objednávky jakož i přihlášky no
vých členů a příspóvky členské přijímá pokladník pan
Jan Říhánek, Praba č. 190—I.

Ceský Libuším zvolil Němce léka
řem. Neuvěřitelné toto faktam stalo se 2. dubna ve
sobůsi obecního zastupitelstva libnšínského, obci 1000
roků staré a Libuší založené. Zvolen dobře placený
báňský lékař Pražeko-železářeké společnosti dr. Pom
mernigg, Němec z Kadaně, čeština neznající a osten
tativoé problašající se za Némce. Ten má české lidi
léčit! Stalo se tak národem inženýra německé oné
společnosti Němečka, za Čecha se sice předetavujícího
a s tak zvanými českými živnostníky, členy adražení
„Středočeského Živnostuíka“ na Kladně, Hepnerem,
starostou a Herinkem, radním,s 12jinými živnostníky,
dnes Libušín ovládajícími a chystejícími se obec do
podračí německé Pražsko-železářeké společnosti při
vésti. Protestu jediného člena zastupitelstva p. Při
stoupila nebylo dbáno, naopak cyvickým posmécbem
provázen. Usnesení provázeno přítomným občanetvem
rozbořčenými výkřiky a voláním hanby.

Útniny po zvířata zakládajíprávěv Praze
a Štyrském Hradci. V Londýně mají už dávno zvláštní
asyl pro staré koně, které loni na bílou sobotu ná
větěrou poctilo přes 5000 osob. Na zvířata si mnozí
vzpomínají, je oblažují, zatím co podle nich hladem
a různým strádáním bez povšimnatí padají obozí lidé.
Převrácený svět

Olej růšový vyrábí se hlarně v Bulharsku
růší bílých a červených. Růže řezají se právě, kdyš

rozkvetly a sice z rána. Pak se dávají do přístrojů,
kde se destilají. Roka 1904 bylo tu posázeno růžemi
5960 hektarů. Hektar růfových zahrad stojí až 2000
K a je-li dobrý rok, dá 3000 kg růží, z nichž se vy
robí as 1 kg oleje v ceně 640—800 K. Nejvíce oleje
růžového vyváží se do Francie, kamě se bo r. 1900
vyvezlo 1548 kg.

Obrovská stávka vypaklav Ser. Ame
rice v Indianopoli, kdež zastavilo práci na pál
milionu horníků. ,

Velikomoční pohlednice, kteréÚstřední
Matice Školská letošního roka vydala, jsou opravdu
milým překvapením uměleckým. K poblednicím Bot
tingrovým, jež vynikají jemným vkusem uměleckým,
přidražily se letos umělecké pohlednice Scheinerovy,
u nichž obdivajeme se jak překrásnéma koloritu, tak
i v pravdě delikátnímu provedení svérázné myšlenky.
Jedna = nich působí neodolatelnou komikon: nad
kraslicemi jemné ciselovanými, jež kutálejí se po
ovčším pašitě, stojí v úšasu alopičí rodina. Na jiné
pohlednici zase dívky, Slovenky, hrají si e kraslioemi
a opět jiná pohlednice předvádí svěží průvod mladých
dívek do polí a kočičkami. Doporučejeme národní po
hlednice tyto pozornosti svého čtenářetva.

Taberkulesa jest onemocněnínakažlivé.
Příčinou či vyvolstelem jejím js.0 útvary, které se
pod silně zvětšujícím sklem jeví jako krátké nitky,
Jsou to bacily taberkulosní. Jeou hojně ve vzducho,
kem dostanou ce z chrcblů lidí tuberkulosních. Jak
nebespečay jsou chrcbly lidí tuberkulosních, vysvítá
z toho, že jediný taberkoloaní člověk vykašle za den
na deset milionů bacilů. Cbrchel takový vysobne, roz
práší ee a bacily s jemným prachem vzneson se do
vzducha. Nejlépe održojí se ve vadochn vlhkém, kdešto
v suchém za přístopo paprsků slunečních zacbázejí.
Odtod vyplývá pravidlo: Neplivat! Vystříhat se
vlhkých bytů — větrat Zvláště okolí sonchotináře
je prosyceno bacily: Šaty, peřiny, příbor (pití z jedné
sklenice jest nebezpečno). Dále bacily taberkulosní
jsou často v potravě. V tom na prvním místé ovósti
třeba uléko tuberkulosní matky, které bývá velice
často příčinou nákazy. Uutdliti 60 moboa zárodky
tuberkalosní v každé Části těle a tam toberkulosu
vyvolati. Tak postiženy bývají kosti (kostižer), kůže
(lid říká lišej), blány mozková (a dětí), ústroje smy
slové (slacbové), zažívací (střevo, pobřišnice), ústroje
poblavuf, žlázy na krku (krtičnatost), ale nejvhodnější
a vejlepší půdou pro toberkalosa jsou plíce. Odtad
slovem taberkulosa, soachotě, myslí se obyčejně po
ntižení plic. Do těla vnikají bacily několikerým způ
sobem. Do plic vstupojí hlavně s vdechovaným vzdu
chem, do stfev a potravou, do kůže ranou. Jakmile
jednou v těle se osídlily, mohou z původního mís:a
krví rozšířiti se zase do všech částí a vyvotic
zboabný účinek u tak si dovedeme vysvětlit vyskytla:
vání taberkalosy na četných místech v těle. Sortelnou
se stává obyčejně toberkolosa plic, která můte vznik
nooti buďto přímým vniknatím bacilů a vdechnotým
v duchem neb moboa býti do plic bacily zanešeny
krví z jiných dříve postižených míst, na pf. z kosti
(kostižera) uebo ze střeva po nákaze bacily v pc
travě. Kde se bacily usídlily, sačíná jejich shoobný
účinek. Množí se a působí v dotčeném místě změny,
jejichž výsledek jest zničení, odamření tkaniv tobó
místa. Toto zuičení vyvoláno jest jeduak přímým pů
sobením bacilů toberko'osních, Jednak pradkými jedy
(taberkalin), které bacily vyrábějí. Odatořlé místo
jěví se jako brbolek barvy bílé neb šlutacé — jeut
sýrovitý, ©Arbulky tyto, jsod-li menší, nezývojí 60
díky; často ozliky splývají upola a tvoří větší br
bolky, latinsky zvané tuberkule, odted jméno toberku
losa. Uzlíky propadají změknutí, až věkdy úplně



akepaloj, tím tvoří se v zastišené části dutiny (zvlášt
v plicích). Kolem takto assstiženého místa povstává
zápal, jéhož účinkem utvoří se někdy obal vazový,
který sabraňoje dalšímu šíření ložiska tuberkulosního
a vnikání bacilů do okolí a do krve, A v tomto spo
čívá hojení či léčení tuberkulosy. Takovým způsobem
můte ao tuberkuloss vybojiti, Čímž se dá vyavětliti,
Ze všichni lidé, u kterých se najde toberkulosa, pe
umírají touto nemocí, Tuberkolosa jest vyhojitelna,
jen když včas se pozná a začne ge rozumně Jéčiti,
což vše může učiniti pouze lékař. — Z 97 procent
taberkulosních amírá čtvrtina; i Frant. Palacký a dr.
Rieger měli v plicích vyhojená ložiska toberkalosní
a přece dožili se vysokého věku (Op. Týd.)

(Zasláno.)

Na schůzi odbočky Všeodborového adražení křest,
dělnictva v Třebechovicích v neděli 1. dubna shro
máždění protestojí proti jednání professorů Judy a
Masaryka, kteří drzým způsobem urazili city lidu nej
drašší, city náboženské, a žádají, aby tací lidé byli
£ ústovů katolickými penězi vydržovaných odstranění.
Zároveň vyslovojí dp. faráři Dostálu-Latinova za jebo
mošné vystoupení svůj vřelý dík.

Za kat.1. Jednotu v Třebechovicích:

K. Kyselo, t. č. předseda, J. Horák, t. č. jednatel.

Za odbočku Všeodbor. sdraž. křesť. dělnictva:

B Borian, t. č. předseda. V. Samek, t. č. zapisovatel.

Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 31. března 1906. 1

bl joe K 1380—18390,ita K 1050—10'90, jetme
neK 10-80—11*20,prosaK 1470—00 00, vikve K 1200
—13'00, hrachu K 1800—2200, ovsa K 700—8'00
čočky K 44:00—4800, jahel K 2500—0000, krap K
18:00—86:00, bramborů K 3'20—0'00, jetelového se
mene červeného K 10000—00'00, jetelového semene
bílábo K-00-00—00'00, růžáku K 00'00—0000, máku
K 10'00—144'00, lněného semene K 1720 —0000, 100
kg žitvých otrab K 13:00—0000, 100 kg pěen. otrub
K 18'00—00'00, 1 kg másla čerstvého K 240—000,
1kgsádla vepřovéhoK176—000,I tvarohuK
0-32—00 00, 1 vejce K 08*0—0'00, 1 kopa zelí K 00.00
—0000, 1 kopa cerele K 000—000, 1 kopa kapasty
K 4'00—600, 1 bl ojbule K 6:00—6:50, 1 kopa drob.
zeleniny K 1:00—300, 1 pytel mrkve K 1:50—2'00,
1 kopa petržele K 4-00—4'60, 1 hl jablek K 24:00—
3000, 1 hlhrušek K 0:00—0'00. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 31. března 1906 odbývaný
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 367:/,, žita
2346, ječmene 139, ovss 641, prosa 1, vikve 163,
brachu 2:/,, čočky 0, jahel 6, krap 12, jetel. semínka
20, lněného semene 49, máku 6'/,, — 4.) Zeleniny:
selí 00 kop, potršele 50 kop, kapaaty 30 kop, cibule
26 hi, drobné zeleniny 120 kop, mrkve 30 pytlů,
brambor 188 hl, cerele 00 kop. — 3) Ovoce: jablek
2 hl, hradek 00 hl. — 4) Drobného dobytka: vepřů
6 kusů, podavínčat 483 kusů, kůslat 124 kusů.

Listárna redakoa — nat
Lény na Důlko. Račte si stěšovati uvlast

níhopoštovního úřadu aneb přímo u pošt.ředitelství
v Prase.

Nelitujte peněz
aa sušlechténé osivo, neboť každý, takto do půdyuloženýináší mnohonásobný úrok. Nabízímse zá
Bkoí zs pravost druhů, B vošší čistotu a klíčivost:

vský. proslulý a velice osvědčený
OVES hryohon ,100 kg K36—,5kf

K 140, 1 kg 534 bal.
, s měkko. dánský Ligovo, ranný

OVES nizatý vel.výnosný,100kg K36— Oky
K 160,1 kg36hal. kr zalton plusultra, pravýborakýzelenáč,

OoVES velotažilý, posdní,100kg K 26 -,6 kf
K 140, 1 kg 34 hal. aš dlaht)Mortgage Lifler“ (vyvazov ,

OVES ;%2: "otinka, báječněúrodný,raanýs
silně odnožující. Pravé původníosivo s ochr.
snám. „OREL“ 6 kg K +50, 1 kg 60 hal.

Gelton Fleece“ (Zlaté , SOR
OVES sační americe.novinka,dává neslý

chaný výnos až 12 G po 1 míře, jest poloranný a
vyspačoje se výškou stébel (až 190 cm) a neoby
dějnouplodností.Pravé wi osivo s ochr.
sn. SOŘEL" 5 kg K 650, 1 kg K 140.

jarní horské, osvědčení“ vinomýnk“ŽrITO těžkétrierovanéosivo,1
K 1:40, 1 kg 4 hal.

BRAMBORY Hy (ájoky)radebrané hlízy, ookg K 10 , $ kgK 1F0,1 kg40h.

„Erluriská porla“ ranzé
ROHLÍČKY oválové,žluté,nadmíruvý:

nosné, pro lebké a písčitépůdy, 1.0 kg K 1W=,
5 kg K 1-20, 1 kg 30 hal.

BRAMBORY pozdní"zí
zelenáč“ původní, b) „ p to date“, c) „Opal“,
d) „Unica“, e) „Indastrie“; kašdý druh 100 kg
K 13—, 6 kg K t—, 1 kg «b hal.

Sbirka 100 druhů novýchbramborůsejmény pol kg
K 350jranko dobírkou.

CIBULOVÁ SAZEČKA B
pravá žitavské, 100kg K60—, 8 kg K 280,
1 kg 60 hal.

Veškerá semena hospodářská, zahradní slesní,
dle blavního sesnama, který ns požádání zdarma zasýlé

ja,Vla, [nuduČti.
NÍ
odborný závod

semenářský

Dětem škodi,
kdo kupuje jim pouze hračky a nikoli též knihu Zvláště
pak doporučuje se kupovati knihy přírodopisné, které
mysl dětskou zušlechtují a činí vnímaron

pro vše krásné.
Malý Brehm. Vylíčeníživotaa vlastnostíavířat,rostlin a nerostů.

Seavci. (314 str.) S 380 obr. Cena 3 z]. Vázané a ba
rev. obrazy 2 zl. VOkr.

Pitáol. (329 atr.) Se 279 obr. Cena 2 sl. Vázané s ba
rev. obrazy z zl. 90 kr.

Plazi, obojživelníci, rybyatd. (880stran.) S 342
obr."Cena2 sl 40 kr.Va. ' barev,obr 3ai 80kr.

Rostlinopie. (274 stran) 8 375 obrazy. Cena 2 zl.
4u kr. Vázané s barov. obrazy 8 al. 80 kr.

O nerostech, horninách atd. 3 214 vyobr. Cena
vás. 4 K 80 h.

80 tabulí ve skrostném provedení.
Velmi akvostné dílo. Vázané 14 zl.Atlas rostlin.

Napsal K. Exler. 216 str. s 13 rytinami
Mot lov * a 28 tabulemi, na kterých zobrazeno285

motýlů a housenek. Cena kart. sl. 220, váz. al. 250.

Atlas ptactva. fe wtememprot.Janás.
Cena 10 uj, váz. 12 zl.

Užitečné ptactvo SkSade 148stran425
akvostnými tabulemi. Cena zl. 220 kart., váz. ul. 250.

p Napsal prof. Fr. Dlouhý. Se 3 rytinami a20
Brouci. barevnýmitabulemi a100 vyobr. Cena 32sl.,

kart. zl. 230, vázané zl. 250.

Procházk přírodou.8 26 barvoti ulkami
8 u). 20 kr., váz. 4 zl.

Napsal Jan John.
Přírodopis ŽIVOČIŠSÍVA, (165r.) Be136

obrázky v textu a 23 barvotiskovými tabulkami s 236
obr. Cena vás. 1 sl. 40 kr.

Knihkmpecrí L L, KOBERv Praze

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

Nové nádherné dílo.
Liči prof. J. Janda.

a 802 obrazy v textu. Cena

wm4-8
Biskupská knihtiskárna
o Hradci Králové. ——

ERBS|EEC5
(Chrámové svíce
voskové< svíčkya obět.před

08046-—+= = =?

dle liturgickýchpřede© ĚLYPro místapout
pisů vyráběné, nická, prvnější pří

padnými o 0
polovoskové< sdobené,

(ceresinové)

velikonoční svíce svíce kostelní ste
(paškaly) 8 krůpě- arinové,
jemikrve a ranami, >

ek krášlené s be- zápalkový drát,
ránkemvelikonočním,© svíce obětní "UNE

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do obora
toho spadající výrobky do

. ručaje veledůst. kruhům
biřmování se stubami uchovním největší speci
a případnými nápisy, elní sávod:

„MONOPOL"
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Tovární sklad: PRAHA, Václavské náměstí, 40

Telefon 914.

Tovární sklad: Plzeň, Saská alice č. 7. Telefon č. 416
Vyznamenáne na výstavách:

Pardubice 1003, zlatá medaile.Paříž 1905, slstá
medaile.Londýn 1005, zlatá medaile.Praha 1008,

diplom čestného usnání.
Výrobky všestr. amané. Vaorky a cenníky zdarma 8 franko.

třínožky hladké,
neb krášlené,

svíčky ke křtu,

ev. přijímání a 8v.

Studniční

pumpy
universální, které neza
mrzají a nerezaví, čer
padla různých druhů a č
soustav, řetězovky, atří-:
kačky zabradní a močův-|

kové, samočinná

B napajedla"fi
pro dobytek, větrné motory a

- VODOVODY 
vyrábí a zařizuje levně s úplnou zárukou

V. Strnad,
strojírna v Libici n. Cidl.

noho pochvalnýchuznání.

Genníky zdarma,

Veledůstojnému

duchovensávu!

Jan Staněk
Konviktské ul.,
cielné na

Praha-l, ul.
Kar. Světlé,

J čís.10n., roh
pad 

4 náčiní dovoluie
i doporučíti svůj hojně zásobený

sklad ve vlastní dílně ručně prace
vaný eh kestelních nádob a máčiní,
ako: monstrance, kalichy, cíboris,

py, svícny, kaditelnice, kropen

ky, přtenky, nádobky at d, vše
" a ouoém slohu církevaím. Staré„ předměty znovu opravuje v původní

ntenci a jen © ohmí slaté a stříbří. Na požádání hotové
na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnatí. Provedení od nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

rodbky bescenné. Vše posílám již posvěcené.V——"
První český katolický závod ve Yídni.

Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.

Vídeň,
VO. o., Seiden

gasse čís. 35.

Naukáskusasílá

přírodníK 11:60,12:50,14 a 16—
pražená: K 14—, 16—, 16—,

EO AOAVZ

pěstění, plzeňský prazdroj, vyleželéko
líoské zámecké pivo a pardubský porter. —

se vše framco.

S kg. zás. franko dob., neb předem

pw- v Kolíně. "JN

Omoibas ku každému vlaku. — Ku poradám a

KARA AOKNKAÍ
Fr. Jelínek, Slatiňany.

zaplacení, kdo okuail, jinde nekoupí.
První východočes. odb. záv. kávou

Znovusřízenépokoje, místnostikaváremské
a restanrační. Každon dobu dobře upravená

schůzím zvláštní oddělené místnosti. — O hojnou

návětěvu prosí

aromatická výtečné chuti zelená,

———Solidnoat vítězí ! ——

studenái tepláJídla. Vína stolní vlasteího

Josef Paseka, botelier.



SUKNA ná pánsl obleky í

v Hradci Králové.
Voskované koberce a plátno. Založeno 1834. Kočárovásuknaakoberce.

C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní Kancelář

Inž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jek technické,
tak právní vyřizají se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemeká, tak

raniční,

Kancelář „Hótel Hyršl“,
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

Firma Beránek a Čáp,
| podnikatelství stavob pozemních, vodních, most

ních a silničních
Vršovice=Praha

zadá cestou offertního řízení dodávku lomového
kamene buď Vyravského, Opočenského, Přepyš
ského neb Očelického (Lateckého) a kamene Sku

tečského, resp. kamene téže jakosti,

z 10 SlarůLMosll
přes řeku Orlici ve Svinárkách

u Hradce Králové.

"Lomového kamene (opuky). . 150 m?
KameneSkutečského . . ...... 67 mStěrků<<<2 236m

Podmínky zašle podepsaná firma každému na
požádání zdarma. Přihlášky se přijímají do 16.
dubna 1906 v kanceláři firmy ve Vršovicích.

Beránek a Čáp,
podnikatelství staveb jpozemních, vodních, mostních

a silničních, Vráovice-Praha.

2 liluprsté náp

Vyznamenán státní cenou na
uměl. prům. výstavěJU

, mramery

posloužiti nejen výrobkem úplně č
provedení a cen nejlevnějších. —

; udržuji bohatý sklad

obecenstvo, aby snahu

Trvám v hluboké úctě

te

E

W
C. a k. dvorní fotograf

J.P LANGHANS
Hradec Králové,

Adalbertinum,

odporučuje se k provedení

tableaux
v provedení čistě uměleckém

při cenách baždé konknrence císí

levnějších.
P. T. pánům studajícím činím uvláštaí
ještě výhodné ceny, provedení

i krásnémui .
bez konkurence.

Do Hradce Králové a okolí.

Dovolaji si P. T. obenenstvu uctivě oznámiti,
že jsemotevřel(|. březnem (906 v domě
číslo 36 vedle bisk. rosidence ne
Velkém náměstí

svůj vlastní
sklad oděvů
pro pány a chlapce.

Snahou mojí bude posloužiti vždy modním
a dobrým zbožím s látek trvanlivých. Taktéž
zbotovuji obleky z látek přinesených za ceny
nejlevnější.

Správky se levně a v čas vyřluují.
——Oplraje se o dlouholeté zkušenosti, jiobž

jsem ve velkozávodech získal, jakož i o důvěru

moč P. T. obecenstvemjako dlouholetému zástopci
firmy E. Bělský věnovanou, těším 8e, še mi tato
jako samostatnému živnostníku v míře ještě větší
zachována bude.

Znamenám se k službám nejochotnější

V. TYPLT.

Hezký obličej zjevemvšemardrím,
nitě matka příroda "výmmiláčkůmna cestu dává;avšak, bohnžel, málo kdose těší této přednost.
Růžovou kůži a jemnou plet může aivšak — díky
pokroku v kosmetice — dnešní dobou každá dázne
sama Opatřiti, když jenom pravých prostředkůupo
třebí. Kudosažení cíle slonží

Grolichoro mýdlo

1 lučníchbylo TŽ
známkou GrolichBK k v omá

l
auních byla

stane se bujným, be
Vlas použitíGroljchovam:

čistěné denně Grolichov mýdlem
Zuby s lačníchbylínzůstanou nýmia bí
lýmí jako alonová kost — Mýdlo toto lze dostativ lékárnách a drogueriich aa oenu 30 kr.

V Hradci Králové A. Fryata, obchod
mydl., K. Dix, drog, F. Viktorin, material ; w Pe
Wel m. Bet A Pohlová,drogerie; v fovém

weBet Jaros. Kracíková, rie, BohMéctě

Imlaufová, a Bav pruěce Al Hňourek,drogulsta; v deníkové J. Thon, M
kárník; v Červ Keetelci H. Klatovský,
droguies; w Jese Lad. Jarolímek,drogrista:

v ye s Orl.J Plný.droguista:v OpočníJ 8 obchodník.Kukleny, B. V. Morávek.
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Podnikatelství staveb

a technická kancelář
| stavitele

Jie [iny
| 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 sev Ji

-říkově třídě v čísle 394, dům p.
| Založenor. 1860. | Skuherského pod pivovarem.

Vyznamenánstátnímedaili. | ———————"Velectěnému duchovenstvu.
doporučuje

Ceny levné. Vzorníky franko.

JOSEF STRÁDAL
dříve Ignác Strádal

V HUMPOLCI
doporučuje pr- jarní a letní období svůj

bojně závobený

sklad jednobarevných
i vzorkovaných látek.

Veledůst. duchovenstvo nabízím

látky na kleriky, sukoa černá,
fialová a červená k oltátům, na komže

atd. atd.

Při hotovém placení 5%, slevy.

0000000000000000000000
O00000000000000000000000000

Ř0000000000000000000000000o

Václav Pol
Karel Zavadil .stavitelram „oláček,

zlatník a pasíř nad Kněžnou
, dporačuje se P. T. duchovenstvu, patronátním

vFaradoi Králové, čís. 83 “ úřadémA nirommsvůj hojnězásobený , pro vošk opravy přestavby a ladění
varhan a harmonií.klad náčiní; a harm

"bohosinžebuého > Ručímza nejsolidaějšípráce.pjij
se stříbra, bronsu a ji |

ných kovů i
vše ellně vohnizlacené
a stříbřenéě, zač se ručí.

Vlastní| výroba| umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve Jhůtách. Oprava
znovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

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

tašlou se i ž svěcené8estyr- doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
zením Jeho biskupské Mí. svůj osvědčený a často vyznamenaný
losti. Starý sávod můj může

to vykázatčetnými pochval- výrobní závodnými přípisy P. T. zákazníků

a odporučuje se vedy k zakoupení a opravě kalichů,
« monpstrancí, cíborií, relikvi

ářů, nádobek na sv. oleje,
lamp, laceren, Instrů, kaditelen, tácků na křest, avícnů, pa

cikálů, schránek na Nejevětější,patenek atd. co nejvíce,

»———————————————— ,

Vejee k násadě
od obrovských kachen pekingských |

mg- kus 25 haléřů. -©

Objednávku přes 30 kusů zašlu vyplaceně.

ALOIS BLATTO,
—— hostinský v Ostřetíně, pošta Holice. —

všech kostelních paramentů,
praporů a kovového náčiní.

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

Továrnaeeela
P . „E na zpracování ovoce,

planina, pálenkakoňakua výrobalikérů

harmonia | JLÚ Jos. Comášek
' ve Vysokém Mýtě,

a varhany plz dřívesávodnasušitkováníovoce,salošenýA|
Čas r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4 |

nejnovějších DY — nabízí —voustay — lovně
koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sjadké ovocné
víno, bílé i červené,vino horůvkové (medici
nalní),vína sladká a vino Šumivé (šampaňské).
Upozorňujeme svlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a vý u
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby,
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze stříbrnou medailí
státní a diplomem slaté medatlle, a mnohými ji
nými di 0 právem rašení slaté medaile

Vzorky zdarma a franke,

též na splátky a výměnu nabízí
první královéhradocká továrna

AL. HUGO LHOTA, |
HRADEC KRÁLOVÉ.

Sklad na Velkém náměstí č. p. 39. $Ů vedle lékárny.Král Vinohrady, Karlova třída č. 8.
Cenníky zdarma a franko. Pochvalná uznání od ' ži
předních českých umělců. První výstavní ceny.
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2 (Býv. závod Pospíšílův, založ. r. 1808.)

Donéška do doma zdarma!
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Jan Kryšpin,

4

j

(J. Sylvaterův synovec, ná
stupce)

odborný umělecký závod
'pro

malbu oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 at., Malá Karlova ul. čís. 39
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 69 roků na Malém náměstí

pod Joubím) doporučuje se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
Stce6 se Šeleznými rámy, sí

těmi osazením.

Vetkeré rozpočty, skizsy i odborná
rada bezplatně, všÍ závaznosti

ku definitivní objednávce.

Oy" Neačetnáveřejná i písemnápochvalná uznání.=
Založeno roku 1836.

HOTEL
HAŠEK

V PRAZE, Na Poříčí,
proti sev.-záp. nádraží
(dříve v Hoře Kutné).

Elegantní hostinské pokoje.
Elektrické osvětlení.

Mírné ceny, exguisitní kuchyně, výborné
nápoje. — Plzeňský „Prazdroj“ přímo

od čepu.rr
Badbnobuabackabb baobab

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

V PARDUBICICH,
doporučuje se veledůstojnému duchorenstvu a al. patro
nátaím úřadům ku provedení všech prací do obora toho

spadajících.
Dále dovoluje ai upozorniti na svůj aklad

plan a planin.
Rozpočty zdarma a franko. Nejvyšší vyznam, na výstavách:

VYTETTETYTTT



První výroba

věžnich

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 Jevná, jakost výborná,

(K době velikonoční:
Boží hroby

k výběru.

v každé volikosti, ze dřeva
Těla Páně pěkněřezanáa jemnépoly

chromovaná. (Z pevné sádry ve velikosti 90, 100, 115,
130, 140 cm. velmi levná.)

ze dřeva pěkně řeKlečící andělé zanéajemněpoly
chrom. v každé velikosti. (Z pevné sédry 40, 65, 65cm., velmi levné.)

ze dřeva řeSošky Vzkříšení
jakož i veškeré kostelní práce

as v 60 různých formách
v každém slohu; nákresy

doporučují uctivě

Petra Duška synové v Sychrově
umělecký závod sochařskýa řezbářský!

pro práce kostelní.

Zuež. 1853. Provedeno přes 500 nových oltářů.

DALNONO K NONONANE

Jos.Hájek,*
obchod papirnický a závod knibařský

v Hradoi Králové,

v doměpana S erokého, proti hotelu

Knibařská dílna opatřena jest nejno
vějšími stroji a doporočuje se ku provedení
všech prací v obor ten spadajících. —

Vazby knih všeho druhů, od jednodncbýchaž do nejskvostnějších.

O*> Úpravamodernía vkusná, mě

Zlacení nápisů na stuhy.

Velký sklad všeho druhu papíru.

Hojný výběr ku psaní, kreslení
a malování.

Knihy obchodní,
ve velkém výběra neb na zvláštní zho

tovení v trvanlivé vazbě.

Modlitební knihy
v nejrůznějším výběru.

č) Velký výběr uměleckých dopisnic. NejS k ší hradecké ednice vydané
réraki vlastnímnákladem. "

AAA OAO A
We

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramenů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a

kovov ho náčiní ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. 86.,

Tisíce uznávacích referencí a odpornčení —Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a hotovézboží
k výběru franko.

Adresování všdy doslovné se vyprošuje.

;

Šasoca9a40wWeWe2Watesa0ewamawaĚ

©Klatovskédí o

KBI XKPI KRODXCBI KXCBI

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zssilá na požádání vždy

die roční saisony kollekci
)nejnovějších druhů pravýchč

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!

X ČB) X GB XGOIX693 X 563

Zemská životní

pojišťovna
markrabství Moravského

pod vrchním dozorem zemského výboru,

pojišťuje levně a výhodně kapitály pro případ
úmrtí| dožití, věna a výbavy,výměnkypro
rolníky, důchody vdovské, sirotčí, starobní a
pro případ invalidity, jakož i pense všeho druhu.

Jistota naprostá, an jest to ústav

WE“zemský. "U
Všechen čistý zisk náleží pojištěncům.

(Filialka ve Dvoře Králové.)

ener. inspektorát v Hradci Králové jen

Eliščino nábřeží čis. 304.
PRICERDA585G0INB00

JAN KALIS,
hodinářa zlatníkv Rychnověn. Kn.Josef

> we m o

Krejčík| i8 a
Z u

R| V PRAZE, P E
| uměleckýzávod 80- Z si

7" chařský a řezbářský. = 3O 58
Pisárna a dílny na Letné Číslo 612-VI. = v Za

Sklad: Velká Karlova ul. č. 30 8 ĚjeKb
ručuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře, S 8

kloé cesty, jesle, Bois hroby,Bkříže, kazatel =dnice, kýtitelny,komsoly, , lustry,pul. © =

atd.dlene o, een mceho orsy, = a.emie, fotografie a dí esaný ytek a =
P mě" předměty hodick se za dárky. » van P
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko. nabízí ve, velkém výběru: Výtečné kapezaí ho
Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.—m(

©Úředně povolený výprodoj!

£ 102 zl. Ř
úplné mattové zařízení

dinky všech druhů a soustav. Pendlové hodiny

v krásných ořechových Drsteuy Zlaté astříbrnéskvosty, jako: y, náramky, jehly
a j. v nejmodernějšímAaadaní s úplnou zárukou/

Důvěry hodným zdsilky na výběr téš i na splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1943.

OOOOOOOOOOOOOCXX

% Půjčuji za nejmirnější poplatky

z ořechového dřeva. s ů 1 | | hl
2 skřínědvoukřidl.bohatězdob.po 26 zl. 52l, IVd 6 h 0 aj2 postele vysoké s bohatýmičely po 20 21.40, s
1 umývadlo8 mramorowu deskou 9, “ všech druhů
[Rae vada aaa 00.037 JÉ i pro dětskápředstavení:
4 židle s vysokýmilenochypo 4 zl. 16, (X sklad

nebi S obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 2.

JOOOOODODOVKKX

XX
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Hledáte vhodné a praktické dárky ku všem
příležitostem?

Výhodně je nakoupíte u firmy

Stanislav Jirásek
w Hradci Králové, Velkénáměstí136.

Veškeré zboží jest nejlepší jakosti se zárukou

a v cenách nejlevnějších, konkurenčních. Dopo
ručuji kažilému, aby dříve, než dárky nakoupí, mé
výklady isklad si prohlédl a se přesvědčil, že
větší výběr a levnější nákup nikde jinde nenalezne.

| )Dámsképrádlovlast.výroby.

- Kapesníky.Ručníky. Soupravy.ej%
„ Kněžské kolárky praci1 elaloldové
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Velikonoce,
(14) Od té doby, co se obětoval Ježíš

Kristus za spásu světa a třetího dne slavně
z mrtvých vstal, nepřestala církev Jeho nikdy
veliké tyto dvě nodálosti vyznávati, hlásati a
bájiti. Je-li oběť na kříži pramonem spásy, je
z mrtvých vstání Páně pečetí víry a zárakou
naděje naší.

Dnes hlásá se ovšem na mnohých místech
Kristus, t. j. křesťanství bez vzkříšení; i mezi
námi katolíky najdou se lidé, kteří se jinak
křesany zovou, že z mrtvých vstání Páně ne
mobou srovnati se svým, jak praví, rozomem,
majíce apoštoly za enthusiasty (nadšence), vě
řící z mrtvých vstání, o němž sami přesvědčeni
nebyli, tedy lidi oklamané a dále klamající.
Pro ty platí slova apoštola: „Nevstal-li Kristus
z mrtvých, marná jeut víra naše, marná naděje
naše“; pak by Ježíš Kristoa byl falešným pro
rokema celé křesťanství kolosálním, světovým
podvodem, jaký se nepovedlo provésti 8 ro
zomem lidským nikdy před tím, ani po tom.
Ty ženy prosté a zbožné, jež našly hrob prázdný
a vypravovaly v celém Jerusalemě o zjevení
avdělském, ti vojáci, zapomenavší na svou va
jenskou povinnost a utekší v hrozném stracha
se svého stanoviště, apoštolé, kteří se vzkří
šeným Mistrem svým obcovali, s Ním mlovili
a jedli a kteří židovské radě do duše břímají:
»Vy jste zabili původce života, jehož Bůh
vzkřísil, čehož my svědky jsme“ a toto své
kázání smrtí zpečetují, ti všickni pravím, json
dle náhledu moderních pocbybovačů neuvědo
mělí lidé slabého ducha, jež dovedl jeden je
diný podvodník, který mrtvé tělo ukradl, za
slepiti. K jakým důsledkům docbází ta nevěra,
ta nevěra, která o sobě obyčejně hlásává, že se
jen o zdravý opírá rozum!

Do nedávna pomáhala si proti katolickým
theologům tím, že opírala pravost písem No
vého zákona, kladouc je o sto let později a
připisujíc je sv. otcům; od té doby však, coi
protestantští bohoslovci (Harnack) dokázali

FEUILLETON
Velikonoční dárek.

(3) +Teda, Honzíku, povídám ti ještě jednou:
až tu pšenici u Korbelů složíš, hned poneseš ten
pytel s jablky a bedničku panu sekretáři Karbul
kovi. Vyřídíš mu pěkné pozdravení a řekneš, že
má v té bedničce taky vejce od perliček. — Af
má radost.«

»I dobře, dobře, pantáto, všecko dobře vy
Hdim.« — Čeledín Honzík si udbafl a pobídl
koně: »Bje, bjé.« A už se kodrcal vůz z nádvoří,

Pantáta Vohrýz měl pana městského sekre
téře Karbulku v Lovicích velice rád; oba spolu
několik let studovali, druh druhu zůstal stále
dobrým přítelem. Dobrácký pantáte chtěl svého
přítele před velikonocemi obmysliti také nějakým
dárkem; a tek poslal zvláštní druh vajec jako dérek
sezónní a pak vzácnou sortu jablek. Téšil se, jak
si bude přítel libovati.

Honzík však měl paměť děravou jako cedník.
Co uslyšel, na to za chvilku zapomněl. Když
vjel s vozové cesty na silnici, začal se rozpomí=
neti na obsah poselství, jímž byl pověřen. Tolik
si ještě pamatoval, že má upozorniti, jská vajíčka
přináší; a že má pěkně pozdravovati, to už se ro
zumělo semo sebou i bez opakovaného připomenutí
pantátova. Ale příjmění páně sekretářovo se mu
nějak divně v blavě zmuchlalo, Jak se honem ten
sekretář jmenuje? Bumbulka, či Andulka, nebo
tak nějak. Ale — nač si konečně bude tím hlavu
příliš lámati, Zeptá-li se, kde bydlí pan sekretář,
však už se doptá lebce. Takových sekretářů přece
ani v městě nemůže být na tucet. Vesnice Kví
čala, kde Honzík sloužil, jest veliká jako městečko,
a přece tem ani jeden sekretář nebydlí, To by
tedy bylo už moc zle, kdyby se na tak velikého
pána Honzík nedouptet i bez udání příjmění!

—————

n l o
naproston lež tuto a nezvratuými důkazy po
depřeli víra katolické církve, že ovangelia po
vstala skutečné od evangelistů a epištoly sku
tečně od apoštolů, tedy v nejbližší době po
nanebevstoupení Páně, amikli nevěrci se svým
Renauem, neboť protestantská theolcgie byla
jim až posad hlavním sloupem, o nějž se opříti
mohli a i opírali. Nejpohodlnějším by ovšem
bylo, prohlásiti bibli za knihu podvrženou, ale
pak by se stali směšnými před celým světem,
který věří a vyznává pravost knib, o tisíc let
starších, než je bible.

Jedním z hlavních pracovníků na pod
vržené bibli, kdyby ona skutečně podvrženou
byla, musil by býti sv. Igoác antiochenský,
žijící v I. století po Kristu. A ten píše ku
křesťanským obcím asijským před svou smrtí
(ad Trall. 9.) takto: „Zavřete svých uší, bude-li
kdo k vám mlaviti bez Ježíše Krista, který
se zrodil z rodu Davidova z Marie, jedl, pil,
pronásledování trpěl a smrt podstoupil pod
pontským Pilátem, opravda ukřižován byl a
zemřel před tváří maohých, který opravdu
vzkříšen byl od svého Otce, jenž i nás vzkřísí,
kdož v Ného věříme a bez Něhož pravého ži
vota nemáme.“

A k Smyrrenským 2—6 takto: „Velebím
Ježíše Krista, Boha vašeho, neboť jsem se pře
svědčil, že jste dokonalí ve víře, přibiti jako
hřeby ka kříži Kristovo s duší i s tělem,
který podle těla pochází z rodu Davidova, je
pak Synem Božím dle vůle a moci Boží, jenž
se zrodil z Marie Panny, pokřtěn od Janu,
který pod pontským Pilátem a tetrarchou He

prapor vstyčil pro všecky své svaté a věrné
z židů i pohanů, shromážděné ve své církvi.
To vše trpěl pro nás, abychom byli spasení,
opravdu sám se vzkřísil a netrpěl jen zdánu
livě, jak někteří nevěřící praví, neboť já věřím,
že po z mrtvých vstání v těle byl a v těle

drohům, pravil k nim: „Sáhněte oa mě a pře
svědčte se, že nejsem duchem bez těla! Proto

V K
=Prosím vás, panímámo, zůstává lu někde

ten pan sekretář?= -I jo; podívejte se, mladej,
tamhle aa ten oprýskaný dům s balkonem. Tam
jděte do druhého poschodí. Má tam na dveřích
svoji Visitku.«

eTeda pěkně dékuju, zaplať Pán Bůb.«
Za chvíli již prsštěly staré dřevěnné schodv

to je tady tmae, posteskl si Honzík. Na jednom
místě zakopl, div že se i s pytlem a bedničkou
nesvalil. Otevřel v drubém poschodí hned první
dvéře. Vešel do tmavé kuchyňky. Ve vedlejším
pokoji zadusaly kroky a před Honzíkem stál še
divý pán v domácím županu. «Pán Bůh rač po
zdravit! Jdu tady dobře k panu sekretáři Ďe

*To jsem já; co si přejete?«
s[ to jsem rád, že jsem dobře trefil. Pantáta

Vohbrýz z Kvíčaly pěkně pozdravuje a tuhle pc
sílá k velikonocům v bedničce vajíčka od perličky;
a v tom pytli jsou trvanlivá jeblka.«

sA — pantáta Vohrýz; toho trochu znám;
kolikrát jsme si spolu v kvíčalském hostinci v létě
poseděli, Ale — vždyť já jsem si, příteli, nic od
něho neobjednával. To snad tedy nenáleží mně.«

e[ (o je jedno, pantáta za to nechce nic;
posílá to ctí a darem. Povídel, že má pana se
kretáře moc rád a že mu teda chce udělat k veli
konocům nějakou radost.c

+Ale vida, vida — to je zvláštní pozornost
— to je překvapení! Čím jsem si toho jen za
sloužil /e

sim, a bylo to tolik těžké, div že jsem se
ns schodech nezabil «

Pan sekretář porozuměél nepřímé narážce a
podarovel posla korunkou. Když Honzík odešel,
zavolal do vedlejšího pokoje: »Fany, jděte honem
za pení do trhu a řekněte jí, aby zatím vajec ne
kupovala. Ať tem koupí jenom toho berénka. Do
dejte, že jí po návratu všecko vysvětlímla — —

Zatím Honzík před domem obrátil koně a
jel zpět.

s[ nazdar, Honzko, jek se ti vede ?« uslyšel

fmserty se počítají levně. Ročník XII.a
vítězové nad smrtí. Bylc-li vše na vašem Pánu
jen zdánlivě vykonáno, pak i já jsem jen zdán
livě těmito okovy spoután. Jdu na smrt, do
ohně, pod meč, abych s Ním trpěl a Oo, jenž
opravdu stal se člověkem, mě sílí“ — Tak
mluví, jedná a umírá někdo za blud, za věc,
o jejíž pravdě není přesvědčen?

Stejně krásně a jasně píše sv. Augustin
o tajemství vzkříšení Páně, jak utvrzuje nás
ve víře v naše vlastní z mrtvých vstání ana
logit z přírody oproti pohanským pochybno
stem, 8 nimiž měl co bojovati již sv. Pavel
v athóoském areopaga! Jak energicky napc
míná k obnově života skrze duchovuí smrt!
„Jestliže dobře žijeme“, píše (v Sermo 231
de ternpore) „zemřeli jsme a z mrtvých jsme
vstali; kdo nezemřel, také z mrtvých nevstal
a jestliže Špatuě žije, nežije vůbec. Musíme
zemříti (břichům), abychom nezemřeli. Opakaji
slova apoštola: „Jestliže jste 8 Kristem po
vstali, těch věcí, které nahoře jsou, hledejte.“

Též jiní sv. otoové na srdce kladou vě
řícím své doby výmlavoými vulovy význam
vzkříšení Páně a napomínají k přijetí sv. svá
tostí v době velkonoční, k povstání z hrobu
hříchů. Ještě více však než ústy svých bi
skupů a kněží připomínala církev úzké spojení
ukřižování a vzkříšení Páně, potupné smrti a
vítézoslávy Jeho dojemnými obřady sv. týbodne,
zvlášť bílé soboty, jež bohužel nejsou ani vzdě
lunějším katolíkům dost jasny a po zásluze
oceněny. V středověku jsou to řídké případy,
kdy se proti tomuto základnímu článku naší
víry bojovalo; zato v době moderního pohan
ství, kdy se o všem pochybuje, co rozum ne
chápe a co s hmoton nesouvisí, je tím více
třeba srdcím lidským hlásati, že Ježíš Kristas
vstal a i my jednou vstaneme.

„OBNOVU« V PRAZE
dostati ise v knihkupectví p. Františka Hovorky
vŽitnéulicí a uprodejinovin p. M Vlčkama

Příkopech.

náhle za sebou. Čeledín se obrátil a spatřil ku
maráda Kozáka. Sloužili spolu půl roku v Brár
kově; teď kamarád Tonda byl kočím u jednoho
fabrikant+ v městě, — Rozumí se, že Honzík za
stav [ a zapředl se svým přítelem přátelský roz
hovor.

»A co's tady právě, Honzko, dělal ?«
»Vezl jsem pšenici a teď právě jsem donesl

nějský dárek od pantáty panu sekretáři,«
«A kterému sekretáři?« vyzvídal Tonda.
»=Copak tak velikého póna neznáš, když už

tady jsi pět let ře
eJak pak bych tady nebyl dobře obeznalý!

A sekretáře znám zrovna tři. Já si tady všeho
dobře všímám.

Honzík vyvalil překvapením oči. »Táák! —
To já jsem myslil, že je tady jenom jeden sekretář.
Zatrolené dílo! Jestli jsem to dal tomu nepravému|
Stejně se na tu bedničku díval, jako by byl v Ji
tíkovu vidění.«

sAle jsi to chlapík! Tebe takhle poslat na
vojně někam s depeší; to bys to, nešiko, pěkně
vyřídili Co pak ti v Kvíčale neřekli, jsk se ten
sekretář jmenuje, kterému to máš dodat?«

»[ řekli, ale já už jsem to nějak zapomněl.
— Jmenuje se tek nějak jako Karkulka nebo An
dulka, a — anebo Kabelka. Kdo pak si to má
všecko pamatovat ř«

sSnad Karbulka, ne 7s
sA bodejt že, Karbulke, Karbulke; ty máš

pravdu.«
*A do kterého domu jsi to zanesl, motovidlo

jedno ?«
»sTamhle do té ulicer, ukazoval bičem

Honzík; ovíš, tam do tobo oprýskaného domu
s balkonem.«

I ty trumpetře, to by tě hospodář žehnal.
Tam nezůstává přece městský sekretař Karbulka,
ale starý okresní sekretář v pensí; imenuje se
Plácek. Honem obrať koně, ať ti ty poklady vrátí.
Nebo by ti potom hospodář utrhl hlavu. Já ti
potom ukážu, kde má byt Karbulka. — — Ale



Dopis z Prahy.
( Poznámky Kramářovy o české politice. — Pod
mínky úspěchů protikatolické agitace. — Denník

agrární „Venkov.“)

O Kramářových poznámkách o české po
litice stále v časopisech pilně se uvažuje. Jest
si jen přáti, aby četba brožury neobmezovala
se jen na novinářské referenty, ale aby byla
dobře promýšlena také od značné části volič
stva. Co do budoucích úkolů české politiky a
co do jejího postupu na půdě vídeňské bro
žura opakuje a zjevněji vykládá názory, které
jsme již slyšeli od předních českých politiků,
zejména od prof, Bráfa. Zajímavou jest a novou
po stránce mladočeské sebekritiky. Hledíme-li
ka pravdě, že těžko se přiznávají chyby v ži
votě politických stran, jest kritika mladočeské
strany značnou zásluhou Kramářovou. Ve straně,
která chce dále žíti a která o sobě tvrdí, že
má program přijatelný ode všech českých lidí,
kritická očista konečné jest natnou a potřeb
nou. Kramář chyby a překážky uvnitř strany
však nelíčí v podrobnostech, uýbrž uvádí je
celkově; a ti, kteří ma to vykládají jako ne
dostatek upřímnosti, nechápají, že vynikající

oslanec strany již z příčin slušnosti nemůže
jednotlivce poháněti před soud jako státní ná
vladní. Ti, kdo? bedlivě si všímají života po
litických stran, pochopili Kramáře a rozpoznali
8 ním prameny mladočeského úpadka. Vydalť
Kramář své poznámky nejen pro mladočeskou
strana, ale také pro českou veřejnost vůbec
a pro budoucí jednotnou a positivní politiku.

Hned z počátku nkazaje na „Nár. Listy“,
které překážely zdaru mladočeské politiky:
„Jen neobyčejné zdravá strana mobla přetrvati
vniterní krisí po náhlém svém zmohatnění, ve
likou porážku zrošením jazykových nařízení a
stálý téměř rozpor mezi orgánem strany v Praze
a politikou vídeňskoa.“ Výrokem tímto Kramář
opětně dosvědčuje, že byl jediný z poslanců,
jenž bez bázně na překážku „Nár. Listů“ upo
zorňoval a jenž stále usiloval o orgán, jenž by
politiku klubu správně tlumočil. „Nár. Listy“,
bojíce se odporovati, poťouchle aspoň pozna
menaly, že krymské okolí, kdež Kramář bro
žuru psal, působí prý na ducha melancholicky.
„Zrovna v listech strany“, žaluje Kramář na
„Nár. Listy“, „má býti veřejné mínění připra
vováno na politickou akci poslaneckou, aby
bylo jasno, že v dané sitaaci poslanci nemohli
a nesměli jednati jinak, než jednali. To před
pokládá naprostou solidárnost politiky posla
necké i žarnální jednotu v nazírání na cíle a
taktiku. Tak bylo za dra Julia Grégra ve
straně svobodomyslné ... A tak se stávalo,
že orgán strany připravoval veřejnost českou
na politiku docela jinou, než mohl ji dělati
vídeňský klnb, a i nejvěrnější členové strany
nerozuměli politice vídeňské, poněvadž přiro
zeně stáli pod vlivem orgánu, v němž právem
viděli historického žuroalistického předsta
vitele strany. Co výčitek musilo snésti vídeňské
vedení politiky za tato zdánlivou dvojakost a

jeď honem, protože nemám příliš volného času.«
Honzík teuv obrátil. Nadával Pláckovi, celému
městu i hospodářovi, jenom sobě ne. — A zase
vrzaly staré prkenné schody pod podrážkami
Honzíkovými. Čeledin vrazil do kuchyně se ze
chmuřeným obrvím. Spozoroval, že pytel i bed
nička leží na podlaze tak, jak to tam byl před
chvílí položil. Ani svůj druhý příchod ve hnévu
neoblásil panu sekretáři vedle v pokoji si hovícímu
Vzal pytel aa ramena a sahal po bedničce.

Pan Plácek, vyrušen isa šramotem, vkročil
znovu do kuchyně. »Clověče, co to tady zas dě
láte '«

»[ beru tu bedničku i pytel zpítky, tyhle
věci sem nepatří. Já jsem to měl zanést jinému
panu sekretáři, co se jmenuje Karbulka.« — A
Honzík ještě mrskl zlostným pohledem po starci,
jako by byl Plácek jedincu příčinou toho omylu.
Zachmuřený Honzík po té zvedl bedničku a beze
slova vyrazil zkuchyně, Pan Plácek vypukl v smích,
až mu slzyjtekly po tvářích. «No — na mou duši,
tohle byl dar jako ta Badeniova jazyková nařízení,
Fany — Fany, běžte honem ješté jednou do trhu.
Možná, že už zastanete paní při návratu. Ať tam
tv vejce přece jenom koupí. Ze jí potom všecko
vysvětlím. A když se vrátila paní Pláckova s druhou
služkou z trbu, tázala se pana manžela s pře
kvapením, proč si z ní tropil šašky, +Ach Katy,
Katy, co jsem teď zažil, to se mi nestalo v celém
mém životě,« A vylaživ za velikého smíchu celou
historii, dokládal. «Chlapík přijde podruhé jsko
nějaký biřic, mračí se jako cikán do almary, ale
—korunku nevrátil, tu si nechal od práce. Šelma
mazaná! Ale Pán Bůh mu ji požehnej. Každá
legrace něco stojí; a já jsem se nasmál až dost.«
— Nu — a paní smála se také,

A Honzík: Ten už tu chvíli byl na celý
svět dokonale usmířen. Vyřídil právě poselství
správně a teď měl už korunky dvě. Inu — i
hloupost a nešikovnost někdy výjimkou prospívá,
Ovšem že těžko radit k následování, :

nsupřímnost, za radikální politiku v Čechách
a porolnoa, umírněnou se Vídníl“

Kramář odsuzuje radikolism český a stě
žuje si, co bylo napácháno chyb ustapováním
tomuto radikalisma. Ovšem nejmenaje hlavních
politických čiuitelů, kteří strachem před radi
kalismem byli zachvacováni . . . „ale poněvadž
jsme stále byli ve stracha, že našim radikálům
jazyková rovnoprávnost nestačí, sformalovali
jeme hned celou dlouhou řada našich postu
látů, a dosti k velkéma překvapení hraběte
Badeniho, který sotva se dovedl ubrániti proti
bouři, způsobené jazykovými nařízeními, před
ložili jsme ma a jednali s ním o dloohé lita
nii naších potřeb.“ V dalším vzpomíná Kramář,
že se s tím Badeni smířil, ale jak to u nás
nemůže být jinak, brzo o tom věděla všechna
veřejnost. Némci křičeli: „Jazyková nařízení
a teď ještě — 35 požadavků |“ Pisatel „pozná“
mek o české politice“ odsuzaje to dělání naší
politiky na ulici a vytýká nedostatek většího
a širšího pojetí o politice. Český radikalism
za doby br. Badeniho dle Kramáře odpudil
největší a nejrozhodnější odpůrce německé ob
strakce a německého násilnictví, kruhy vo
jenské — otázkou „zde“. „Dávno“, jak dí
Kramář, „nebyl) takového hříchu spácháno
na české věci, jako zrovna v této otázce.Vta
kové chvili (sa bouří německých totiž), kdy
politický rozam dítěte by na to stačil, aby
rozpoznal, že je přímo — bodiž mi odpuštěno
tvrdé slovo — hloupým, pobuřovati proti sobé
tak mocného činitele ve státu, jako jsou krahy
vojenské, a to zejména tehdy, kdy ve Vídni
proti německé bonři masili hledati oporu v ná
rodnostech neněmeckých, a mohli zůstati pev=
nými, jen když ji opravdu našli — oznali u
nás za dobré poštvati proti sobě vojenskou
stranu otázkou přímo sméšně malichernou
V srovnání 8 dosahem krise, která měla v náš
prospěch býti vybojována.“

Poslanec Klofáč a ostatní radikálové sotva
naleznou slova obrany proti těmto klidným a
rozhodným tvrzením Kramářovým. Také orgán
české inteligence často se posmíval, že naše
delegace nemohla vymoci ani toho slovíčka
„zde“. Že by k lepšímu poučení čtenářstva
svého názor svůj opravil, sotva lze očekávati,
neboť linie jeho jest proti delegaci naší vždy
přímá. Všeobecnou zkušenost vykládá Kramář
také. „Tak došlo“, vypravuje Kramář, „k osob
nima kooflikta, ze kterého 8i vynesl prof. Ma
saryk tolik osobuí hořkosti proti straně, pc
něvadž se mu jistě křivdilo, a který jej i
mládež, jdoucí slepě za ním, bohužel, svedl
k oné nenácisti ka straně, která vzala realismu
všechno to, co bylo kdysi jeho největší před
ností, vnitřní pravdivost, jdoucí tak daleko,
že ochotně uznával všechuo dobré, i když to
dělal nejarputnější protivník a že potíral kaž
dou lež i nepravdu, i když viděl ji u vlast
ních stranníků. Boj realismu, se kterým jsem
dále jíti nemohl, proti straně stal se osobním,
na stranu útočeno, i když dělala to, co rea
lismus chtěl — a tento způsob boje stul se
v Čechách, bohužel, typickým. V boji stran
byla pravda stále méně na denním pořádku“ ...

Tímto způsobem byl realism a prof Ma
saryk častěji již karakterisován, a nyní přichází
ještě muž nad jiné věrohodný, aby obecný
soud důkladnou znalostí svou jen potvrdii.
Jest pozoruhodno, že vnitřní pravdivost rea
lisma zmizela, když vystoupili Kaizl a Kramář
a když zůstal vůdcem Masaryk, hlasatel hora
nity a pravdy. Jest dále ještě příznačnější, že
odešli 1 někteří žáci Masarykovi, jako na pří
klad dr. Chalupný, jenž nedávno přímo na
mistra nařídil světelný proud kritiky. Opaku
jeme, na mlsto vnitřní pravdivosti zavládl pod
vůdcovstvím Masarykovým osobní, strauvický
boj, strannickost a štvavost toboto boje nejen
proti straně mladočeské, ale zejména proti
katolicismu staly se typickými.

* *
*

Boj pro rozvod rozlévá se vždy v širších
kruzích. Není to čístá snaha pro dobro, nýbrž
inaskovaný útok proti církví katolické. Někde
útočníci masku odhodilí a povídají, co chtěií,
hezky zpříma a beze všech okolků. Rozvody
jsvu jim prvým stupňem pro manželství ob
čanské a konečně pro rozluku církve od státu.
Řečníci sociálně-demokratičtí a pokrokářští
rozjíždějí se ua všechny strany a rorpalují
davy živým slovem, které dobře proneseno,
jest vždy icenějším agitačním prostředkem
nežli tisk, jehož úkolem jest pozvolna a jisto
připravovati cestu událostem. Slovo vtiskoje
rázem životnost tomu,- co tisk po delší doba
v mysli ukládal a shromažďoval. Pocifaje se
na straně katolické, že nestačí pouze podpis
proti rozvodu, ale že potřebí jest také ekvi
valentu, jenž by vyvážil řeči protivníků. A tu
ocitáme se před smutným a zabaubojícím
faktem, že nemáme řečníků, nebo aspoň ne
tolik. jako odpůrci. To jest silný kůl, který
se nám staví v cestu. A přace, jak se pat
tujs, hovořilo se důtklivě o potřebě katolických
řečníků již před desíti roky. Jest to slušná

řada let, která positivní pracímohla mnoho
dokázati, ale ktorá lenošivým a oetečným
spánkem tak mnoho zla zavinila a která při

pravil doby 8 nebezpečenstvím stále rostoucím.ako bychom byli někde na konci světa, kam
příboj moderního života nedolebá!

Četl jsem v těchto dnech, tuším, že
v „Meči“, že mají kněší jíti na schůze a tam
brániti katolické manželství. Pravda, ale věc
má ne háček, nýbrž veliký hák, jejž ii ukázal
v dopise jeden můj přítel z venkova. Piše mi,
že chtěl jíti na takovou echůzi do blízkébo
města, ale důvěrný jeho přítel, člen pokrokové
organisace, ho varoval, ža jeho vystoupení by
více pokazilo než napravilo. Řečník z Prahy
jest přichystán každému knězi hoditi na hlava
jistá fakta, proti kterým není žádné obrany a
která strhnoa a zfanatisají shromáždění proti
důvodům, byť byly sebe pravdivější. „Jsou to
fakta“, píše mi přítel, „která na schůzi a
„Labutě“ oa Poříčí dne I. dabaa pronesl dr.
Soukup. Fakta ta kněze, na schůzi ve tvář ma
vmetená, úplně odsbrojí, a sesílí jen vývody
odpůrcovy. Máme svázané ruce a nepřátelé
nás statečně osekávají a bíčují.* Nad těmito
slovy jsem se zamyslil a vyhledav v novinách
zprávu o schůzi u „Labatě“, dal jsem svému
příteli úplně za pravdu. Zpráva o schůzi jest
obšírně podána 2. dubna v „Čase“ a v „Práva
Lida“ a četbu její odporačují všem, kdož v ka
tolickém životě roshodají. Odtud se také pc
rozumí nehybností a skleslosti kněžstva, o
jehož pesimismu nedávno referoval i „Čech.“
Kdo čteš rozaměj! „Čech“ před několika dny
hovořil o Rooseveltoví, jak prý si váží katolíků
a jak je povolává v důležité státní úřady.
„Čech“ také podotekl, že nepřátelé církve ka
tolické v Amorice nejtoužebněji si přejí, aby
vítězila v církvi vždy reakce a nebylo dáno
místa reformám. Nejinak jest u nás. Masaryk
sice řekl, že církev katolická není schopna
reforem, ale pronesl tato myšlenku více jako
přání, nežli skutečnou pravda. I domácí naši
nepřátelé se obávají, že patřičoými opravami
autorita knoěžstva v lidu se pozvedne, síly
kněžstva se uvolní, aby mohly býti využity
k radostné práci ve prospěch náboženství.

Palčivou bolestí naplňuje, že židé s vlastní
i najatou urmádou v protikatolické agitaci se
zdarem postupují a že kořistí z našich vlek
lých nedostatků, které vidíme, oznáváme, ale
neodstraňojeme.

» *
*

„Venkov“, denník agrární strany, při
hlásil se svižně a čiperně k životu. Jména
spolupracovníků jsou zárakou, že obsah jeho
bude míti chutné a záživné jádro. Denníkem
strana agrární vždy více bude pronikati a u
pevňovati své posice v zemědělském lida. Od
vyjití prvého čísla zvýšenou pozornost věnojí
straně agrární realističtí pokrokáři, a zejména
učitelé téhož směru proti agrárníkům netají se
svým nepřátelstvím, vyvolávajíce již otevřeně
rozličné srážky. Smíra tady býti nemůže z té
prosté příčiny, že realističtí pokrokáři všudy
táhnou za jeden provaz se sociální demokracií,
jejiž program jest zabijákem těch cílů, ke
kterým pracaje straua agrární. Jsouce toho
pevného přesvědčení, že košžstvo roalistické
pokrokáře podporovati nemůže, odporačojome
«Venkov“ jeho pozornosti.

Obrana.
(3) Obmova prý al libuje ve uvlášt

mím pedlomadmietví. Tak aspoň rozhodl
„kritický“ „Čae.“ Citovali jsme slova Denisova
O pokleslosti husitského kněžstva. Čas oznává,
že má Denis plnou pravdu, ale — my jsme
měli napsati, že Denis avůj úsudek napsal „o
kněžích utrakvistických (kališných) z 16. stc
letí, kdy sto let po Husovi jcírkev pod obojí
byla vyhladověna a úmořena, protože Řím
odpíral svěcení kočžím jejím, a kdy tedy ná
sledkem nedostatku řádnýcu kuěží obce české
musili se spokojovat všelijakým brakem* —
A že jsme tohle nedodali, spáchali jsme prý
podlondnictví.

Nikoliv, ctihodný Čase, nebylo potřebí
honem vysvětlovati, že ten citát hodí se jenom
na znemravnělé kněžstvo busitské století šest
náctého. Kdo má oči k vidění, kdo jen trochu
vnikne do povaby náboženského převratu sto
letí XV. v Čechách, ten masí uznati, že tak
zvaná husitská reformace sama jíž v témž
století postupnou demoralisaci zaviňovalu svojí
krátkozrakostí a neobratností. Vřed neodvrat

| ného zuemravuční husitského kněžstva byl
patruý již v století XV,„Čas“ proti nám tvrdí:
„Kdyžse řeknekad2í husitští, myslíme

| vždy ua vrstevaíky a následovotky Hosovy, a
i o těch Denis psal právem zcela jinak, protože

byl mezi nimi výkvět vzdělanosti a mravnosti
! české z počátku 16. století.“
; Jak vidět, „Čas“ ař pomábá chytráckým
, koifem. Toť se rozamí, že husitský pokrokář

:



pořád jen slyší a píše o těch lepších kněžích
husitských. Ty snemravnělé by nejraději s hu
sitské církve vyloačil; ale to je těžko, když
eh nevyločovala ani husitské konsistoř. Ale
dyš už „Čas“ by tolik rád obrátil zrak od

od husitského století XVI. k hasitekému sto
leti XV., povíme o tom XV. století něco taky.
Ovšem že vrstevníci Husovi ze stava dachu
venského byli muži vzdělaní a že stáli mravně
výše nad hosítské kněze pozdější. Odkad však
ta jejich vzdělanost? Doševně trávili z tabule
scbystané katolíkem Karlem IV. Napojili se
vědoa ze stodánky katolické. Ale ta za revo
luce husitské brzy vysychala. Šlechetní busité
roskradli universitě statky, fakulta theolegická
byla sničena a tak dorost husitského kněžetva
stál to bez řádného vzdělavacího ústava. | sa
méma kodžstvu sebrala hamižná šlechta statky,
tak že knéz puk byl existenčně závislý od
spupoého šlechtického karabáčnuíka. Pomáhal
si k příjmům, jak se dalo. Odfral rafinovaně
vdovy a sirotky, mámil peníze pod různými
lativými záminkami, atd. Tohle už bylo ve
století XV. A zkáza mravů u nevzdělaných
koěší postapovala všestranně. Kališný podko
moří. Jiřího z Poděbrad Vaněk Valečovský
hromadně stihal znemravnělé kněze husitské
kratými tresty, chtěl je do klády sázeti a
vina nepořádků kněžských přičítal velepastýři
husitské církve Rokycanovi, vretevolkovi Ho
sovu. (Srv. Staří letop. 208, Sborník hietor.
kroužku 1806, 62). Rokycana ostatně stýskal
Da své kněze také dost. A jaký to byl ostatně
idealismus u kněží táborsakých, kteří vyzývali,
aby bylo „mordováno a přinuceno k zákonu
Božímu ?*

Proč vznikla Českobratrská jednota již
v polovici století XV., kdy ještě vrstevníci
Hosovi žili? Protože se jim protivil nevázaný
život koěžstva Rokycanova. Který odpůrce
vnější mohl překážeti kněžstva husitskémo
v reformační činnosti po válce husitské? Ať
několik ušlechtilejších kněží dělalo cokoliv,
rostla zkáza mravní právě u kněžstva samého.
A přece tehdy ještě bylo dost kněží vyavěce
ných biskopem Filibertem. Ideální vrstevníci
a sloupenci Hosovi chytali se za hlava, když
viděli, kam vede věcné provádění reformačních
návrhů Hasových. Nejvíce vystřízlivěli ideální
mistři a vrstevníci Hasovi, když je jiní hu
sité jako zločince v Praze a jinde věznili, aby
ve „káli.“

A jak se divně zamotává „Čas“ do vlastní
příze! Dle „Času“ musily se obce české spo
kojovati v XVI. století všelijakým brakem, po
něvadš Řím nechtěl světiti kališných kněží a
že tedy byl nedostatek kněží řádných. Tudíž
ten zlý Řím by býval zasahováním svého „čer
ného spára“ přece mravnosti kněžetva husit
ského prospěl? Obce skutečně kališné ovšem
žádaly vždy kněze katolickým biskupem po
svěceného. Ale takový kněz, který podvodnou
přetrářkou vyloudil na biskopovi svěcení, ne
lišil ee mnoho od tobo „všelijakého braka“,
jímž naši zemi obšťastňoval tábor protes
tantský. Svědčí o tom sám Lather, Psal roka
1599 českým stavům, že Čechy jsou zaplaveny
špatnými kněžími, kteří šíří lehký mrav; praví
přísloví, že kdo z Němcův dostal se na šibe
nici a na kolo, takový by byl v Čechách vždy
dobře knězem. (Denis— Vančura. Konec 8ammo
statnosti české, 965). A tohle přece Denis psal
o kněžstvu kališném, vysvěceném.

Starý letopisec při r. 1505 stýska), že
bylo tehdy kněžstvo zpastlé nad míra, „takže
již lidé málo o nich drželi pro jich skutky a
odvracovali se od slažby jich, mší i kázání.“
Jenže prvotní příčina znemravnění nehledejme
u kněží XV. století samých, ale u těch, kteří
stav kněžský existenčně i mravně sotročili.
S knězem zacházeli světští patroni jako suroví
plantážníci. Sázeli je do vlastní šatlavy, fac
kovali a z far vybáněli. A ubožák neměl za
stání téměř nikde. Který tedy vzdělanější a
charakterní člověk chtěl se dáti do takové
složby?

Zkrátka jak již řečeno. Kořen zlořádů
putno hledati již v století XV. Ožebračení
kněžstva bylo zcela nevhodnou a bezáspěšnou
závorou kněžské demoralisace. Kdo | aspoň
trochu rozoroně sleduje vývoj církve husitské,
pozná snadno, kdo vlastně očinil ze svobod
ného u vzdělaného kněžstva stádce nevzdělaných
a mravně kleslých rabů. Tolik odpovídáme
„Časn“, podezřívajícímu nás z podlondnictví.
Že su „Čas“ zvláště za pozérsaké éry Herbe
novy dopouštěl literárního podloudnictví přímo
nestoadného sám, to jsme již často dokázali
a to věcně.

Politický přehled.
Vláda odročením říšské rady cbtěla si

upraviti pádu k dalšímu jednání o volební re
formě, ale hned s počátku sněmovních prázdniu
dostalo s0 jí hořké pilulky ze sněmu krajin
ského, kdež liberálové alovinští, nespokojení
8 volební opravou ve příčioě zřízení všeobevné
karie, způsobili obstrukční vřava, následkem

čehož sněm odročen. — Vláda chystá se vo
lební opravoa přidati Němcům nových 13 man
dátů, Polákům 9 a Čechům 1, tak že by Němci
a Vlaši čítali 240 hlasů a Slované také 240.
Pěkoá to rovnoprávnost. Dále má býti rozší
řena kompetence zem kých sněmů ve věcech
školství, v zemědělství, přikázáním vlestních
daní zemím k ozdravění zem. financí atd.

Krise uberská najednou mimo očekávání
rozřešena, maďarská koalice a koruna se do
hodly. V Ubrách zároveň ové mini-terstvo,
jehož složení rovněž překvapilo, vždyť členy
jeho stali se téměř všichni členové výkonného
výboru maďarské koalice s pověstným Košu
tem, synem známého maďarakého revolacionáře,
což nejvíce překvapuje. Předsedou ministerstva
jest dr. Wekerle. Nové uherské ministerstvo
prohlášeno sice za přechodné, ale ono samo
se považuje za trvalé, Nové volby vykonají se
do 15. května a uherský sněm svolán na den
19. května. Koalice maďarská se síce podvolila
— ani personální anie oeuskutečněna, aDi ne
bude zřízena samostatná armáda — než proto
nevzdala se ona svých zámyslů, čeká 60 jen
na dobu příhodnější. -ám Košut se vyslovil,
že boj, který vede koalice za uskutečnění svého
vrogramu, jest teď beznadějný, Povoláním koalič
utho ministerstva zároveň poklesly naděje ne
maďarských oárodaostí v Ubrách v lepší bu
doucnost. V Pešti konají se zatím přípravy
k uvítání panovafka.

V sobotu skončena v Algecirasa meziná
rodní konference marocká, Skončila aspoň mo
rálním vítězstvím Francie a morální porážkou
Německa.

V Rusku v 27 gaberniích zvoleno dosud
141 poslanců, z nichž 79 patří k levici, 16 ku
středu a 4 k pravici, 42 uchlásí se k žádné
určité straně.

Z činnosti katol. spolků.
Z Přeloměe. s. dubna b. r. odbývala „Svor

nost“ př. měsíční achůzi u p. M. Horyny v Přelouči,
při které velmi jasně, přesvědčivé a věcně o časových
otázkách pojednal p. t. p. Fr. Satorie. „Svornost“ př.
vzdává vroucí díky za namahavon přednášku. —
Zlař Bůh!

Zprávy místní a z kraje.
Odjezd Jeho Biskupské Milosti do

Říma. oříští týden v úterý odjede nejdp.
biskup Královébradecký do Říma, aby podal
Svatému otci zprávu o stava diecése. Zajisté,
že cestu našeho velepastýře budou provázeti
modlitby věřících, aby Nejmocnější na pooti
jej chránil, tak aby se nejdp. biskup ve zdraví
k svým diecesánům navrátil,

Cirkevní věstník. V sobotu 31. března
vysvětil nejdp. biskup Dr. Josef Doubravá 37
boboslovců ua podjáhny a v neděli nato 36 boho
slovců na jábuy. V pátek před svěcením skládali
svěcenci tridentské vyznání víry; úvodem k to
muto aktu měl Jeho Biskupská Milost krásnou
promluvu o tom, jak mají býti učedníkům Kri
stovým milými ten sebezápor a povinnosti, jež
svět nazývá nepříjemnými, těžkými. — Na veliký
pátek ráno o 8. hodině konají se v katbedrálním
chrámu Páně posvátné obřady s pašijemi. Pak ná
sleduje průvod do Božího hrobu v kapli sv. Kli
menta. Na bílou sobotu: v 7'/, hod. ráno církevní
hodinky, v 8 hodin svěcení ohně, velikonoční svíce
a křestní vody; pak slavná mše sv. V 5 hod. od
poledne slavnost vzkříšení. Páně s průvodem. U
Panny Marie slavnost vzkříšeníPáně v 7 bod, več.

Ve schůzí méstské rady králové
hradecké dne 9. dubna 1906 usneseno: Nedo
platky dávky ze psů budou politickou exekucí
vymábány. — Sdělení veřejné čítárny Palackého,
že není třeba v Hradci Králové zakládati nový
vzdělavací sbor, jako odbor „Osvětového svazu“,
vzato bylo na vědomí. — Dobročinnéma spolku
„Ludmila“ ve Vídoi povolen byl příspěvek. —
Žádosti okresního výboru za svolení ku zřízení
telefonického spojení okresní nemocnice 88 80u
kromými byty nemocničních lékařů prostřednictvím
spojovací telefonní stanice na městské policejul
strážnici se vyhoví. — Technické kanceláři se u
loží, aby podala do týdnu zprávu, možno-lí nyní
zaústiti kanál z vill p. prof. Wiplera a p. Bečicky
do kynety. -— Žádosti p. Fr. Černého za uchvá.
lení změny fasady pro dům jeho ve třídě Retti
gové a žádosti p. Dudka za povolení ku zřízení
portálu na domě jebo čp. 166 bylo vyhověno. —
Různé účty byly k výplatě poukázány, čtyřem
žádostem o rybářský lístek vyhověno, jedna žádost
o zvýšení podpory a jeúna o prodloužení byla za
mítnuta, jedoé žádusti o poskytování léků na
účet ústavu cuudinského vylo vybověno.

v Kropáčka „nesmí padnoat!“ Téměř
350 let působila Hradečanům Kropáčka, ponurá
a zastrčená věž, nevalně příjemné vzpomínky,
neboť již od r. 1559 se úvádí jako uěstské vč
zení. Ba aní nynější generace hradecká nevidí
Kropáčku žádným poetickým kouzlem obestřenu,
protože jsme do oedávna bývali svědky, kterak
jenom městská policíe, a to ještě s vynaložením
siláckých výkonů, mohla přiměti zabloudilé a uálé

cizince, aby si „prohlédli“ tuto bistorickou a es
thetiokou památku města našeho. Kropáčka se té
šila asi takové u nás oblibě, jaké ae těší „Fik
panka“ v Praze, proto kdo zrovna nemusil, pa
mátky této si nevšímal. Měšťané ai Kropáčky
pevášili, živlové jí nešetřily, magistrát ji v nej
horší její nahotě přikryl stodolovitým krovem a
když posléze odstraněny šatlavy, přišla tato ne
vlídoá věž i o nedobrovolué své návětěvníky, zů
stala zcela opuštěnou a zapomenutou, takže se
pelze diviti, že ta ustaraná blava Kropáčky schý
lila se v hlubokém zadumání o příštím osudu
O Kropáčku neměl v posledních letech nikdo
zájem, jen obyvatelé Komenského třídy pohlíželi
8 uctivým respektem k nabrbené šíji sestárlého a
vysloužilého spojence městské spravedlnosti, pr:
tože se obávali, aby snad z dlouhé chvíle ne
provedla Kropáčka svým pádem na nich vásilnov
exekutivu bez příkazu soudního. Když etála již
Kropáčka několik let beze všeho účele a bez
vděčných díků disciplinované nynější generace,
učinila městská technická kancelář návrh, aby
Kropáčka učinila místo nové jízdní dráze, pro
jektované kol kostela P. Marie přes rampu, ve
doucí k „bonu pobliku“. Návrh tento padl, pro
tože my si neplatíme odborné vzdělané techniky,
aby nám navrhovali nové dráhy, nýbrž aby nám
staré vyšlapané cesty spravovali, což dovede také
průměrný zedník. Tím byla Kropáčka ponechána
svému ústraní a nikdo na ní neviděl nic zajíma
vého. Teprv letos opět existence Kropáčky přišla
na přetřes, když při přestavbě residence O0, Je
svitů odbouráním dvou sousedních budov zbaveny
byly mělké základy její dosavádního zatížení.
Teprv „klerikálová“ musili upozoraiti, že Kropáčka
při svém metrovém pouze základé, na příkrém
svahu stojící a volaému tlaka větru vystavená,
nemůže býti ponechána při libovůli, chce-li zůstati
aneb se poroučeti. Všecko ji schází, co potřebuje
každý vysoký objekt ku své stabilitě, ale jednu
podporu má, co si každá stavba nemůže dopřátí
a to je protekce pokrokářů, vyplývající z odporu,
proti stavebníkům. Městský fysik Dr. Klumpar
prohlásil: „Nesmí padnout!“ a tato parola všecky
ostatní nedosiatky anuluje. Dnes se opovrhovaná
dosud Kropáčka srovnává a Bílou věží a katbe
drálou, dnes i esthetický význam ae ji přikládá,
takže 8ama asi žasne nad ton ctí, které se jí
dostává. Nikdo ovšem uevzpomíná, že napravovala
porušené mravy zdejších příslušníků, ale to tane
jistě všem ctitelům Kropáčky oa myali. Ostatné,
kdo ví, nebude-li nám Kropáčka zase jednou ví
tanou! — Dnes osoboí animosita vyvolala všecky
estbetické a historické úvaby o Kropáčce, ale sí
tuace je vážnou a proto žádáme, aby se vyšetřil
řádně stav věže a učínila se rozvaha, zdaž žá
doucí oběti, ku kongervování tohoto objektu ne
sbytné, jsou v poměru ku kulturnímu jebo vý
znama. Nebudeme trpěti osobní rozmary, nýbrž
chceme znalecký a nestranný posudek sporné zá
ležitosti, protože víme, že pouhé slovo „nesmi
padnout!“ nemá v techoice žádného významu.
Otázka nyní je: Muoho-lí nákladu bude vyžado
vati podcbycení základů, slušná zevnější úprava
nynější obyzdy a odkud se tento náklad uhradí?
Když již byla diskusse o Kropáčce vyvolána,
nechť se solidně rozřeší|

Velké dva kemcerty dámskéhopěvec
kého spolka Elišky, pořádané 7. a 8. dubna, po
čítati možno mezi zdařilé provedení skladeb mistra
Dvořáka. Symphonii „Z nového evěta“, dílo bo
hatosti budebuích myšlének překypující, výborné
sebrál orchestr vojenské kapely pluku č. 36 pod
zručnou taktovkou p. kapelníka Heydy. „Svatební
košile“, pro solo a smíšený sbor 8 průvodem or
cbestra, tak věrné vystibující budbou svou ta
jemný svůj ráz balladový. vykázaly rovněž svě
domitou péči a snahu jak dirigentů p. Kuepra
při sboru a p. Heydy při orchestru, tak i solistův
i sboru. Pí. Jaočová oplývá posud bohatostí hlasu,
zvláště v prostředních polobách, par.ie modlitbové
přednesla 8 vroucím citem. Pan Pácal upiatnil
sílu svého hlasu, ale zdál se, zvlášté v veděli,
býti indisponován. Pan Kolář všeobecně zamlou
val se svým široce založeným basem a výbornou
vokalisací, Sbor, v němž mimo dámský sbor účin
kovali studující zdejších středních škol a mnozí
pp. ochotníci, držel se statečně.

Dámský pěvecký spolek „Eliška“
v Hradci Králové vzdává veleváženépaní A.
Jančové, koncertní pěvkyni a choti městek. vrch. in
Zenýra, za přeochotné a skvělé zapění vopránového
sóla, velet. pana F, Pácalovi, tenoristovi král. zemak.
česk, Národ. divadla v Praze, a velct. panu F. Kolářovi,
koncertníma pěrci z Pardabic, za umělé přednesení
tenorového m basového róla, velet. sdružení ochot.
pěveckých ail z Hradce Král. « okolí, pp. stadujícím
c. k. zdejších středních škol za laskavé spolapůso
bení, jakož i velct. pana L. Kneprovi, řediteli „Elišky“,
za obětavé řízení zpěvu a velct. pana M. Haydovi,
kapelníka c. k. pěš. plaku č. 36. v Josefově, 44
mistrné řízení hudby při koncertech, poťádaných dne
7. a 8. dubna 1903 v městsk, Klicperová diradle,
vřelý dík!

Ztrnutí šíje objeviloss již také v Hradei
Král. Dovftiletý žák obecné školy N. ještí v pátek 6
t. m. byl ve škole a drabého dne ríno pollebl již
zákeřné chorobě.

Starostou II. šívmost. společemstva
v Hradci Králové zvolen p. Ant. Fait, mistr klempif
ský. Důvěry této ni p. Fait právem zasiouží.



Z veřejné čítárny a knihovny prů
myslového musea v Hradei Králové.
Čítárna navštívilo v lednu ve 13 večerech 554 osob,
v úoora v 11 večarech 566 osob, v březnu ve 13 vo
čerech 738 osob. Ubrnem 1848 osob. Domů v téže době
půjčeno 845 osobám 558 ovazků odb. spisů a 8117
předloh. V čítárně vydáno na 1166 žádanek 4566 pře
dlohových děl s více než 85.000 jednotlivými předlo
bami a 768 evrazků odbor. děl. Do okolí zapůjčeno 18
osobám 26 svazků a 688 předloh. — K vyloženým
časopisům přibyly nově: „Kind and Kanst“, „Revue
rovní,* „Česká Osvěta“, „Kovářské listy“, „Musenme
kunde“, „Msister der Farbe“, „SedlářskéRozbledy“,
„Typogratia“, | „Učitelský| přebled“, „Werkkanst“,
„Věstník obchodu koloniálního“ a, Živnostenský Obzor.“
Do knihovny zakonpeny a zařaděny následojící cenná
předlohová díla: Meurer — „Pflsnzenformen“; Pa
zanrek — „Keramik“, „Der Dekor“, „Das Schmieden
werk“, Aubert — „250 Bordures“, „XVII. Wiener Mó
bel Austellung“, Colda Klouček — „Výbor prací jeho
a jeho žáků“, „Porcellain tendre de Sevres“, „Colle
ction Hayaschi“, „Ds Hans“, Grohmann — „Nene Ma
lereien“ IV. díl. Kubeš — „Trahlářatví otavební a ná
bytkové“, Skramlík — „Vzorník prací trahlářských“,
Haus Wertheimin Berlín“, Borisov — „Na Novou
emi“, „The modera home“, „Nové stavby pražské“,a

mnobo menších děl předlohových. D) oddělení odbor
ných spisů textových zařaděny nově: Skramlik —
„[rahlářství starební a nábytkové“, a od téhož „To
sařetví“, Šstlík — „O barvách“, „Knihy račních prací“,
Beneš — „Nauka o bednářetví“, „Ottův Slovník na
učný“ díl 24. „Soupisy památek okresu Poličského a
Mladobolsalavského,“ „Český kalendář textilní“ a j.
Z cizích literatur : Sbírky „Fiibrer zar Kunat“, 3 první
svazečky, Fischer — „Die Herstellung des Porzelana“,
Pbilipowitech — „Grandrise der polit. Oekonomie,“
„Berůhmte Kunststátten“, „Genua“, „Peterabarg“,
Vachon — „Pavis de Chavanes“, Falke — „Majolika“,
Grotbmann — „Daezsichnen“, Bohmemann — „Gron
driss der Kunstgeechichte“, Radziekowski — „Styl
Zakopaňski“, Tadd — „Nene Wege zurkůastel. Er
ziebuog“, Hermánn — „Die Ziegelfabrikation“, „Die
Kalkbrennerei“, „La dentelle Irlandaise“ a j. v. V nej
bližší době bude vyložen v čítárně doplňující katalog,
do něhož budou zanášeny postupně přírůstky knihovny.
Naší intelligenci, řemesiníkům a stadentetva odporu
čujeme knibovno průmysl. musea co nejvřeleji.

Dary udělené Záložnou v Hradci Králové ze
zisku za r. 1906: Po 60 K: Okrašlovacímu spolku
zde, sboru dobrovolných hasičů zde, na veřejné cvi
čení, na stavbu tělocvičny „Sokol“ zde, II. Živnost.

společenstva(podpěr. fondu) zde, IV. Živnost. společenstvu (podpůr. fondu) zde, Obecné kachyni zde, Úatř.
Matici zde 40 K, Nár. Jed. Severočeské zde 20 K,
Palackého čítárně zde 20 K, Husovu fondu zde 25 K,
„Olivě“, spolku absolventů obch. akademie zde 10 K,
Okrašlovacímu spolku na Náboně 10 K, „Komenskému“
ve Vídni 10 K, Nár. Jed. Pošumavské v Praze 16 K,
Národní kolek 20 K, úbrnem 680 K.

Za herečkou. 18letýstadujícíN.na obchodní
akademii v Hradci Králové byl výborným studentem,
ale co ho zmámily svůdné oči hereččiny, te tam piloost,
Nedávno prchl z Hradce, prý za herečkou k divadlu.
Zkačená existence. Pak že již takový student nepo
třebuje posily z náboženatví čerpané.

" Z minulosti Hradce Králové. (Ro
dinné, hospodářské i společenské poměry koncem 18.
stol.) Pokrač. — Při dědičném narovnání dne 21.
dabna 1789. „po zemřelém Martinu Ludvíkovi z Plačic
se pro urputnost wyna Josefa a jeho tcbána Václava
Hampla nic poříditi nemohlo, proto bylo třeba vyčkati
času šesti neděl a dato publikovaného kšaftu.“ Na tu
dobu ustamoveni sekvestory rychtář z Vlčkovic ary
chtář z Plačic, kteří všechno obilí, které po emrti
Mart. Ludvíka baď saté neb ve slámě pozůstalo, do
právní sekvestrace převzali! (Folio 62.) — Roku 1787
byl Václav Řebák vyjednán z vojny, aby hospodařil
na statku v Rondničce k race vdovy Anny Součkové,
již sobě vzal za manželka. (Folio 60.) Po emrti Anny

Řebákové, dříre Součkové, Václav Řshák požadoval
od dědiců Součkovských na místo sntého výměnku
19 zl. ročně, poněvadž živnost neměla hospodáře. Po
žadavek Řehákův zdál se dědicům vysoký a proto pro
varování dalších mrzatostí a pro zachování dobré
vůle splatili mu společně 28 zl. hotově jednou pro
vědy, s čím se Řshák spokojil. (Folio 68.) — Jan
Černý zs Střebše dal Matěji Diviškovi 6+/, strychu
pole k užívání na místo úroků ze 120 zl., jež si od
něho kdysi vypůjčil. Roku 1789. připadlo pole to
synu Matěji Černému. (Folio 70.) Otčím Matěje Čer
ného, Václav Řehák, byl povinen novému hospodáři
při postupování gruntu odorzdati tento dobytek: 3
kobyly, 1 bříbě, 1 krávu, 1 jalovici, 1 roční tele,
1 evini, 1 prase. Hospodářský úřad při komissi dne
26. Června 1789. připomenul, „kdyby Václav Řehák
bospodářetví neb stavení spouštěl, z té živnosti třebas
před časem vyzdvižen a živnost synu Matěji Černému
odevzdána býti má.“ (Fol. 72.) — Roku 1789, počítala
se jedna kopa grošů č. na 1 zl. 10 kr. rýn. (Fol, 74.
a jinde.) Pro vdovu Diviškovou na statku v Plotištích
byl vyměřen výměnek až do její smrti. Poněvadě jej
však mnoho let před svou amrtí nebrala, domáhali se
zaň dědicové náhrady. O tomto sporu rozhodl hospo
dářský úřad dne 19. září 1789, takto: „Jestli nebožko

matka měla připnaný výměnek až do smrti, to se rozuměti musel, kdyby do smrti Diviškovou zůstala, po
něvadě ale se podruhé provdala za Součka, Diviš
kovou do emrti nezůstala a tak tím samým výměnek
přestal.“ (Folio 77.) (Pokrač.)

Upálila se. V pátek 6. t. m. na večerbyli
občané na Novém Hradci Král. v sousedatví domka,
v němžbydlila stařena Theodorová, vyrašeni zvláštním
zápachem. Vnikli do světnice a tu na podlaze celé
opálená ležela jmenovaná atařena jiš v posledním
zápasu. Žena ta mejíc jinak hlavu rospálenou vznět
livým alkoholem počínala si při přikládání do kamen
tak neopatrně, še se na ní vaňaly šaty a v bezmoc
nosti jsouc sama doma nemohla se krutému živla u
brániti a tak to zaplatila ještě ten den šivotem. Ta
nešťastnákořelka|

Projev býv. ministra K. Vellčkov
předního básníka bulharského. Na pozdrav, kter
účastníci přednášky, nedávno Kř. soc. spolkem v Holo
blavech „O Bulharska“ konané, na pohlednici zaslali
býv. „direktora na prosveštenicto“ V. Veličkovi v Sofii,
došel Dr. A. Radolfa tyto dny následující dopis:
V Sofii 1/4 ob. Blagorodny gospodine! Přicházím te
prvé does, an opravdu nevím, jak bych Vám podě
koval za milou vzpomínku na krásné město Hradec
Králové, kterou jete mne z Holoblav obmyslil. Pro
kašte mi ta laskavost a tlamočte všem dámám i pá
nům, kteří v tak přebojném počtu pohlednici mi za
slanou svými podpisy okrášlili, moje nelíčené díky a
řekněte jim, že pokládám ji pro sebe za nemalou čest
a uschorám si ji jako drabou památku. Já zajisté rád
uznávám záslužnou práci Čechů, které jsem kdysi na
školy naše povolal a kteří zůstali mi přátely a již
proto dvojnásobně těší mne vzpomínka z Vaší krásné
vlasti, kterou, dopřeje-li mi Bůb zdraví, v brzka na
větívím. Přijmete pozdrav i úctu Vám oddaného K.
Veličkova.

Z Kostelce m. ©. Katol. Jednota r Ko
stelci n. Orl. pořádá v pondělí velikonoční dne 16.
dubna t. r. v sále na „Rabštejně“ divadelní hru:
„Písmákovadcera.“ Začátek arčitě o půl8. hod. vešer.
Předprodej lístků v pátek, sobotu a v pondělí v ob
chodě p. V. Alberta, v knibkapectví p. Ferd. Kunce,
v obchodech p. Hanuše a p. Liera, n kasy v pondělí

Divadelní ochotnická jednota „Tyl“
v Rychmově m. K. pořádá v pondělí dne 16.
dubna 1906 ve prospěch zařízení divadla divadelní
hru: „Darmojedka“. Komedie o pětijednáních od Ilja
Aleksandroriče Salova; přel. K. Štěpánek.Repertoirní
hra Národ. divadla v Praze. Začátek přesněo půl 8.
hodině. Konec o 10. hodině. V meziaktí účinkuje ct,
budební spolek Dalibor. Csny míst obyčejné, dělnický
lív.ek 20 hb. Předprodej lístků na číslovaná sedadla
laskavě obstará p. Josef Říha, obchodník v Ryobnově
nad Kněžnou.

Z Jestbořle. Dne 8. dubna b. r. posvěcenu
byla zde křížová cesta, kteroaž vymaloval vdp. P.
Eduard Neumann, farář v Robozné u Svojanova, na
plátně na zlatém základě umělecky a v nádheře
krásných živých barev. Obzvláště vytknouti sluší
ušlechtile a jemně provedenou tvář Krustova. Též o
ostatních postav vyskytojí se pěkné, výrazné tváře,
Ježto i cena jest přiměřená, doporoačí se co nejlépe
církevním správám dovedný ten malíř,

Z Přelouče. Krejcarový spolek v Přelouči
provařil 630 K 27 b od 8. ledna do 1. dubna b. r.,
začež poskytl průměrně 181 dětem denně (71 obědů
celkem) 15.200 porcí teplé polévky s příkrmem, i přišla

otevře se šlědrá a účinná ruka dětem potřebným!
Výbor vzdávádíky -p. t. dárcům, dámám, jež chodily
vařit a rozdílet pokrmy, al. m. radě za úpravu míet
ností i teplo a světlo, jakož i el. sborům učitelským
za denní dozor. Zaplat Pán Bůh vám to sáml —
Oslava Sratopluka Čecha, jež uspořádána byla 8. dubna
b. r. večer ve dvoraně obě. besedy od 3 spolků pře
láčských (Severočeská jednota, Obč. bessda a Sokol
přeláčeký) ve prospěch Bytouchovana Železnobrodeka,
vydařila se, ač návštěva z různých důvodů byla slabon.
Odkud však nabrati cbuti k dalším podnikům? Pro
gram byl pečlivě sestaven a proveden. Pořadatelům
sluší vzdáti uznání!

Hymkovy krváky v Přeleuěl. «.dubna
rozdával nějaký agent sešity krváka: „Vězeňna Špil
berku a hrůzy jeho podzemních žalářův“, jež sepsal
Viktor Falk a vydal nakladatel Al. Hynek v Praze.
1 sešit za 20 b a aliboval za mírný doplatek 2 K 20h
jako odměnu modlitební knihu v krámeké ceně za 6 K.
A přese všechno poučování a varování odbyl jich zde
dost! Honba za sensací se stane vášní. Kdy as lid
náš prohlédne a uzná cenu dobré rady?!

Z Hořie. O svátcích velikonočních dávány
budou ve zdejším děkanském kostele některé pozoru
hodné skladby: „Popale mens“, 8 hl, smíš. sbor od
Palestriny, „Ecce gaomodo“, 4 hl. smíš. sbor od Handla
(na veliký pátek), „Te Deum“ pro 4 bl. smíš. sbor a
varhany od Fr. Witta (v sobotu). O Božím Hodě
dávána bude 4hlasá mše Palestrinova „Hodie Christus
natus est“ a Ghlasó „Paoge lingaa“ od Koenena. —
Varhany ve zdejším kostele děkanském byly násled
kem nutné rekonetrakce kůru rozebrány a opět tyto
dny postaveny firmou E Š. Petrovou ze Žižkova u
Praby, která tytéž r. 1800 zhotovila, Při této příle
šitosti firma jmenovaná varhany v různých částech
zdokonalila a jmenovitě želaziovým krešendem opa
třila laskavou podporou c. k. patronátního a děkan
ského úřadu. Žaluziové krošendo, v němž ukryty jsou
veškeré rejstříky II. manuálu, působí na posluchače
dojmem úchvatným, ba pohádkovým. Jednotlivé rej
stříky varhan, jsouce mistrovsky zbarveny, v plena
znějí nejen ladně, ale též majestátně. Varheny takto
zdokonalené, čítající 26 znějících rejstříků, mezi nimiš
dva rejstříky jazýčkové trombu a trombon, a veliký
počet tahů kolektivních s krešendem rejstříkovým a
dvěma manuály, úplně vyhovají nyní kladeným poža
davkům aestbetickým hudby chrámové reformní, jaká
jiš přes 20 let v Hořicích jest pěstována. Firmě Petrově
právem dlužno ve všech směrech jen gratalovati
k takovému dokonalému stroji, který nyní směle řa
diti možno k nejmodernějším strojům.v Čechách.

Ze Ždámie. Napsal jsem, še vyložím, jek
jest potřebí, aby naše dávání bylo rozumné. K nám
do Ždánic přicházejí nyní zas pohořelí, všude do
stanou, jen na faře pohoří. Dne 2. září 1904 savítaly
sem dvě osoby — ovšem z Nechanicka — s vysvěd
čením v race od p. starosty, že jako pádemohně o
věecko přišli, sachránivše jen duši a tělo. Na to já:
Zítra sašlu dvě korany p. děkanovi do Libčan —
v neděli po ranní skočte si pro ně, Na poukásce vše
vytknuto s tou douškou, jestliže ty šeny jeou pod
vodnice, aby se dal ten obnos tamním chudým. A hle,
jiš 7./0. odpověď: „Veledůst. P.. . Dobřejste tudil!
V oslé Lbotě není šádného Korandy a předatarený
jest Fr. Tichý, nikoliv Šlechta Josef a co jest hlavaí

věcí, %eBohu díky ve Lhotě více let šádného pošáru
nebylo. S milodarem po přání naložím. Je to ovět|
S přátelským pozdravem a polibkemzcela oddaný
skorosoused Jos. Smidt.“ — Dne16 února b. r. zas
pobořelí a opět v duálu z Borka u Probluze a vy
svědčením v rukou. Procedura táž, jako dříve, aby
v neděli po ranní v Probluzi zastavili se na faře.
Tamní důstojný p. farář poctil mne dne 36./2 06 listem
tohoto znění: „Dotyčné osoby Aona P. a Marie J. dle
sdělení jsou pohořelé ze řemesla, z kollátary Lib
čenské © obce Técblovic. Na zdejší kollatuře vůbec
případ obně se nestal. Obnos vámi zaslaný daroval
jsem jednomu chuďasovi, jebož manšelka jiš dest let
nemocná leží . . . Zaplaťt Pán Bůhl“ — Tak to chodí
Da venkově, kde není četnické stanice. Třeba nezapo
menoati, že matkoa moudrosti jest opatrnost. A nyní
něco tklivého z toho vesnického kolotoč». V kuchyni
se vaří, peče, smaší o překot, vždyť jest posvícenské
pondělí. Fara téměř pustá, farář s koihou za humay,
domácí hostům v ústrety, služka pro očjské koření
u kapce a u kamen pečlivá Marta aamojediná. Za
dveřmi debračka — podán jí koláč — ona ale žádá
o výtah z matriky pro Manča — nevěstu — co dě
lati? — še počká na dvoře — ba že si dojde pro
kolek do vesnice a Marta těžškopádná váží několik
kroků až ke plotu a kýrá a kývá — až konečně
farář ji uhlídá a přijde, aby vyhotovil výtah, nebo
křestní napsal list. — Než nějak dlouho to trvá a tu
s kachyné zavzní ordcelomuý výkřik: „Že mne ta mrcha
vytábla — mezi tím, co jsem paty vytáhla ven, jednu
husu z trouby? No, co na tom — odpovídá tau, co
čeká na kolek a na jednu korunku 24 psaní lista, jen
když nevytáhla z trouby věscko — a tak na jedné
faře se stalo, že výtah z matriky zaměněn za výtah
z trouby. — Jiný případ. — Dvéře vrzly, klika cvakla,
chndý u kachyné. Dostal velký hrnek „trdlové.“ Po
chutoav si, otvírá dvóře ae slovy: „Prosím, já donesu
drobet té polívky mé malé dcerušce, která na mne
čeká u kostela na hřbitově.“ Nato odešel „ten hodný
otec“, ale hrníček se lžičkou zmizely s ním oa všdy
též. Ano, ano, opatrnost jest na venkově státní nut
ností! A podobných příhod má na vesnici každý farář
„zažitých“ za lubem ještě více — než nechvalno, vše
na trl až do úoavy Čtenářů vynášeti. U náe ve Ždá
nicích utvořil se letos spolek sociálních demokratů.
No — budiž! Já sám nikdy nehrál jsem si na arieto
krate. Nebudou-li oni proti kostela, nebude fara
proti nim. Ale nezdá se. Naši Žiáničtí dělníci sami
sobě říkají „Dřeváci.“ Mívali dříve svůj „dřevácký
ples“ v neděli, k němuž malým obnosem několika
koran přispěl i jejich farář; lotos však položili bál
svůj na sobota, přišli a pozváním — ale nebylo při
jato k vůli té sobotě, ne všsk proto, že pro odepření
té „trdlové“ vpálili mne dosvých novin. Nebuda tam
brzy zas? No, ne shledanou!

Z Her. Jelemí. Katolicko-sociálníjednota
v Hor. Jelení pořádá v pondělí velikonoční dne 16.
dubna 1906 v bostinci p. Františka Nováka divadelní
představení: Pravá láska vítězí, anob: Na bludných
cestách. Obraz ze života venkovského ve 8 jednáních.
— Die starší látky volně zpracovali a pro ochot.
divadla upravili Frt. Donát a Em. Chvátal. Začátek
přesně o 7. hod. večer. Dítky školní přístapu nemají.

Z Něm. Bredu. O květnon neděli připravil
zdejší sbor literátský zbožným účastníkům služeb
Boších o 8. hod. ranní v pravdě vzácné a milé pře
kvapení pěkným a dojemným provedením nově upra
vených pašijí od B. Kašpara se soly, sborem mužským

a smíšeným. Horlivý a neunavný cvičitel sborovýpFr. Pospíšil i ochotní členové-pěvci naši nešetřili píle
a čaen k dokonalému nastudování u důstojnému vy
konání posvátného pašijového obřadu tohoto. S pravým

rocítěním a zbožnou nólaiou zepěli Evaogelistu p
ospíšil, Ježíše p. Ambož, Piláte p. Žák, Jidáše p.

Domkář ml., Petra p. Beník, děvočku a ženu Pilátova.
sl. Bočkova, svědky pp. Domkář starší, Štáfi, Duben
a Krejčí, sbory mužské a smíšené ostatní členové
liter. sboru. Úchvatný tento pěvecký obraz vzbudil
živou představu o utrpení a smrti Spasitelově v duších
přítomných věřících, pozvedl mysli nábožných poslu
chačů k nebeským výšinám a vyvolal mohutný dojem
v srdcích všech, o čemž avědčí mnohé projevy i hlasy
uznání a chvály. Kéž tak i na dále literáteký náš
epolek s p. cvičitelem v čele pokračuje v horlivé a
ušlechtilé činnnosti své, práv křesťanské avé povin
nosti a věren čestnému úkolu svému, a pracuje ku
povznesení zpěvu církevního na čest a slávu Boží,
sobě ku chvále! Zdař Bůbl —

Z Oujezdee. V neděli dne 22. dubna 1906
uspořádáno bude v sále p. Adamíry divadelní před
stavení „Jiříkovo vidění.“ Báchorka se zpěvy a tanci
v 5 odděleních od J. K. Tyla. Začátek určitě o půl
8. hodině večer. Dítky školní přístapu nemají. Čistý
výnos bude věnován na sbudování nového kříše v Ou
jesdě. Po divadle taneční zábava.

Poznámky k Bončkově přednášce
v Pardabicích. Pan JUDr. Boučekobjíšdí česká
měste, vykládá o rozvíšitelnosti manželství a dokasuje,
že teprve na sněmu Tridentském (trval od r. 1645 až
1563) církov ustanovila manželství jakožto svátost a
svazek nerozvížitelný. Pan doktor se blamuje, kdyš
takto mluví; od intelligenta a k toma ještě graduo
vaného máme očekávat: jen pravdu, která je ke cti
jemu i veškeré intelligence. Poněvadě pak nejen náš
lid méně inteligentní, ale i mnosí s intelligence ne
mají jednak času, jednak příležitosti přesvědčiti ce,
mlavil-li dr. Boček pravdu, podáváme tuto histo
rický důkaz, še sám mistr Jan Hus považovalman

Šelství ze svazek nerosvíšitelný. A Honsbyl upálen
r. 1416, tedy celých 180 roků před sněmem Trident
ským. Hus píše ve spisu „Výklad desatera božieho
přikázanie“ o manželství takto: „Věs, še manželstvie
slove snamenie svaté věci.. A jakož duše nemá od
Krista odatápiti hřischem smrtediným k ďáblu, též
mandelka nemá odstápiti svá vólí (t. j. o avé vůli)
k jinému do své amrti. Protoš manželstvie jest savo
Jenie řádné muže a šeny, nerozdílné, v němž vedle
sákons bošicho slušie jim bez hřiechu smrtediného
děti roditi.“ — Jak savasuje Hus snoubence vo svě
domí, chtějí-li ve sňatek vojíti (tedy nepomechávát. sv.
svobodu svědomí, jak 60 jemu mylně připisuje), o tom

b, věděl následující: „Také věz, de svolenie řečí neb



písmem, neb jiným zaamením, bez ovolení mysli ne
činí maogeletvie před Bobem a v uvélomí; ale ktož
v aúlu to slíbonie vyzná, toho právo k manšelství

přsádě ale Bůb nic, jeuž zná myeli A by před tisícdidei jí přisáhl, neb ona jemu, slibujíc ústy, ale vó'í
vůlí) nic,. . . tehdy vždy nenie mangolstvie.“ Man
žoletví ozavřené před vrchností světskou uepokládá
Hans za žádné manželství. „A tak již vicš (víš), že
mapželstvio jest svolení dobrovolné a má býti řádné,
vedlo zákona božšieho“ (tedy ne dle cboatek lidských)
. +. „Teké věz, že tři věci dobré jsú v maoželství:
věrnost, plod (děti) a posvátoost.“ Pojeluávaje o ne
rozlučitelnosti manželství, píše Has dále: „Svolení
manšelstva vědy stojí, am kdy má rozlůčeno býti.“
— Has také zavazuje křesťana ve svědomí, aby ne
uzavíral sňatku se židy a pobany: „Křesť+n pohanky
neb židovky nemá pojieti (pojmoati), jediné by ue
prvé kratila (dala pokřtíti; neb křest svatý jest prvé
Udvěfe viery křesťanské a tak jest pravá svátust.“
Naproti tomu úsilí činiti manželství svazkem rozií
Žitelným nemá nic jiného zs účel, než aby živel ži
dovský pohodlně vetřel we do rodin křesťanských. Žo
moobá manželstva jsou nešťistna, to vělél Hus také.
Vždyť již za jeho dnů vcbázeli v manželství lilé ne
z ideálných a čistých pohnutek, nýbrž také pro uko
jení choutek tělesných a pro peníze Píšeť o tom:
„Ale potrfiechu! řiedko v wauželech tento řád stojí,
řiedko a velmi pohřiecha řiedko! neb již najméně
(nejméně) sé lidé pro chvála boží berou, . . a najvíce
pro libost tělesnů a pro zbožie (pro statek). Protož málo
jest pravých manželóv.“ A ačkoliv tak zdrcující kritika
pronáší mistr Jan o manželstvech své doby, neradí přece
k rozrolnění svazku toho, nýbrž napomíná manžely,
aby „řádně bydleli vedle božího zikona, jakož v kat
dém stavu (jest)“ To znamená, že v každém stava
abledárají se nesbody, v každém stava pociťuje člověk
dříve či později, še pro tento stav nemá způsobilosti,
že se pro něho nehudí a přece z něho nentíká. Kdy
bychom chtěli býti v životě důslední a pro každý
nezdar zříkati se svého povolání a stavu, pak by
nastal na světů zmatek k novylíčení.—Mistr Jan Hus
však chtěje mít manželstvo „vedle zákona Božieho“,
měl na mysli výroky Písem svatých, které učinil
podkladem svých učení. Píšeť, že přímo „Písmo božie
mnozí rušie, když avoléce (avulíce) v manželstvie,
rózao (různo) táhná“, (t. j. když jdou od sebe). Hus
postavil tedy učení o manželství na základ Písma av.
Písmo svaté jest však základem učení křesťanského
vedle ústního podání, u proto kdo útočí na svátost
manželství a jeho nerozvížitelnost, vede útok proti
křesťanství. V bibli psk čteme „Tajemství (svátost)
toto veliké jest, ale js pravím v Krista a v církvi.“
(Pavel k Efosským). Sám Kristus praví: „Protož co
Bůh spojil, člověk nerozlačaj. A kdokoli propastil
manfelku svou a jinou pojal, cizoloží proti ní a je
stliže by žena propustila muže óvého a za jiného ve
vdala, cízoloží.“ (Marek 10, 9.) Posléze avósti dlužno
výroky svatých otců a spisovatelů církevních, ze
kterých zřejmo, že svátost manželství nebyla astano
vena teprve na sněmu Tridentském, nýbrž že neroz
vížitelnost její byla v církvi hlásána v dobách nej
sterších. Tak sv. Ambrož, biskap milánský (zemřel
©. 397, tedy na 1148roků před sněmem tridentským),
nazývá manželství svátostí nebeskou: „Cizoložník
nemá dílu v této svátosti nebeské, protože zločinem
tím pozbývá milosti manželství“ (Ambros I. de Abrab.
n. 69. a 66.). Sv, Kliment Alexandrijský (zemřel roka
217, tedy na 1328 roků před svoláním sněmu tri
dentekého) píše o nerozvížitelnosti sňatku: „Písmo
sv. dovoluje sice ženiti se, avšak nikdy nedovoluje
ruš:ti sňatek manželský. Ustanovuje zákonem: Nemáš
propustiti ženy své, leč ve případě cizoložatví; avšak
praví, že jest též cizoložetvím v manželství pojmouti
jednoho neb drahého z opuštěných. (Stromata 2, 23.).
Toto všecko měl ai p. dr. Bouček napřed přečísti, než
„přijel „vsdělávat“ lid. To at přečtou si katolíci a boz
bázně, zmažile odkáží různé uvůdce do náležitých
mezí. Budeme li se atále jen krčit, bát, bude nás,
přes 20 tisíc katolíků pardubských etále ke zdi tlačit
hrstka lidí, kteří chtějí ze zmatených poměrů v naše u
městě jenom lovit. Uvádím ku konci výrok M. Jana
Husi: „Protož vedle zákona přirozeného a vedle zá
kona daného božicho, a vedle zákona cierkve svaté
„posvátnost manželství má býti zachována.“ (Kap. 63, B.)

Literární hlídka,
Právě vydalo vaše Politické tiskové dražstvo

v Hradci Králové obsáhlejší spis: Karel IV.
jako křesťan a vlastenec. Dílo eepsal Jiří
Sahola, známý pracovník v oboru bistorie. Potřeba
soustavného vylíčení vlasteneckých a křestanských
skutků Karlových stávala so tím nalohavější, čím více
protikatolický tisk hleděl překracováním historie za
temniti slávu jména Karlova a čím honževnatěji doba
husitská líčí se jako nejsvětlejší období českých dějin.
Jen zastřít zásluhy Karlovy nepronikavou clonou,
anebo aspoň vykládati o jebo skutcích se strannickým
satajováním, toť snshou našich protivníků. Ta bylo
by neomlovitelnou liknavostí, kdybychom sepoň my
katolíci nešířili známost oskutečných sásluhách Kar
lových. Nesmíme dopustiti, aby se stále odvracela po
„sornost našeho lidu od zlatého věka Karlova stálým
frázsovitým volebením století XY. Musíme lid sesná
miti nejenom se stinnými, ale i se světlými úkasy,
ješ dobu busitskou u nás předcházely. Jest naší po
vinností šířiti známost o geniálnímKarlovi IV., který
byl prvním moderním panovníkem evropským a jedním
„s nejslavnějších monarcbů vůbec.

Potřebí aváděti lidu ne mysl, jak osamostatnil
a rozšířil soustátí České, jak učinil Prahu netoliko

pohšckým ale i kaltarním střediskemstřední Erropy.est nám nutao poukázati k tomu, jak sa jeho vedení
náš národ národnostně se probousel, jak česká řeč i
"čeští učenci a umělci těšili se velikému respektu da
leko za hranicemi. Musíme pádnými důvody potvr
„sovati oprávněnost úsudku slovutného našeho děje
„pisce V. V. Tomka, který jíš před půl stoletím
mapeal: „Nepředcházelat Husa v b, tak jako
Lathera v Němcích, sádaá doba duchovní temnosti,

nýbrž dobe plná skvělých důkazů pokročilého života
duchovatho . . . Národní literatara měla. by hledět
způsobíti smíření e časem oním (katolickým) ve vů
domí národa, aby národnost naše zaora probusená
k životu, bez velikého rozpakování opírajíc se o ka
tolickou církev a o pravé základy moci a jednoty
našebo mocnářatví, jakožto pravou ceston, vědy edár
něji prospívals.“ Pravý vlastenec, jehoš zrak není za
slepen strannickým záštím proti krajanům katolíkům,
rozbodně nemá zrak svůj zavírati před tou výší, na
jaké stál národ náš za vlády panovníka, jehož aám
Hu+ nazýval Otcem vlasti, srátlem knížat, císařem
svaté paměti. Pravý vlastenec má s brdostí poukazo
vat: na to, co za Karla IV. české státní právo zname
nalo a jak pod deslem knfžete pokoje imponoval oká
zoěný, svorný národ náš daleké cizině, i jak tehdy
Česká koruna byla nejdokonalejším státem současné
Evropy. — Posad i my katolíci dbali jeme své po
vinnosti jen málo. Němci mají nyní v rokou obsáhlá,
kriticky zpracovaná díla o Karlu IV., a co Činí po
tomci těch, kteří nazvali Karla IV. Otcem vlasti?
Vyšel před časem stračný, obsažný a kritický apis 0
Karla IV. z póra osvědčeného odborník «dra. Kalouska.
Leč tento spis — objemem noveliký — nebyl určen
k tomu, aby pojednal specielně a výhradně o Karlovi
jako Čecho a křeaťanoví; avažaje o našem Otci vlasti
se stanoviska širšího. A co se od té doby stalo? Máme
se pouze apokojiti jedaím dílem Zapovy kroniky anebo
některými oddíly dějin Palackého a Tomkových? Je
stliže vydali Némci obšírné, samostatoé životopisy
Karlovy, jest zapotřebí tím spíše našemu národu, a to
zvláště katolíkům, aby měli v rakou nové, samostatné
dílo větší o Karla IV.

Nat tedy — máme konečně obšírnější spis,
z něhož katolík důkladně se může poučiti o vlasto
neckých a křesťanských skutcích Karlových. Máme
spie, který bude velmi dobrou « věcnou obranon proti
g'omyslným nepravdám našich odpůrců. Spisovatel líčí
povaha doby Karlovy plasticky, nestranně. Nepomíjí
stinných stránek doby té, obrací zřetel ke všemu.
Patrno, že při zpracování díla toho přiblíženo bedlivě
k původním pramenům a zvláště k listárně Karla IV,
Ovšem že spisovatel zároveň pilný zřetel měl i kmo
derním spisům pojednávajícím o době Karlově. Celá
práce zalošena na širokých základech. Daufáme, še
kniha ta vzbudí zaslonžený zájem i v krazích odbor
ných znalců. T.ď jen záleží na naší veřejnosti, aby
apis právě vydaný horlivě četla, a aby každý katolík
s obsahem koiby Sahbalovyavé okolí sezuamoóval. Každý
avědomělý katolík zajisté rád po té knize sáhne.

Různé zprávy.
(20) Historický koutek. Rokové z r.

1618—1620 Neklerikální Zapova Kronika o nich píše:
„Na hotovosti zemské r. 161£ se akázalo ponejpry
nad slunce jasněji, jakým dachem proniknuto je po
vstání stavovské | Lida se nemlouvalo, že porašeny
byly svobody náboženské, jmenovitě majestát Radolfův,
při tom však ten lid utiskován byl od stavů po sv0
bodě toužících a za ni bojajících zrovna tak nemilo
srdně, jako když v Čechách vládli místodršitelové Ma
tiášovi. Pro takovýto zápas neměl lid smyslu. A pakli
přece = počátku rozplamenil se vírou k nadšené bo
jovnosti, jako se bylo stalo u Čáslavě,brzy ochladi,
nechtěje kůži svou nésti na jatky za věc stavovskon.
Jen boj za svobodu celého národa, boj opravdu národní
mobl roznítit v Čechách ducha táborů a husitů, když
však stavové a direktorská jejich vláda tomu nechtěli,
muselo osbrojení lída prostředkem hotovosti stavovské
potkati se s nezdarem ...“ (IV. díl, str. 1266). Jinde
píše: „ . . . Mámeťfo tom zprávy, kterak mnozí jiní
šlechtici v poli velmi adatně si počínali (jako dle
chetný a obětavý Albrecht Smiřický, v poli padlý) a
kterak nejeden z nich padl vboji čestném. Ale většina
stavů povinnost svou konala nedbale a neúplně. Ze
dvou stavů vyšších byli osvobození jen lidé věkem
sešlí, nemocní, nedušiví od osobního tažení do pole, ale
takovíto měli na místě svém poslati jinou osobu ata
vovskou s čeládkou svou dobře vyzbrojenou. Mnozí
stavové však, ač byli zdraví jako ryba, ostali doma a
místo sebe vypravili osoby nezkašené, pacholata a
velmi málo jízdy, kteréž bylo zvláště citelná potřeba.
Někteří šlechtici ani sami netáhli sni nikoho za sebe
neposlali a v liknavosti této i některá města jimi so
spravovala. A tak se stalo, že místo 30.000 dostavilo se
do měst krajských jen asi polovička toho lidu k přehlídce.“
— Kdo jinému jámu kopá... Ukázalijsmemno
bými citáty z neklerikální Kroniky Zapovy, že hrdi
nové z roku 1618—1620 byli většinou „lidi neschopní,
brabiví, neobětaví“ (sv. IV. str. 1636). Sami měšce na
obranu slova Božího (prý) drželi zavřeny, ale za to
dovedli si pomáhati majetkem katolíků čili jinými
slovy hájili protestantské své učení na účet majetku
církve katolické. Slyšme o tom Kronika Zapovu: „Ve
finančních nesnázích v červnu-erpnu 1619 měla po
moci dobrovolná národní půjčka. Direktoři předchá
zejíce dobrým příkladem, poskytli zemi půjčku 60.000
tolarů atd. Avšak, jelikož se v této „dobrovolné“
půjčce jevilo málo ochoty a obětavosti, vyzváni park
mistři, aby i ostatní měšťany k půjčkám přiměli. Po
dobným spůsobem nalóbáno i na ostatní města krá
lovaká, aby se k půjčce avolila (podobné jako Praha).
Avšak na všech stranách ukazovala se taková k tomu
neochota, že půjčka nesmírně smutně dopadla a žo
slíbsna sotva pětinatoho, co bylo potřebí k zapra
vení šoldu zadršalého. Direktoři uchopili se tedy pro
středku jiného, mnohem vydatnějšího, sabavování du
chovních pozemků církve katolické. Veřejným paten
tem vyzvání totiž kapitalisté, aby poskytli půjčky a
sa to še si budou moci vzíti podle výše půjčky v sá
stavu nebo k ušívání dachovní panství, ves nebo jen

p jak by ae jim to kde hodiloa líbilo. Maišilášterů, na jejichž statky nalesli se rychle odběratelé,
octli se náhle v největší tísni. Z budovy arcibiskupské
prodán všechen nábytek a věci cenné a pak budova
sama dána na baben. Na toto vysvání přihlásilo se
hojně lidí, kteří ochotni byli peníse půjčiti, poněvadě
tímto spůsobem bodlali si lacino pomoci ku statkům.
Jmenovitě se přihlásila také měste Cheb a Norimberk.
Také hrabě s Mansfelda byl s požudavkem svým nepo

kojen tím způsobem, že mu direktoři vykázali k uží
vání celé opatství Cnotěšovské . . .“ (evazek IV. str.
1361.) — A česká veřejnost přece věnčí vavřínem
slávy a obdiva vyděračné, Inkomé, neobratné a bá
zlivé vůdce nezdařeného povstání.

Jak židé milují zemi, z míš tyjí.
V raské armádě bylo na bojišti 18.000 židů. A teď
pozor! Japonci zajali 86.000 mušů ruského vojska; a
— mez: zajatci bylo oa 12.040 židů. Tedy 60 procent
židovských bojovníků octlo ve v zajetí. Ruští křesťané
šli odhodlaně v boj i tenkráte, když spousta japon
ských granátů je přímo zusypávala. Zato židé, kteří
křičí ploým brdlem po rovnoprávavsti občanské v Ra
ska, raději seodávali zajímati. Velká časť jich jedno
dněs přeběbla, aby za zrádné zprávy o ruském táboře
byli odměněni a aby místo boje si odpočinali. Jiní
při setkání se a hlídkou nepřátelskou bned zbraně
ukládali, atd. Proti Rusům samým ovšem dovedli židé
v samém Ruska bojovati statečněji. Kdyby byl car
židovské vojáky nechal při kšefté doma, moblo býu
a ruskou armádou o m ohbolépe. Raští židé v urmádé
raskónu boji daleko víc škodili, než prospívali. Do
nášeli špiclovské zprávy nepřátelům, bouřili vojsko,
rozšiřovali mezi ním pobařající pamfisty atd. A ná
sledek toho? Raských vojínů padlo v krvavých bitvách
daleko víc, než by jich bývalo usmrceno, kdyby byl
je nezrazoval Japoncům židovoký voják. Neřikáme, že
v případě očisty armády od židů by byli Rasové zví
tězili. Ale jistě by jich bylo tolik nevykrvácolo, kdyby
je byl nezrazoval nepřítel voitřní, židovští spolu:
vojíni, Chtéjí-li židé v Rusku rovnoprávnost ovčan:
akou, ať se předně chovají k spolavbčanům pozřtěným
trochu lidštěji; ať svůj protikřestanský vztek tak si
nevylóvají, jsko se dělo za raské rovolace v říšíi
mezi vojskem v Mandžarsku.

Židovský pochop. Ruskýlidovýspisovatel
Maxim Gorgij, jenž se u nus až příliš velebí, dal se
do služeb čidovstva, které «e už už chystalo celou
Ras zamotati ve své aítě. A když nyní Rusko hledá
výpůjčku na arovnáví svých finančních poměrů, ži
dovský tento pochop, jenž se vydává za nejpoctivějšího
vlastence, volá do uvěta: jen Raska nic nepůjčujte,
jinak o všecko přijdete. Podařený moderaí raský vla
atenec.

Znají más, kdyš potřebují našo pe
míze. Němci z říše i v Rakousko nemobou Čechům
přijíti ani na jméno, alo když se jedná o peníze, do
vedou užiti i našeho jasyka a chválou se zrovna roz
plývají. V Berlíně založili mi právě podnik na výroba
kyslíku a dusíku, Nůrnbergova ovétla, jež v technice
osvětlení jest prý velkého výzuamu. Zároveň lákají
dobromyalné Čechy, aby přistapovali za podílníky no
vého podniku s podíly O0 K. Berlín pojal si rako
s Vídní a odtad sladce volají do Čech: „Vyplnění
našebo úkolu se značuě asnadní a urychlí, bude-li
nám česká spolapráce oporou. Zdatný uárod Český
nedá si zajisté ajíti tuto vzácnou příležitost, aby na
šemu epochálnímu podniku, jenž pro hospodářský
život Rakouska tak obrovský význam mít: bade, své
vydatné podpory neposkytl. Česká obehodní čilost a
rozhled baďtož nám vítány. Zveme vás tadíž, byste
Be na naší veřejné obchodní společnosti jako tichý
společník se všemi zákonem zaručeným! výsadami a
s tím právem jskož i povinností sůčastnil, při pře
měně naší veřejné obchodní společnosti v akciovou
Bpolečnost neb společnost s obmezeným račením u
téže svůj podíl proti účastnění v stejné výši vložil“
Na takovou chvála okažte jim dvéře|!

Jak se kde spoří. Nejepořivějšímijsou
v Dánsku, kde spoří téměř polovina obyvatelstva. Po
Dánech jsoa nejepořivějšími Němci, Švédové a Belgi
čané, Holanďané, Franconzi, Rakušané a Vlaši, nej
méně apoří Rusové, z nichž teprve třicátý člověk u
kládá si úspory. Z rakouských národů nejnehoapodár
nější jsou Maďaři, u nichž ze !00 lidí šetří pouze 6;
nejepořivějšími v Rakousku jsou Čechové.

Došlo 1 ma Němee. V Mostě,kde Němci
hrají prim, zavládlo mocné vzrušení. Tamní Hospodářská
zálošna a spořitelna, společenstvo s ručením neobme

zeným, ocitla se na r úpadku. Defraadovánoprýne dva miliony korun. Tímpřipravena města i okolí
velká pohroma.

Slovimec ministrem v Slamu. Inženýr
Ferd. Lupsa, Slovinec ze Štyrska, jenž v Siamu konal
výzkumné práce, ustanoven jest nyní sismským mini
strem orby.

Nové prodloužení lhůty ku přijí
mání přiklášek k pouti římské. Laskavo
stí řiditelství c. k. státních drah bylo prodlouženo
vydávání jízdních lístků pro zvláštní vlak opět o ně
kolik dnů a byl soačasně poskytnut účastníkům ta
kový nadbytek místa, že je o pohodlí nu drahách do
statečně postaráno. Vzbledem k neočekávané spontanní
činnosti Vesuvu, která se dostavuje jednou za století,
přihlásili se tyto dny opět četní noví účastníci k od
bočnému výletu do Nsapole. Přihlášky natno zaslati
na cestovní kancelář Čeněk Šalc 4 apol. v Praze,
Havlíčkova ul. č. 1.

Velice čílé využitkování vlídného
sákoma. Mimo Ameriku nikde není tolik manžel
ských rozvodů jako je v Anglii. V hrabství Lancashire
bylo rozloučeno 1050 mangelství. To bude pěkná
rodinná výchova dětí!

České oddělení rakomské výstavy
w Lomdýmě obsahuje též výstavu průmyslu a u
mění lidového a sice krajek, výšivek, hraček, pletař
ských předmětů ze skla a j., jež od lidu po domácku
se zhotovují resp. v duchu a dle vzorů lidových vy
robeny jsou a nebo mají český ráz historický. — Při
výběra vystavených předmětů bylo hlavně hleděno
k tomu, aby převedeny byly výrobky vývosu schopné,
by eventnelním navázáním přímých styků obchodních
a Anglií docílilo se jak příznivějších cen pro výrobu
domácí, tak i pokud možno odstranilo ziskachtivé
sprostředkovatelství šivlů cisích, jímě český lid na
venku tak jest vyssáván. V této části vystavuje „Zá
draba“, družstvo pro povznesení lidového průmyslu,



hlavně uměleckého v Praze, Na Příkopě č. 12, ješ
mimo to prodávati bude též na místě výrobky lido
vého průmyslu, resp. ostatním vystavovatelům prodej
zprostředkovati; ©Průmyslové Museum cís. a král.

rant. Josefa pro Vých. Cecby v Chradimi, Průmysl.
Museum v Hradci Král., Podkrkonošské Moseum v Ho
řicích, pracovna Městské průmyslové školy pro dívky
+ Praze, sklárny br. Harracha na Novém Světě, kraj
kářeká škola v Sedlicích, p. Ant. Koblic, pí. Mělnická,
p. Old. Pelda z Vamberku (krajky), krajkářaka škola
ve Strátově, slečna Zděnka Braunerová z Prahy (umě
lecké malování na skle), p. Vilém Pecina z Tarnova
(české polodrahokameny a sklářské výrobky), pp. Kal
štrunk a Jan Strnad z Bakova nad Jizerou (výrobky
z rákosového petiva). U příležitosti výstavy této, ješ
zahájena býti má již v polovici května, vydán bode
též v elegantní přírační úpravě „Průvodce po českém
oddělení rakooeké výstavy v Londýně a v království
Českém“, jenž zdarma bude rozdáván mezi ty ná
větěvníky výstavy, již pro české oddělení budou jeviti
zájem.

Vesuv bouří. Sopka tato, která se zvedá
nad Neapoli, rozzařila se v posledních dnech
značně. Mraky popela a písku zahalují daleké
okolí stěžujíce dýchání. Přitom spousta kamení
vrhána do výše a proudy rozžbavené lávy valí
se po úbočích. Některé osady na úbočí Vesuvu
zničeny zemětřesením a lávou, mnobo jich ohro
ženo, popelem zasypáno. Na stotisíc obyvatelstva
nuceno opustiti rodné chaty, prcbá, i z Neapole
cizinci valem odjíždějí, obávajíce se, aby pohroma
nestibla i toto krásné město.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 7. dubna 1906. 1

kl planice K 12:00 —1300, šítaK 10'60—11-20, ječma
neK 10 80 —11:40, prosa K 14*20—00'00, vikva K 1100
—1200, bracbn K 23:00—00*00, ovsa K 7-60—8-20,
čočky K 46 00—00:00, jahel K 2600—00'00, krap K
20:00—4000, bramborů K 2'20—000, 1 kg jetelového
semene červeného K 76:00—00'00, jetelového semene
bílého K 00:00—00'00, růžáku K 00:00—00'00, máku
K 4400—0000, lněného semene K 2100 —00'00, 190
kg žitných otrab K 13 00—00'00, 100 kg pěen. otrab
K 12'00—00'00, I kg másla čerstvého K 252—000,
1 bg sádla vepřového K 176 —000, 1 kg tvarohu K
0 36—00 00, | vejce K 06-0—0'00, 1 kopa zelí K 00.00
—0000, 1 kopa cerele K 000—000, 1 kopa kapusty
K 8'00—10:00, 1hi cibule K 6'00—7-20, 1 kopa drob.
zeleniny K 1'20—000, 1 pytel mrkve K 160—000,
1 kopa petržele K 0-00—0'00, 1 hl jablek K 00'00—
00 00, 1 hlhrašek K 000—0:00. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 7. dubna 1908 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol, 55, žita
112, ječmene 56, ovsa 338, prosa 0, vikve 46,
brachu 2'/,, čočky 0, jahel 15, krap 0, jetel. semínka
8, lněného semene 15'/, máku 00. — 3%.)Zeleniny:
zelí 00 kop, petržele 00 kop, kapusty 26 kop, cibule
26 hl, drobné zeleniny 26 kop, mrkve 30 pytlů,
brambor 365 hl, cerele 00 kop. — 8) Ovoce: jablek
U hl, brušek 00 hl. — 4) Drobného dobytka: vepřů
13 kusů, podevinčat 406 kusů, kůzlat 268 kusů.

obsahuje nejméně tuku, stráví se co nejsnadněji,
nezpůsobuje nikdy záopu a jest při nejjemnější

Hbé ohuti neobyčejně levné.
Pravé jen se jménemJan Hoff

a s oohrannou známkou sjyg-.
Balíčky po '/« kg za 90 hal.

> o Je > 3 BO >

Všude k dostání,

K jarnímu období
dovoluji si veledůstojnému duchovenstvu nabízeti

vs ; »
přírodní vína

první jakosti jak mešní tak tabulová.

Adolf Bařtipán,
hotelier v Hradci Král. (Adalbsrtinum)

5950 |5KSSKA

Kanonické tabulky
pro oltáře, v provedení velice
vkusném, dvoubarevném, 80b
rubou dvoubarevnou, nabízí

ve třech velikostech

Biskupská knihtiskárna
o Hradci Králové. ——

$A+: . 7 3M ng
DA) ae sy082OKO AGOÍE BOP

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
a touto ochranoou znán:kon.

Pardubice

Zlatámedaille
"G0612HSKO(II8P>T93817

Praba 1905. I. cena. Diplom čestného uznání,
ktoré Jediněkupujte a žádejte!„MONOPOL“

akelová svíčkárna a voskáruá v El. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

Tovární sklad PLZEŇ, Saská ulice číslo 7.
Telefon č. 416

Dražba
v obecní zastavárně Královéhradecké

v čísle 230. (u semináře)

odbývati se bude v sobotu dne 21. dubna 1905,
(po případě i 28. dubna) od 9. hodiny ranní do

12. hod. polední a od 2. do 6. hod. odpol.

na zástavy,
pozůstávající ze klenotů, hodinek, řetízků zlatých a
stříbrných atd., rovněž i ze šatstva, prádla a roz
ličných druhů látek, obuví atd., které do posledního

února 1906 propadly.

V pátek před dražbou se vůbec noúřaduje.

Za správ. odboru oboc. zastavárny Královéhradecké.

900000000000000000000000
Ceny levné. Vzorníky franko.

JOSEF STRÁDAL
dříve Ignác Strácal

V HUMPOLCI
doporučuje pro jarní a letní období svůj

hojně zásobený

sklad jednobarevných
1 vzorkovaných látek.

Veledůst. dzchoveustru nabízím

látky na kleriky, sukoa černá,
fialová a červená k oltářůrm, na komže

atd. atd.

Při hotovém placení 5"/, slevy.
O0000000000000600000000

O90000000000000000000000000

Ř0000000000000000000000000

—————Ž

Norě xlepšený, zákonem
chráněný nedostižitelný

Krém na zuby
Mikuláškova

Libuše.
K dostání v lékárnách,

drogesiích a voňavkářských
zá.odech. — W Hradci
Král. K. Dix, droguista,
F:. Viktorin, materiulista,
A. Frynta, obchod mydlář.;

, w Policin Met. A.Poh
lová,droguerie; v ov
Městě n. Met Jarosl.
Kractková, drogerie, Boh.
Inlanfová, vdova; w Do
bruěce Al.Kňourek,dro
puista; w Gelčově Je
nikově J. Thon, lékár
nic; WČerveném Ko
stelci I. Klatovský,dro
rujsta; v Josefově Lud.
wolímek,drog.; v Tý- ee

nlěti m Orl. J. Plný, droguista; w Opočně Jo3
Středa, obchodník; w Kuklenách B. V Morá k

Budiž heslem a snahou kažlóho uvédomělého
Čecha jen domácí výrobky upotřebiti.

E ŮŮ.Ů.Ů.Ů.Ů.E.ŮĎÝ
we- Právě vyšel "m

nákladem

Polit. družstva tiskového
důkladný spis:

Karel |V.

NapsalJiří Sahula.
OMP“Síran 488. JB Bas“Cena 3 K. "a

Již dávno pociťovala se potřeba většího spi
su, v němž by soustavně a souvisle pojednáno bylo
o velikých zásluhách Karla IV., jichž tento císař
a král si získal o zvelebení koruny České i o po
žehnaném působení Otce vlasti jako katolíka. V do
bě, kdy tolik historická pravda se překrucuje na
úkor cti katolické církve, kdy dovolují si naši od
půrci zlehčovati i slavnou činnost našeho Karla IV..
zajisté spis ten vykoná úlohu velikou. Nechť zařadí
se kniha ta do všech knihoven katolických spolků!
Nechť také každý uvědomělý katolík seznamuje
s obsahem spisu toho svoje okolí! Nejen v zájmu
katolické církve, ale i v zájmu historické pravdy
vůbec starejme se, aby nové dílo Sahulovo nalezlo
hojnost čtenářů! Autor © době Karlově píše ne
stranně. Věnuje stejnou pozornost světlým i stin
ným stránkám století XIV., vrhá světlo na líc a
vrub: proto kniha zasluhuje Širší pozornosti u všech
těch, kteří po nestranném poučení poctivě touží.

OBSAH:
Strana

Předhěžné poznámky . . . . 4
I. Nadějné počátky činnosti Kerlotu <- . . 0

I. Karel spojuje o Italii rekornou porahu 8 rroucí
zbožnosti < 2 2 2 17

"I. Karlovo rladaření. Zdjezd do Acignonu „ . 26
JV. Upermění moci Karlory o Čechách. Npor Lu

cemburků s císařemLudvíkem. Karel urormárá
rozepit Vratislarekou. Založení kapituly uVšechSeatých-222 49

V. Armošt z Pardubic. Porýšení biskupatrí Praž
ského na arcibiskupství a zřízení biskupatríJatomyšlského2 60

VI. Kollegium mansionářů. Prohlášení Arnošta za
arcibiskupa a vysvěcení biskupa Lifomy=*lakého.
Norý dóm Soatovitský < < < < + 4 aj

VII. Karlův zdpas a Kazimírem a Ludrikem. Ka
rel zvolenza krále Německého. -< <... R

VII. Karel vítězí nad stránou Ludcíkovou. Karel
jest korunordm za krále Německéhoa pak zakráleČeského-22 98

IX. Karel křísí r Praze sloramské bohoslužebné
odřady < 2 o 117

X. Založení Norého města Pražského. Český ži
nel re městech1jinde na postupu „MŠ

NI. Založení Pražské unirersity „106
XIL Čechy za Karla IV. zemí bystrých učenců.

Česképlsemnielel(4 Z)
NIIL Jiná dila náboženské průay | Úmění básnické,

pěstění zpěvu a hudby za Karla IV. . 226
XIV. Karel podporuje umění stavitelské, sochařské

a malířské. Rozkvětjimých umění za Karla IV. 235
NV. Zkočtání řemesel. Karel povznásí české země

dělstsí a obchod; pečuje o bezpečnostcest.. 260
NYI. Karel utvrzuje politickou moc Českého státu

a zdokonalujesoudnietrí<. -o 218
XVII. Karel ochráncemslabých a utiskoraných. . I)
NVIN.Karlštejnvealdvě.<< 316.

MIX. Sjezd v Budišíně. Nárrhy Coly dí Hienzo.JízdadoNěmee< <<< 321
XX. Jízda do Italie < + + 334

XXI. Nové mesndze zahraniční urornámy. Kralecič
Václur. Smrt Arnošta z Pardubic. . dal

XXI. Nová jízda Karlova do Acignona. Karel usi
luje mocně, aby papež přeložil své sídlo do
Híma.Nováčeskárymoženost „JŘ

XXIII. Druhá Karlova výprara do Říma. Založení
českéhohospice© Římě < < < ++ * 361

XXIV. Vítězetrí Karlovo nad intrikami domu Ba
rorského a zlskdní Braniborska. Slára arci
biskupateíPražského-< < eee 316

XNV. Korunorace Václava IV. za krdle Římského.
Stuřec Karel apěchd v zdjmu blaha církoe ka
tolické do Paříže. Poslední vůle Karlova. Zá
konomíncornietrí< -< A84

NAVI.Smrt Otce vlasti a jeho pohřeb „<<. 393
XAVILKarelpravýmkřestanem-< 404
XXVIII.Karel upřímnýmrlastencem-< -+ 460

Kniha vydána v olegantní úpravě s čtyř
barevnou obálkou.

Objednávky vyřídí

Bisk. knihtiskárna v Hradci Král,K 838g8gOgOou



C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizají se co nejrychleji. -—
Největší agenda jak vnitrozemaká, tak

zahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“.
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

Studniční

pumpy
aniversální, které neza
mrzají a nerezaví, čer
padla různých drubů a
soustav, řetězovky, atří
kačky zabradní a močův- |

kové, samočinná

BE*napajedla “jij
pro dobytek, větrné motory a

- VODOVODY 
vyrábí a zařizuje levně s plnou zárukou

V. Strnad,
strojírna v Libici n. Cidl.

Mnoho pochvalných uznání.

Genníky zdarma.

Piana,
planina,

harmonia

«varhany
nejnovějších

soustav — lovně

též na splátky a výměnu nabízí
9 první královéhradockálorárna
AL.HUGOLHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

g Sklad na Velkémnáměstí č. p. 89. g
vedle lékárny.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 6.

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

í Svůj k svému! a

6 o)
Nejdůst. bisk. konsistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

odporačuje se ku provedení veškeré práce oboru
stavby a znovuzřízování

oltářů, fasatelen,
křižových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a po
lychromování uměleckýchpamátek, oltářůa soch
s plným ohledem na původnost a sloh. Práce jen
dokonalá a ceny levné.

. — Nákresy, rozpočty atd, ochotně a bezplatně.
Cetné dupisy uznání po ruce.

C Ů
= Vyznamenán státní cenou na

utněl. prům. výstavě
=—=v Hořicích r. 1903. —ž

da.

Trvám v hluboké úctě

v Hradci Králové.

Nelitujte peněz
aa sušlechténé osivo, neboť každý, takto do půdy uložený
baléřpřinášímnohonásobný úrok. Nabízímse Zá
rukou sa pravost druhů, nejvyšší čistota a klíčivost:

doupovsk roslulý a velice osvědčen
OVES domácírana. dě, 100kg K a6—,6 k

K 140, 1 kg 34 hal.

OVES obrov. dánský Ligovo,ranný,měkko
šupinatý vel. výnosný, 100 kg K 26—, 6kg

K 160, 1 kg36 hal.

OVES Monplus ultra, pravýborskýzelenáč,
vel. otužilý, pozdní, 100 kg K 25—, 6 kg

K 140, 1 kg 34 hal.

OVES „Mortgage Lifter“ (vyvazovačdluhů)
americ. novinka, báječně úrodný, ranný a

silněodnožující.Pravé původní osivo s ochr.
znám. „OREL“ 5 kg K 250, 1 kg 60 hal.

OVES „Golden Fleece“ (Zlatérouno)sensační americ. novinka, dává neslý
chaný výnos až 12 g po 1 míře, jest poloranný a
vyznačuje se výškou stébel (až 190 cm) a neoby
éejnou plodností.Pravé původní osivo s ochr.
sn. „OREL“ 5 kg K 660, 1 kg K 140.

ŽITO jarní horské, osvědčenýa výnosnýdruh,
těžké trierované osivo, 100kg K 24—, 6 kg

K 140, 1 kg 44 hal.

BRAMBORY ;3370ent roh
ličky (májovky)pravé, pře

brané hlízy, 50kg K 10:-, 6 kg K 150, 1 kg40h

ROHLÍČKY ;57rtsképorte.ené
oválové, žluté, nad míru vý

nosné, pro lebké a písčité půdy, 1.0 kg K 16=,
5 kg K 120, 1 kg 30 hal.

a) „SvatoBRAMBORYpozdní "i
selenáč“ původní, b) „Up to date“, c) „Opal“,
d) „Unica“, e) „Industrie“; každý drah 100 kg
K I*—, 6 kg K 1—, 1 kg zó hal.

Sbirka 10ti druhů nových bramborůsejmény po 1kg
K 360 franko dobírkou.

CIBULOVÁ SAZEČKA B
pravá žitavská, 100 kg K 50—, 6 kg K 280,
1 kg 60 hal.

Voškorá semena hospodářská, zahradní a lesní,
dle hlavního seznamu, který na požádání zdarma zasýlá

pr, Vlna, úradatná),

O

——————
odborný závod

semenářský

:

ABPSŽ

oa

C. a k. dvorní fotograf

J. F. LANGHANS
Hradec Králové,

Adalbertinum,

odporučuje se k provedení

tableaux
v provedení čistě uměleckém

při cenách každé konkurence cizí

levnějších.
P. T. pánům studujícím činím zvláštní
ještě výhodné ceny, při provedení

krásném zde

bez konkurenoe.
a,PS

3B4442
Veledůstojnému

duchovensóvu!

Prahasl, ul.
Jan Staněk Kar.Světlé,
Konviktské ul vyuč K acy OhÚonviktskéul., t jp e
clelně na kostelní náčiní, dovolnie

i doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílné ručně praco
vaných kostelních nádob a míčini,
jako: monstrance, kalichy, cíboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, pAtenky, nádoby at. d., všev přesném slohu církevaím. Staré
: předměty znovu opravuje v původní

ntencí a jem © ohní slatá a siříbří. Na požádání hotové
ráce na ukázku, rozpočty, vákresy ueb cenníky franko.

Za veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudáím kostelům úle
va v placení, Více uznání po ruce. Žádné presované vý

robky Descenné. Vše posílám již posvěcené.

SUKNA ly nánásl leky

v Hradci Králové.
Voskovanékoberce a plátno. | Založeno 1834. Kočárová gukna a koberce.
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Přírodní rakouská

(KRK (ku mši svaté)
J. Mráz, kP a majitelvinica sklepův.abersdorf am Kamp vja Abtedorí.

Vína rozličných ročníků.
Doporučuji znamenité šestileté bílé vímo
litr za 60 hal. — Rozesílám jen po půl
bektolitra a výše ve vlastní nádobě, kte
rouž franko zpět beru. — Doprava odtud
za půl hektolitru až do Praby činí K 1'70.
— Jsem ochoten, vzorek (láhev) doporu
čeného vína před objednávkou na zkoušku
zaslati, — Že ryze přírodní víno rozesí

lám, to dosvědčí zdejší farní úřad.

sa.

NLTTNOMNNN"

BAD48100OBDudOBa18840101000000000000000.000.0800

a to

veškeré druhy
prodávám při 1 klgr.

o 20 haléřů levněji
než zasílají terstští obchodníci.

Fr. Chrudimský.
kupectví pro zábavu,

majitel domů čís. 16., 114., 171., 290. a 393.

v Hradci Králové.

lze dostati jedině u

SINGER Co.
akciové společnosti pro šlci stroje.

Hradec Králové, Jiříkova tř. 270.

ot

-=

Fr. Jelínek, Slatiňany.
aromatická výtečné chuti zelená
přírodní K 11'60,1260, 14 a 16—

KAVA ražená: K 4—, 16—,16—,
První východočes. odb. záv. kávon

Solidnost vítězí | ———

EE AN
1ses5esSe=== JS be 5

d

pr (calé|

ze 4 velkých pokojů
s veškerým příslušenstvím, |

i s koupelnou
lize najmouti.

Pokoje jsou obnivzdorně, moderně rovně kle
naté, jediná stavba tobo drubu v městě.

Byt jest čistý, besovšech „podnéjemníků“.
Bližší u

S

Ut KICKOOŘA 0)

kg. zás. franko dob., neb předem
zaplacení, kdo okusil. jinde nekoupí.

| pozůstávající

Zvláštní pokoj pro slufebné, k poušívání ovoc
né, růšové a květinově sabrady (bes plotu).

FR. GERUDIMSKÉHO v Hradci Králové.

eee

y

l

„SLAVIA
vzájemně pojišťovací banka v Praze,
vyhovajíc 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 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

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 2oleté době pojišťovací obnášelo by po
jistné v posledním roce pouze 4%, počátečního obnosu.

BOMOA9== Jako jinésazby tak itat j jest8 nárok

8 BSkš: 3 na dividendu zDy i O8pojenajest 8 nárokemABS Ba Fondyareservy banky
<maa E Slaviejsou K 31,865.380:80
s NSSe, "a Všechenzisk náleží čle
%. SBM «-8 nům.Dosud vyplaceno

" ERSER R v celku dividendy . . K“ 1,400.596:81
PAZ ns ě Vevšechodborechbylo
Sraoc EpKě dosud výplat . . . . K 82,737.159-57
E a E a 85 85 Podrobnévysvětlenía sazbyzdarmazašlo
"ŠB BošáK hadi i
Baško St 5 Generální ředitelstvobanky olavie
i ra bí m5 v Praze,na Havlíčkověnáměstí,
»žF EP ŽE we- jakož i gener.zastupitelatva:

U Sbasššě vBrně,voVídni,vLublaní,voLvověa vZábřobě.
£ č a% 85 49> Adresapro telegramy:BankaSlaviaPraha.
"8 káK,"5
3: rkčščER" pa> 5

K KKK KD DD
Akciový kapitál K 2,000.000.| Založen r. 1868.

KKKOKNXY

Fondy ca. E 500.000.

P wv " „V " P

Záložní úvěrní Ústav
v Hradci Erálové

kupuje a prodáváIKOLKOCKCXX

za nejvýhodnějších kursů.
Zakázky pro všecky bursy. — Promessy vlastního vydání. — Pojišťování
losů proti ztrátě kursovní. — Pronajímání ohnivzdorných schránek (Safes)

pod vlastním uzávěrem stran.

tp“ Prodej losů na splátky.
KBOOGGOGOGOGOGOKGOGGOOKDFIATTRAAYT

:
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Zdrojemzdr ju | Ihuprsénápoj
m

z nichž dodnes nepřekonány jsou

SUMIVÉ LIMONÁDI
chuti malinové, citronové, jahodové, mařinkové a třešňové,

——-——— připravené pomocí —

| Maršnerových šumivých limonádových bombonů
| jedině pravých s touto ochrannou známkou.

| W* Roční výroba přes 40 milionů kusů. 98
Jediný výrobce:

První česká akclová ečnosttováren maorientálské cukrovinkyačokoládu
| ETRel: Vinohradech dříve A Mariner |

|

EJOOKTK|OTEC



Příloha
Besídka

"Nač kdo nadává?
Lajdák na četníky, četník na lajdáky.

Pytlák na lesníka, lesník na pytláka. Studiou
na studie, profesoři na stadenty. Uředník na
na dřina, karbaník na špatnon kartu, lutriste,
„že dlonho nejdou“, vagabond na halíře, ne
dopita oa malé nádobí, trudovitý na holiče,
kasír na revise, žid na špatné kšefty, hostinský
na dlohy, stavitel na zedníky, složka nu paní,
zloděj na policii, kriminálník na dlouhou chvíli,
sedlák na daně, sklepník na malé diškrece,
boháč na malé úroky, novinář na nedoplatky,
mistr na učně, kloboučník na čepice, labužník
na malé porce, kořala na slabej truňk, muž
na ženu, žena na muže, hokyně na konkurenci,
vandrovník na stravovny, rodiče na učitele,
pořádný ua nepořádného, nepořádný ua pc
řádného, ctnostný na nemravuo, nemrava na
ctnostného, zbožný na nevěrce, Devěrec na
zbožného, chef na personál, personál na chefa,
Němec na Čecha, fiakrista na drabý oves, krejčí
na dlažníky, poslanci na vládu, zedník, že o
jednou víc na cihlu fuk" atd. atd. atd.

Nadává se — nadávalo se a snad se bude
nadávat i na dále, protože nejsine, nebyli jsme
a snad nebodeme nikdv spokojeni!

s +
*

Co nám socházi“?
Obrázek hodící se pro leckterou dědinu.)

Naříiká se nyní všeobecně, že je zle.
Dobře není a lépe asi brzy nebude. Větší díl
sla plete si však mnohý a mnobý na sebe váu,
Proč karbaník mrhá v karbann své jmění?
Proč tuláku líbí se toulka a nikoli práce?
Proč muohý a mnohý nežije dle svých poměrů
a zabředá do dlohů?
Proč zhýralec kráčí cestou neřestí?
Proč pijan ze řemesla lije do sebe alkohol,
když vidí denně následky na jiných pijanech?
Proč mnohý muž a mnohá žera žijí v stálých
svárech a tím tvoří si peklo na zemi?
Proč maohý, dobře situovaný muž — vstálých
dluzích vězící — nepátrá po příčině tobo zla?
Proč řemeslník nepamatuje na stáří, když se
mu dobře vede?
Proč mnohý a mnohý po první nehodě zmálo
myslní?
Proč mnohéma se doma nelíbí a bledá domov
jinde ?
Proč člověk kleslý neobrátí se na cesta mravů?
Proč tolik neskromnoslí v celém našem žití?
Proč mnohý rolník k úpadku se chýlící chytá
se posledního stébla — hospody?
Proč zoufalec béře si drahocenný život?
Proč epouštíme se Boha ?
Protože schází skromnost, vzdělání, energie
zbožnost a i charakter!

Odperálecký.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř

V Hradci Králové, čís. 83
Palackého třida

svůj hojně zásobený
sklad náčiní
bohoslužebného

re stříbra, bronsu a ji
ných kovů

vše slině v ohnizlacené
a otřMbřené, zač se ručí.

Vlastní | výroba | umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
unovuzlacení a stříbření star
ších věcí vykoná se rychle a
sablou se již svěcené 80 stvr
sením Jeho biskupské Mi.
losti. Starý závod můj může
te vykázati četnými pochval
nými přípisy P. T.zákazníků
a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů,

. monstrancí, ciborií, relikvi
= - ářů, nádobek na sv. oleje,

lamp, luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
clAkál, achránek na Nejavětější,patenek atd. co nejvíce,

„E————————>
Podnikatelství staveb

a technická kancelář

Jinde[duty
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.

—
Václav Poláček,

stavitel varhan u harmonií v Rychnově
nad Kněžnou

dporušaje 31 P. T. duchoveaetvu, patronítaím
úřadům a soukromníkůia

pro veškeré opravy jakož i přestavby a ladění
varhan a harmonií.

PRE Ručím za nejsvlidnější práce. ji
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aa
Paramenta.

Ignáce V, Naškudla syn
(protokolovaná firma)

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

sj doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu |:
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

: výrobní závod

Jvšech kostelních paramentů,/
praporů a kovového máčiní.

Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázka >
se na požádání franko zašlou. =

tao.
otra 6.0 80.00 0000000 6 G.0004000.9.00000070 00 CO CEV O A PO OC UVU U

Přittasná koupě
Zachovalý starší tvrdý i měkký nábytek,
garnitury i pohovky moderních vzorů za

každou cenu prodá

K. V. Skuherský,
v Hradci Králové, proti hotelu „Merkur“.

|

TovárnaPre ina zpracování ovoce,
pálenka koňaku a výroba likérů |

M0 Jos. Tomášek
|v) ve Vysokém Mýtě,
4 dříve sávod na suhitkování ovoce,salošený i
PZ r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4 j

U

— nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bíléičervené,vino borvkové(medici
najní),vína sladká s víno Šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levny koňak a výbornou
elivovici, 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 ji
nými diplomy 6 právem rašení slaté medatile.

Vzorky zdarma a Iranke,

Jarní čtvrletí ©

| veškerých m

OC ČASODINŮč

: českých i jinojazyčných ceP lze za ceny původní předplatiti )

R v prvnímkrálovóhradeckém VS

jee knihkupectví,antikvariatěa oč
ca ——-závodě hudebním —— zBonp Bohdana 3
5 Melichara - o
SG v Hradci Králové. ye
2 (Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.)

Donáška čo domu zdarma!

ŠLNAM

STAV

Jan Kryšpin
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

'pr

malbu okenkostelních
PRAHA-I,

č. 145 at., Malá Karlova ul. čís. :9
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího až k boha
tému figuralnímu provedení a
stce1 se železnýmirámy, st

témi vsazením.

Ten) z (cp)4 (ch)'4 5

Veškeré rozpočty, skizzy i odbornárada bezplatně, bezevší zůvaznosti
kn definitivní objednávce.

Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání. <p

Založeno roku 1836.

HOTEL
HAŠEK

V PRAZE, Na Pořič
proti sev.-záp. nádraží
(dříve v Hoře Kutné).

Elegantní hostinské pokoje.
Elektrické osvětlení.

Mírné ceny, exguisitní kuchyně, výborné
nápoje. — Plzeňský „Prazdroj“ přímo

od čepu.Prhibiiiiěkěí
buck babaskadob obasd obacla ba

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

V PARDUBICICH,
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,
Rospočty zdarma a franko. Nejvyšší vyznam, na výstavách“

TETETITYTETT

břbhěřěěěběěě



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,

ODOOOO
K době velikonoční:

Boží hroby aa v 60ráanýchformáchv každém slohu; nákresy
k výběru.

v každé velikosti, ze dřeva
Těla Pán pěkněřezanáa jemněpoly

chromovaná. (Z pevné sádry ve velikosti 40, 100, 116,
140, 140 cm. velmi levná.)

ze dřeva pěkně řeKlečící andělé zanéajemněpoly
chrom. v každé velikosti. (Z pevné sédry 40, 85, 65cm., velmi levné.)

Sošky Vzkříšení
jakož i veškeré kostelní práce

doporučují uctivě

Petra Buška synové v Oychrově
umělecký závod sochařský u řesbářský

pro práce kostelní.

Založ. 1853. Provedeno přes 500 nových oltářů.

P AAA»ROHANJos.Hájek,*
obchod papírnický a závod knibařský

v Hradoi Králové,
v domé pana Skuhorského, proti hoteln

„Morkur“.

kuibačská dílna opatfeug jest iejno
vějšími stroji a doporučuje 8e ku provedení
všech prací v obor ten spadajících. —
Vazby knih všeho druhů, od jednodachých
až do nejskvostoějších.

cp MN- Úprava moderní a vkusná. YjM

Zlacení nápisů na stuhy.

ze dřeva ře
zané a polych.

5

:
c
e
2

A

NĚ

2

Velký sklad všeho druhu papíru.

Hojný výběr ku psaní, kreslení
s=7702=7 a malování.

Knihy obchodní,
ve velkém výběru neb na zvláštní zho

tovení v trvanlivé vazbě.

Modlitební knihy
v nejrůznějším výběru.

o

o

Velký výběr uměleckých dopisnic. Nej
krásnější hradecké pohlednice vydané

e
vlastním nákladem.

R ANANAIE3AOA AH
W

Uznavý za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kopní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a

kovového náčimí ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. 86.,

Tisíce uznávacích referencí a odporučení, —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

S
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Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

emská živolní
pojišťovna

markrabství Moravského
pod vrchním dozorem zemského výboru,

pojišťuje levně a výhodně kapitály pro případ
úmrtí i dožití, véna a výbavy, výměnky pro

rolníky, důchody vdovské, sirotčí, starobní a
pro případ invalidity, jakož 1 pense všeho druhu.

Jistota naprostá, an jost to ústav

WB“zemský. "8
Všechen čistý zisk náleží pojištěncům.

(Fillalka ve Dvoře Králové.)

Gener. inspektorát v Hradci Králové jen

Eliščino nábřeží čís. 304.1"

Krejčík
V PRAZE,

umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Plsárna a dílny na Letné Číslo 612—Vli
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,

kř žové cesty, jesle, Boží hroby, kříše, kasatelny,
spuvědnice, křtštelny, konsoly, svícny, lustry, pultiky atd. dle slohu kostelů,řesané rámce na obrasy,
premie, fotografie a diplomy. esaný nábytek a

různé předměty hodící se sa dárky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních zařásení.

První český katolický závod ve Vídní

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, křížea td.

Vídeň,
VII. o, Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasilá
8e vše franco.

|K0KSBSODEODMIBOX

KPIXKPIXGPIXPIXRODX

Jan Horák,*Bsoukenník
v Rychnověnad ní

zasílá na požádání vždy

dle ročuj salsony kollekciĎ nejnovějších druhů pravýchA
vlněných látek

své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
zemských.

Četná 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!

XG6 X BD X CODACSD X G8D

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn.

||KESDX660XG6DD683X

cenách.

ojgeejnypyzodsu
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nebízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní ho
dinky všech druhů a soustav. Pemdlové hodiny
v krásných ořechových skříních. Zlaté astříbrné
skvosty, jako: řetízky, prsteny, náramky, jehly
8 j. v nejmodernějším provedení s úplnou zárukou/

Důvěry hodným súsilky na výběr téš 1 ma splátky
cz zvýšení cen. — Zalošeno r. 1843.

arurůPůjčují za nejmivnější poplatky

úivadalní obleky-všech druhů
i pro dětská představení;

sklad
3

X

oblekůhistorických.Í

Antonín Měkota,
Hradec Král., Pětidomy, č. 2.
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příležitostem?

Dámsképrádlovlast.výroby.;
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Náboženský život studentstva,

(3) Příliš trpká kapitola. Na katolické
přesvědčení studenta děje se pradký útok hned
8 několika stran. Protivníci naši dobře si pro
myslili, čeho všeho získají, podaří-li se jim
vtáhnoati do svých sítí dorost české intelli
gence. Nevěrecké tiskopisy se zvláštní horli
vostí právě do rukou stadentských se voacají;
který etadent zučne odbírati list protikatolický,
už se počne pocblebovati, jak jest „nvědomělý“.
I když takový student obvyklou českou kom
posici sotva na dostatečnou zpracuje, i když
jest známo, že má o českém pravopise sotva
slabé ponětí, již si ine radostí roce pokro
kový agitátor, jak „pokrokový doch“ u tako
vého studenta se probouzí. Nezralý jinoch,
který ledabyle odbývá učení vůbec a který
nejméně si láme hlavu katecbismem, najednou
začne se pilně poučovati o náboženství svých
rodičů — ze socielistických proláaných pam
fletů. Tohle zapovězené ovoce! Toť pochoutka
tolik příjemná! A jak by ne, když takový tisk
namloavá stadentovi, že vlastně neprávem
církev ty a ty povinnosti věřícím ukládá a že
tmravul zákon církví hlásuný jest příliš úzkost
livý, že příliš spoutává bujaroausvobodu mladé
dače. Mladé srdce zvláště ve větších městech
tolika lákadly obklopené, tak snadno k vý
střednostem náchylné, rádo uvěří tomu, po
čem samo touží. Ovšem že dlouho a hluboce
student nepřemýšlí dříve, než se vrhne do
proadů moderních. Nové „přesvědčení“ přijme
bez vážné a důkladné přípravy; ostatně na ve
likou flosofli a důkladné stadium v té příčině
mu ani nezbývá času. Spolehna se prostě na
některou moderní aatorita. Jako dříve k víře
jej vedla hlavně autorita rodičův a kněze, tak
nyní svoji nevěra pohodlně opře o antorita
kteréhokoliv spisu bezvěreckého.Student vztyčí
vysoko hlavu a na domlovy lidí starších, vážně
přemýšlejících, odpovídá aristokratickým má
vnotím rokov, lacinými vtipy. Třebas v učebných

— v otázkách náboženských zná bez studia
katolických spisů všecko, všecinko, dovede po

FEUILLETON.
Hody,hody, do provody ...

Napsal Josef Váňa.

Velikonoce |

Jak miluji tyto svátky mystických tajemství,
jak horuji pro tyto svátky zbožných vznétů a blu
bokých roztoužení! Jsou tak věrným obrazem ži
vota. Po utrpení oslsvení, po bolesti radost, po
pokoření povýšení.

O velikonoce! Duše má vždy ve vašich tajů
plných hodinách jásá, že by ňadra roztrbnouti
chtěla a obratem zaskvílí, že srdce div nebrozí puk
nouti. Jste svátky kypící síly přírodní, jste svátky
slunečního jasu, svátky roztoužených soumraků,

„svátky jásavých trilků skřivánčích, svátky vonného
dechu fialek, svátky zlatého deště petrklíčů, svátky
stříbrného svitu kočiček, V hodinách tajemných
vašich nocí trhá se opona zimy, a nový život hárá
v žilách země. Ve chvílích vašich zářících úplňků
i skála se puká a všude na všech stranách tryskají
vlny vše oživujícímízy...

Ó svátky života, svátky vzkříšení, svátky síly,
svátky stále se opakujících zázraků!

Všude na všech stranách ruch a šum, všude
jas a ples, všude snění a touha, všude rašící pud
sebezachování, všude vzkříšení, všude zázračné
2 mrtvých vstání ...

Aleluja .. . Alleluja . . „I
A již bučí“ to lesem i dolinou, polem i

strání, řekou i potokem, vzduchem i obzorem,
Všude shon a spěch, všude ruch a zpěv...

Krev v žilách vře mocněji, srdce buší ry
cbleji a byť i na prořídlé skráni již stříbro kočiček,
ústa přece vždy a vždy se rozjásají: »Alleluje.,.
Alleluja ... .«

Hody, hody, do provody, dejte červený vejce,
"nedáte-ličervený, dejte aspoň bílý...

učovat o všem, porážeti všecko. A zatim uni
ponětí nerá o obsáblých obranných spisech
katolických učenců, neviděl ani hřbety velikých
knih, v nichž již dávno svatí otcové odráželi
ty útoky, jež se nyní znova opakují. A jak
hovoří pokroková mládež středoškolská i uni
versitní o náboženství mezi sebou? Uslyšíš
snad při takových hovorech vážnoa filosofickou
debatu? Frivolní vtipy, smích a opět smích,
tak se laští pravá náboženská otázka — a
vzdělanců. Přímo mrazí ušlecbtilejší duši ta
kové výsledky moderních „vážných a vědec
kých náboženských proudů.“ A četba protika
tolická hltá se dále — beze všeho výběru, ná
hodně, co právě přijde do ruky, jen aby zdravý
smysl, který cbvilkami přece ještě silné se
ozývá, co možno brzy nadobro otapěl. Kolik
takových duší, podváděných záštiplnými pauc
lety, spěchá ke katecbatovi požádat za vysvět
leni? Kolik takových stadentů jest ochotno
přečísti si také nějaký katolický obranný spis?
Před tím zavírají se oči obě. Student nechce
přijíti o svoji nevěra, neboť znova nabytá víra
nutila by k účtování s dosavadní praksí ži
votní. A který student víru přece si chce za
chovati, který proti pošklebkům se ozývá,
zkosí mezi soudruhy jako mučedník, I kdyby
nikoma v nejmenším neublížil, zakouší od něko
lika „nejavědomělejších“ takových vtipů a
ústrků, že jest potřebí železné povahy, aby
nezemdlela v zápase. Několik ostrých hochů
křiklounů ovládne třídu, dělá její „veřejné“
mínění a běda každému, kdo by chtěl odká
zati jejich působnost a dotěrnost do přísloš
ných mezí.

Teď se stadojící mládeži stále namlonvá,
že katolické náboženství a zvláště katolická
mravouka modernímu člověku nestačí. Fráze
Masarykovy, které obsahují nepravdy přímo
křiklavé, stávají se okřídlenými hesly zvláště
mezi studenty. Proti frazím těm napsáno z ka
tolického tábora tolik obranných článků, v nichž
dokázáno, jak Masaryk směle nosí na trh ve
řejnosti zřejmé uepravdy, že pronáší přímo
komické protimlovy a dokazuje nevědomky
svoji nepřipravenost, povrchnost. Leč —ptejte
se, kolik těch studentů, kteří s chutí Masary
(S

A v hlásky dětské vpadá kdákot slepic, jásot
pěnkavek, cvrlikání vrabců, kejhání nus a chechtot
racků. "A klubko dětí vyvalí se najednou ze vrat
chalupy celé v jasu slunečním stopené, mávají
uzlíky, švihají pomlázkami a valí se v zmotané
směsici k chaloupce druhé se zahrádkou, kde již
hřebčík královský rozhoupal své zvonce zlaté a
nověrozkvetlé...

Hody, hody, do provody ... A v dětský
ten zpěv vpadá štěkot psů, smích děvčat, houkání
a pokřik chlapců. Každý má z vrboviny pomlázku
a pošilhává po děvčátkách, které by o vajíčko
oloupil. A každý z nich v nedočkavosti mladické
šlehá pomlázkou vzduchem a pak ihned zas do
nohavic svých nedělních kalhot, až červená pen
tlička v okraj pomlázky vpletená třepí se jak jemná
pavučina. A děvčata po návsí se jen kmitají, bez
kazajky, jen v šněrovačkách a ruce ukrývají pod
květované, vyšívané zástěrky. Každá má pod zá
stěrkou vajíčko a srdce už už nedočkavostí bije,
jen aby je mohla dáti svému hochovi nepozorovaně...

Hody, hody, do provody, dejte červený vejce,
nedáte-li červený, dejte sapoň bílý....

*
Rozárce Květnovské dala pomlázka starost

velikou. Nakoupila ve městě ohnivých barev a če
kala s duší utajenou na Boží Hod, kdy bude míti
odpoledne pokdy. Sloužila ve statku u Drvotů a
oči její se zahleděly do očí jediného syna statká
řova. Bránila se tomu, ale nemohla za to. To
níček tak něžně ji za ruku brával, tak laskavě s ní
jednal...

»Rozárko, dáš-li mi pak také pomlázky ?<
"Ty bys ani nechtěl... J«
A Rozárka zahořela ve tváři jako daleké zá

pady a hlava se s ní zatočila, jako když se dívala
do studánky v lese. Tam nikdy a aikdy neviděla

ae Byla to propast hlubší, než nebe nad jejíhlavou...

Inserty še počítají levně. © Ročník XIL
l ——ě

kovy spisy hltají, pozastaví se také při řád
ných a doložených odpovědech katolických.
Student by mohl míti aspoň tolik soudnosti,
aby přisvědčil, že ty stálé negace duši uuna
sytl; měl by aznati, že po tom stálém boření
konečně by bylo potřebí moderním prorokům
pracovati na kladném programu.

Boří-li se pro svůj Špatný stav dům, musí
se bledati nebo vystavěti nový pro ty, kteří
se z vetchého domu vystěhovali. Jestliže v ně
kterém státě volá se po nutné opravě zákonc
dárství, ta ani nejvášnivější radikálové neří
kají, že by před reformou měly soudy vůbec
svoji činnost zaslaviti. Vždyť každý ví, jak by
to dopadalo, kdyby zločiuci mohli páchati
bříchy na lidské společnosti bez bázně před
trestem. Prohlašuje-li pokrokářský list, že jest
potřebí opraviti nynější Školství, neodváží se
tvrditi, že se školy mají úplně zavříti až do
té doby, pokod nebude učebná osnova změněna
dle přání pokrokářstva Ale — s náboženstvím,
s tou ideou, která oejmocněji hýbe snyslí lid
stva, zachází pokrokářstvo tak frivolně, od
bývá nejvážnější problémy náboženské tak jí
zlivými úšklebky, že vážný myslitel nad tím
trne. „Uvódomělým“ pokrokářům stačí páchati
laciné vtipy na ideální přesvědčení předků.
Stačí jim lehkomyslně bořiti ty zásady, jež
po dlouhé věky byly největší u často jedinou
útěchoa našim předkům v době krotých běd.
Boří se dávnověký, útulný dům, ale nový se
nestaví. Snadná to práce, kterou svede i člověk
sebe méně vzdělaný, jen když má notnou dávku
drzosti. To, co posud od pokrokářů a socialistů
o náboženství bylo řečeno, vede pouze k ná
boženské anarchii, podporuje pyšnoo pózu
prázdných hlav, které buď nevěří nic nebo
si tvoří takové náboženské „zásady“, jež nej
lépe by odpovídaly převráceným tužbám zpy
Šnělého „já.“

V takovém prostředí vyrůstá moderní
student. A pokrokářstvo o závod „uvědomě
léma“ studeatstvu pochlebuje, jen uby mladá,
samolibá duše pomáhala pak v dile zkázy.
Starší pokrokáři, kteří sami nikdy vážně nauku
katolickou nestadovali a kteří dobře mohou
ználi duševní fond zeleného mládí, ohýbají ve

Na Hod Boží po požehnání zavřela se v ko
můrce a malovala vajíčko, Pápěrkou z tuhého hu
sího brku v trojúhelníček sestřihnutou lepila na
ně voskové figurky, věnečky a srdíčka. Na jedno
pak vajíčko chvějící se rukou napsala: »Z lásky,
Tobě... .« — Bylo překrásné,

Touhou ani ten den nespala a v pondělí ani
skoro v poledne nejedla. Zdálo se jí, že oči To
níčkovy stále jen na ni jsou upřeny ...

«Co pak, Rozárko, dnes jsi nějaká taková
zamlkjá ?« ptala se ji panfmáma.

*| nemůže být člověk pořád vesel, panímámo!«
>Má4 bezpochyby hocha a neví, jsk by mu

dala pomlázku«, dodal k tomu žertem Toníček a
podíval se něžně na Rozárku.

Ta se zapálila a odvrátila hlavu, V oči sko
čily jí náhle slzy a tak nějak najednou zatemnilo
se kolem ní, jak bývá v děsných nocích lísto
padu...

Přiblížil se večer“ Slunce sklonilo se pod
obzor a polilo celou klenbu nebeskou zlatem a
nachem, jako by všechno své bohatství krásy a
nádhery v tu chvíli ve vesmír rozhoditi chtělo.
Stíny stromů se prodloužily a z blízkých lesů
vanul silný a opojný dech probouzejícího se jara.
A drozd v dáli sténal, kvílel, pěnkavy jásaly, str
nadi hvízdali a kos zpíval kdesi v údolí, jakoby
neviditelný pastýř jakýsi pískal v dáli na Aétnu...

Rozárka přehodila přes bujné pletence vlasů
šátek a spěchala k blízkému háji. Tam už šero
sedlo do koutů a zíralo na ni zvědavé svými
temnými zraky. Jen sasanka bělala se ještě u pě
šiny, jakoby světluška byla zapadla v zemi.

Rozárka ani nedýchala. Každá minuta zdála
se jí hodinou, každý šelest ji děsil jako by nevi
ditelná jakási zlomoc kráčelakolem...

Rozárka najednou temně vykřikla a borko
ji celou polilo,

»To's ty Toníčku, a já myslela, že už ne
přijdeš,«



farizejském nadšení hřbety před nedozraloa
mládeží a vybízejí ji, aby také byla spolu
rozhodčím v otázkách víry. A rozmazlená
mládeš staví se hned do očitelské pózy, pořádá

řednášky o náboženství na základě dvou, tří
edabyle přečtených pumfletů, lže o církvi, až

vlasy vstávají. A pokrokářské listy hned 8 chotí
tisknou nadšené lokálky na oslavu stadent
ského řečníka, který „jadrně, statečně a s ve
likým úspěchem“ vnášel světlo do duší „za
temňovaného, klerikalismem podváděného“ lidu.

Proti jednomu slovu katechetovu pracuje

sto, ba více slov pokontních „osvěcovatelů“. Ajest možno katechetovi všecky moderní útoky
na církev vyvraceti? Stačí dvě hodiny týdně
na to, aby činil učitel náboženství z učební
síně obrannou akademii, v níž by se daly všecky
protikatolické nepravdy důsledně potírati ? Ka
techeta ve vyměřeném čase sotva můža býli
hotov s obvyklou osnovou vyučovací. A i kdyby
si dal sebe více času 8 pátráním, co 8e všecko
proti náboženství píše a čím tedy istudent
může býti podváděn, nedoví se ani o pátém
díla všech těch zjevných 1 skrytých kopanců.
A studentík vidí i v borlivém a velice bystr.m
katechetovi člověka ducha obmezeného, který
učí náboženským zásadám bez hlubšího přemý
šlení, bez znalosti moderních proudů; domnívá
se, že duševní obzor katecbetův jest úzký a
jak on, student ve filosofickém bádání nad něho
vyniká. Katecheta nepovažoje 8e u bojaré mlá
deže za rovnocenného kollegu profesgora, ale za
nutné zlo, za příživníka ústava. A dělejte proti
této sitoaci něco, můžete-li| Kdyby přišel sám
Komenský do školy hájit positivní náboženství,
všecko jeho námahu zmaří lavina- jízlivých ti
skopisů, jež do škol stále útočněji se vtírá.

Úvahy z otázky agrární.
Řekli jsme již svého času, že rolník, jehož

usedlost není zadlužena, může vždy i za ny
nějších kritických pro rolníka poměrů slušné
částky pro své stáří u Zem. pojišťovacího fondo
si ukládati; má-li usedlost zadlaženu, i ta
může ušetřiti slušné vklady k témož účelu,
konvertuje-li čili převede své dlahy na Hypo
teční banku království Českého nebo jiný pe
něžní ústav s nízkým zúročením dluhů. Ze
všech peněžních ústavů, jež rolníkovi úvěru
hypotekárního poskytají, v první řadě jmeno
vati sluší záložny Raiffeisenevy a Hypoteční
banku. Ústavy tyto, abych tak řekl, hrají si
do rakoa a vespolek se doplňají v podporc
vání rolnického stavu. Raiffeisenky jsou u nás
dosti rozšířeny a jejich význam pro rolníka a
střední a malé vrstvy vůbec stále víc a více
se uznává; za to však výhody Hypoteční banky
nejsou 8 dostatek známy; aby nebyly známy,
o to do jisté míry starají se činitelé, kteří
neradi vidí, vywaňuje-li se rolník ze spárů
drahých věřitelů. Ruiffeisenovy záložny posky
tují rolníkovi pravidelně úvěr rychlý, krátk«
dobý a levný. Použiti ho může k rozšíření a
zvelebení hospodářství, což brzy se mu bude
vypláceti a takřka samo sebou se zaplatí. Ale
veliká břemena, jako dluhy dědické, rozsáhlé

>=, l
»Děétino, vždyť už jsem se nemohl dočkati.«
A Toníček Drvotů chytil Rozárku a přitisknul

ji pevnou paží k rozbouřeným ňadrům, A sklonil
hlavu a ústa svá přižehnul tak prudce na rozpá
lené rty Rozárčiny, že až brániti se musila.

sAle, Tonfčku. . .l«
»No což, vždyt přece jsi přišla dát mi po

mlázky!«
»Ale tohle přece není pomlázka. Tuhle jimáš...
A Rozárka sáhla rychle pod zástěru a vy

táhla malované vajíčko. Tvsře jí zaplály více než
před hodinou západ. Ale Toník Drvotů toho ne
viděl. Chytil Rozárku a znova ji začol Jíbati.

»Toníčku, kdsby tohle tak viděla tvoje ma
minka«, vyklouzlo náhle Rozárce z úst,

Toníček se zarazil a z oka vyšlehnul mu
blesk. Ale to bylo jen jako když se přežene mráček
přes slunce.

»Rozárko, kdo by na to myslil. Teď jsme
svoji a co nám do světa celého, . .«

A sklonil se znovu k rozechvěnému děvčeti
a pokrýval jí ústa stále a stále žhavými polibky,
aby již tak všetečnou otázku ani pronésti nemohla.
A kolkolem milujících se těch dvou duší bylo
ticho hluboké, ticho posvátné, ticho tajůplných
jarníchnocí ..,

Najednou však na blízku zahvízdnul kos.
Zasténal, jsko by ho zločinná ruka vyděsila.

»Toníčku, slyšels .. .?.
A Rozárka se zachvěla, jako kdyby byl

někdo mrazivou rukou jí zalomcoval.
»Eh, to nic není. Snad také naposledy věříš

pověrám ?« m
Rozárka umlkla, ale bylo jí najednou, jako

by byla bezbranná holubice upadla ve spáry dra
vého jestřába. Dala se do pláče a nemohla se
utišiti...
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podniky meliorační nelze těmito výpůjčkami
uhrazovati, ježto vlekou se obyčejně po řadu
let a ta doporoučí se 8 výhodou převésti
dluby takové na Hypoteční banku. Namítne se
ovšem, že i mnohá epořitelna dala by své pe
níže za týchž úrokových podmínek, jako Hy
poteční banka, ale tato poskytuje o jedna vý
hodu více, to jest nevypověditelnost svých
pohledávek. Nebude tedy zbytečno, zmíníme-li
se poněkud obšírně o tomto způsobo konversf
dluhů hypotekárních, Podotýkáme pak předem,
že každý po vašich stručných pokynech může
se obrátiti o podrobná vysvětlení na Hypoteční
baoka v Praze; ta zodpoví seochotně, zvláště
badou-li jí oznámeny potřebné údaje.

Hypoteční banka poskytuje úvěr oa osed
losti, při čemž na obytná a hospodářská sta
vení a na všeliký faodus se nebledí. Výši
možné výpůjčky může si stanoviti každý sám
dle těchto pokynů: katastrární výnos z po
zemků (kromě lesů) násobí ae Z4mi, výnos
z Jesů 20ti. Z této částky vypočteme dvě tře
tipy a nejbližší obnos stem dělitelný je možná
půjčka. Příklad: Výnos z polí činí 100 K,
z lesů 40 K; 2átinásobný výnos z polí atd.
činí 2400 K, 20tinásobný z lesů 800 K, dohro
mady 3200 K; z toho dvě třetiny činí 2133 K
33 h; obnáší tedy možná půjčka 2100 K. Vyšší
půjčku lze obdržeti až do 30násobného čistého
výnosu z polí atd. anebo ještě větší na základě
zvláštního odbadu. Půjčky neposkytuje Hypc
teční banka botově v penězích přímo, nýbrž
ve svých zástavních listech. Na základě hypo
tekárních půjček povolených a knihovně zji
štěných vydá banka své zástavní listy, jež na
peněžním trhu prodá a výtěžek za uč odevzdá
dlužníkovi.

Dnes vydává zástavní listy dvojí: 3'/%,
a 4%, Svůj dlah umořoje dlužník nejméně

doporučuje se však voliti omořování co nej
menší, ježto jednak má záruku, že v těžkých
dobách (peúrody, pádu dobytka a j.) menšf
splátky snáze zaplstí než větší, k nimž by se
zavázal; s drabé strany však má vždy voloou
raku, aby zaplatil částka větší, když poměry
tomu dovolují, a tím tedy amortisaci o několik
let zkrátil, o čemž později bude zmínka. Je-li
učiněna zápůjčka na 3'/", listech zástavních
a '/4“/oúmořování dluhu, trvá umoření 59 let
a plati se z 1000 K (nejmenší povolovaué částky)
bez správního příspěvku pololetné 20 Kor; při
49/, listech zástavních a též '/9, umořování
dluhu trvá splácení 55'/, roku a splácí se polo
letně 22 K 50 h bez aprávního příspěvku.
Uvážíme li, že při 4% celkovém splácení je
úroková míra rozhodně nižší, než kdekoli jinde
by rolník dostal a v tom zároveň že obsaženo
ponenáblé umořování dluhu, vidíme zde jasně,
jak výhodný je pro rolníka tento způsob hypo
tekárního zatížení proti ústavům jiným. Muohý
se ovšem leká číslice, že bude to trrati 59 let,
ale to jenom klamný názor, jakoby soad jiode
byl dluh za těchto podmínek umořen dřív.
Kdybychom jinému věřiteli platili 4%, ročně,
byli bychom spokojeni s tak nízkou wíroo
úrokovou, sle nepovážíme, že dluh nezteučen
trvá dál. A proto tedy sám sebe okrádá, kdo s pře
vodem takovým prodtóvá. Pět roků nteče jako——————

»Kos nad slavíka pták je lásky,
slyš, jak je sladký jeho hvizd.
Zem ztrácí sněhové své vrásky,
slyš, na buku se chvěje list,
i v luhu kvítek sedmikrásky[

Kos král je zpěvné ptačí chásky,
když kolem zeje prázno hnizd,
tu zpívá sladké jara zkazky

kos.

Já hladě tvoje bnědé vlásky,
v tvých zraků patře amethyst,
jsem spokojen a šťasten, jist,
že vyjdu vítěz z žití sázky,
jsemť v písni, v Jásce bez otázky

kos.c
U. Vrchlický).

*
*

Bylo po roce. Zima uplynula a jsro ujalo
se vlády. Hučelo to zas lesem i dolinou, polem i
strání, řekou 1 potokem, vzdachem i obzorem,
Přilítly v sady pěnkavy a drozdi a kosi v háje,
A všude byl zase sbon a spěch, všude ruch a
zpěv. A přišly zase i velikonoce, svátky vzkříšení,

děti v zmotané směsici s pomlázkou od chalupy
k chalupé a zas to znělo vesele s kdákotem slepic

do provody, dejte červenývejce...
OJ Drvotů vyšla Rozárka Květnovské s hlavou

svěšenou. Růže na tvářích jí jsksi pobledly a ze
lený věneček jí na hlavě jaksi povadnul .. . Šla
jako by ani na cestu neviděla, jako by náhlá tma
zastřela jí cestu až příliš známou. Š.a, aby se více
do míst svého neštěstí nevrátila.. . Šlaa ne
mobla a nemobla si v té své ubohé hlavé nijsk
srovnati, že Tonfček mél dnes o pomlázce ohlášku
$ jinou...

voda a za tu dobu byl by při 4"/, celkovém
splácení umenšen dlab o 27 K 62 b, u jiného
věřitele snad ani o haléř, ač dávky odváděli
jeme stejné. Řekli jsme výše, že dlažník může
kdykoli platiti část dlabu: při splátkách ho
tovými po půlletní výpovědi, při placení v zá
stavních listech, které lze na peněžním trha
koupiti, bez výpovědi.Každá mimořádná splátka
musí býti větší než 2 pololetní splátky, avšak
taková, aby zbytek dluhu shodoval ae 8 ně
kterým obnosem v umořovacím plánu. Splácí
me-li 49/, úhrakovými částkami 1000 K, platíme
z nich půlletně 20 K; musí tedy mimořádná
splátka činiti nejméně 40 K. Tu by na př. po
šesté lhůtě obnášelzbytek dluhu 984 K7;
cbtěl-li by dlužník zaplatiti 100 K, snížil by
se dlah na 884 K 7 h, jenže v amořovacim
plánu najdeme obnosy 887 K 29 ha882K 74h;
pro jeden z těchto zbytků masí se dlužník
rozhodnout; zaplatí-li rozdíl dosavadního dluhu
až k hranici 887 K 29 bh, octne se tam, kde
by při pravidelném placení byl až po 33té
lhůtě. Zvolí-li si drahou hranici, octne se tam,
kde by nři normálním placení byl po 34té
lhůt). Z toho vidíme, že takovými mimořád
nými splátkami lze zkrátiti umořovací dobu,
a octne-li se hospodář v mimořádně šťastných
létech, může anadno doufati, že se celého dlubo
zbaví. Avšak takovými mimořádnými splátkami
naskytá se hospodáři možnost, zwmenšitikaždo
roční břemeno, neběží-li ma O zkrácení omo
řovací doby. Nebot jestliže mimořádnými splát
kami snížil se dluh o čtvrtina, může dlužníka
býti povoleno, aby zbytek dlnhu splácel v témž
počtu půlletí; jest ovšem přirozeno, že splátky
tyto jsou nižší nož původní a tím každoroční
břemeno se snížilo. Tento způsob mimořádných
splátek jest doporučením, abychom procento
umořovací volili co nejmenší, bychom vždy
mohli dostáti svým povinnostem; arychlení je
vždycky možné. (Pokrač.) —abd.

Dopis z Prahy.
(Úžasné nedostatky pražských elektrických drak, —
Clenové „Moskevského divadla“ ma Staroměstské

radnici. — Obecnístarší a živnostník.

Úžasné nedostatky a vady pražských měst
ských podniků elektrických znepokojují již
nejen každého opravdového přítele rozvoje
Prahy, nýbrž i nejširší pražskou veřejnost.
Vady pražských podniků elektrických nevyjdou
nikdy na jovo zřetelněji, nežli když pražská
elektrická dráha má uáhle vétší množství obe
censtva někam dopraviti. Stalo se tak minulé
neděle o Božím bodě velikonočním, když po
5. hodině odpolední strhla se nad okolím praž
ským náhlá bonře s prodkým deštěm. Na ti
síce výletníků, kteří za krásné pohody, jaká
v odpoledních hodinách panovala, vyšli do
parků a sadů, jakož i do výletních míst, byli
nuceni přes hodinu i déle čekati v dešti a větro
na motorové vozy elektrické dráhy, které sice
odjížděly, leč uebyly nahražovány novými vosy
přijíždějícímil Nastal chaos k nepopsání a na
předsednictvo správní rady městských elek
trických poduřků sypaly se spousty úsudků
velmí ostrých, leč zaslonžených. Na každé
trati byl tak veliký nedostatek vozů, že tyto
jezdily někde v přestávkách až hodion a tři
čtvrti trvajících, ačkoli mají jezditi v přestáv
kách pěti, nejdéle desetiminutových. Podobný
nešvar při podniku, do něhož jsou vloženy bez
četné miliony korno, neměl by se opakovati,
a pemobl by sa vůbec vyskytnonti, kdyby elek
trické dráhy obce pražské ovládány byly je
dioou, energickou a ráznou rukou odborníka.
Náš minalý poakaz na pražské elektrické dráhy
měl v zápětí, že několik členů správní rady
všimlo si bedlivěji poměrů u těchto drah za
vládnuvších, a zjistilo, že vozový park jest ve

torových vozů elektrických v remisách odpočívá
v úplné nečinnosti, poměvadžjich nemůže býti pou
žíváno pro různé vady a nedostatky! Jsou v re
misách vozy, které stály bezčetné tisíce a z nich
některé po tři roky nebyly na tratích. . Tak,
jakoby v dílnách panovala pasivní resistence
4 uikoli chuť ku práci, jakoby v dílnách nebylo
inženýrů a množství děloictva, jež vyžadují
měsíc co měsíc velikých tisícových obnosů na
služném a mzdách. Zaboženost vozového parku
zavinila, že o minulých svátečních dnech ztra
tily elektrické dráhy pražské veliké obnosy
na příjmech, že mezi jeduotlivými vozy byly
v pravdě ohromné přestávky, a že vosy byly
přeplňovány, oož příčí se všemu pořádkui
slušnosti a neděje se nežli v Praze. Tak se
mrbá statisíci obecního jmění a poměry jsou
stále horší, poněvadž nelze zjednati nápravy
pro nedůtklivost nynějšího předsedy správní
rady, cís. rady Jahna, který ihned považuje
věc za otázka osobní důvéry, pakli někdo
z člonstva se smíní o nynějším bídném stava
milionových drah elektrických. Všeobecně se
učekávalo, že předseda správní rady po svém
zvolení za prvního náměetka starostova, kte



rášto hodnost vyžaduje veBbery síly jednotliv
covy a e předsednictvím správní rady elek
trických podniků zajisté erovnati se nedá, této
hodnosti se vzdá, leč toto očekávání se ne
aplnilo. Nezužiíbováním jelinoho sta motorových

+poplatnictva. o .+

tržení, když pořádali v Národním divadle před
stavení, na Staroměstekou radnici, kam byli
presidiem pozváni. Jménem presidin uvítal
Rusy drahý náměstek starostův p. dr. Štych
českou srdečnou řečí, načež ruští umělci a «
mě!kyně byli provádění všemi památnými sl
němi radaičními professorem Jaromírem Četa
kovským. Dalo by-se očekávati, že za tak vý
znamnéokolnostijskov bez odporujest uávštěva
moskevských umělců na památné radnici Stars
městské, obeoní starší a členové rady městké
hojným počtem se shromáždí, aby slovaeské
bratry uvítali. Než toto očekávání se nespioilo.
Páni obecní starší roimo pp. Březnovského,
Náblovského a -dra. Černého neuznali za dobré
přijíta světovýmumělcůma omělkyním roským
stiskooat na uvítanou raka. Stejně trapně za
ráželo, že Rusům nebylo nabídnuto občerstvení,
jak se to přece samo sebou rozumělo při pří
ležitosti tak významné. Na radnici pražské bylí
hoštění FraLoconzi, Poláci, Dánové, Angličané,
Bulhaři, Srbové a jiní, jenom Rusové nepobo
štěni, ač tito glovanští naši bratři vyznamená
vají se pohostinoostí až příslovečnoa atím
více zajisté pocítili trapnost této chvíle. Ostatně
se praví, že nepohoštění Rusů na rsdnici spadá
na vrob prvního náměstka starostova, cís. rady
p. R. Jahna, jenž maje rozhodnouti o poho
štění Rasů za nepřítomného starosta velmi
krátce to provedl následajícími cbarakterisojí
cími jej slovy: „Jaké pak boštění potalných

stiny u příležitosti návstěvy pařížského starosty

cron — na pohoštěníRosů nic.
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Majíce na mysli jedině zájem Praby a jejího
obyvatelstva jdeme přímou cestou, neohlížejíce
se v pravo ani v levo, ale sledujíce jediný cíl:
těmito pražskými dopiey pomáhatí k odstra
Šování nepřistojností a nešvarů, ať zaviňuje
je kdokoliv! Jakkoliv svého času zmínili jsme
se u povděkem o ačkterých návrzích obecního
staršího p. Václava Práška, nemůžeme does
nezaznamenati věc, které v pražských krazích
působí dvjmem sensačním. Dne 18. října mi
pulého roku podal obci pražské žádost nakla
datel Pavel Kórber, známý to vydavatel nej
většího illastrovaného díla v Praze, „Kroniky
král. Praby a obcí sousedních“, aby směl na
obecním domě č. 249, na bývalé to mlýnici na
Riegrově nábřeží, vyvěsiti tři výkladní skříně.
Za tímto účelem předložil podrobné výkresy
těchto skříní. Po ohledání místu, předsevzatém
vrchním městským inženýrem, bylo vyšetřeno,
že není pražádných překážek, aby nemohlo
býti vyhověnožádosti jmenovaného nakladatele;
proto byl magistrátem vyzván, aby do týdnu
poplatek za povolení zařízení skříní výklad
ních do výpravny stavebního referátu zaslal,
Po zaplacení poplatko 30. říjoa dal p. Kórber
vyhotoviti skříně dle náčrtků obcí schválených
nákladem 600 korun. Skříně byly pak na po
voleném místě počátkem prosince zavěšeny,což
však velice zle pobonřilo obecního staršího p.
V. Práška, bratra předsedy českého odboru
rady zemědělské p. K. Práška, statkáře v Řivně.
Obecní starší V. Prášek, jenž v bývalé mlýnici
na Riegrově nábřeží má pronajaté skladiště,
vzbonřil pro zavěšení skříní na mlýnici, jejíž
pouze ontíček má pronajatý, v pravém smyslu
slova celou radnici. Na základě jeho zakročení
byl nakladatel volán v jeden den do dvou
referátů na Staroměstské radnici, kde mu bylo
konečně sděleno, že skříně bude nutno 8 bu
dovy mlýnice sejmouti, poněvadž obecní starší
pan Prášek je tam nechce trpěti — — —

Následkem rázného zakročení nakladate
Jova byla však svolána desetičlenná komise
k ohledání místa, na němž skříně byly zavě
šeny. Při komisi této bylo prohlášeno ve věci
nejpovolanějším referentem assapačním, že p.
V. Práškovi byl pronajat toliko vnitřek míst
nosti mlýna, a že nároku na venkovské stěny
mlýnice p. Prášek rozhodně nemá Vzdor tc
muto rozbodoutí bylo však v městské radě
usneseno, aby přáuí obecního staršího bylo
vyhověno — — Naproti tomu bylo nakladateli
P. Kórbrovi písemně sděleno, že městská rada
jest ochotna oabídnontí mu místo jiné, kde by
si-mohl skříně vyvěsiti. Poněvadě i magistrát
na sejmutí skříní stále a atále nalébal, sejmul

je mkladatel 19. března v
obec slova svému dostojí, a

vné taději, že
Jiné míste k vy

dosud! Že nakladatel postrádáním svých vý
kladů jest v živnosti značně poškoven, ja zcela
ařejmo. Zasluhuje tudíž právem, aby trapná

'váním pražské rady městské ocitl, byla v brzků

proti skatečné zvůli obecního staršího, jenž
jako zastance pražských živnostníků a poplat
níků zapomíná skulky osvědčevati to, co ve
svém orgánu stále hlásá. Nesmírně překvapuje,
že p. V. Prášek podal na pražskou obec žalobu
na 5080 koram, kterých se dožaduje jako ná
hrady za to, že obec na několik týdnů dovolila

českému nakladateli na vlastní budověvyvěsiti
skříně — —

Pražské živnostnictvo jest plným právem
zvědavo, jak tato kocourkovská historie skončí I

»„OBNOVU« V PRAZE
dostati lse © knihkupectví p. Františka Hovorky
o Žítné ulicí a vprodeji novin p. M Vlčka na

Příkopech.

Obrana
(3) Statečný a důsledný dach rytíře

vyšší morálky. Už ipřátelé Masarykovipo
znávají, jak jejich poblavár se klepe strachem,
má-li za svá slova něco trpěti. Mučedníci kře
sťanští za své závady dávali život jetatky,
rytíř Masaryk z bázně před rukou spravedí
nosti dovede se vykrucovati, po vášnivých ú
tocích dělati ze sebe beránka, cbytati se knifů,
jen aby vzácné jeho osobě se nic lidského ne
přihodilo. Jednalo se o jeho výrok, jímž se
cítili na cti uraženými všichni čeští kato
ličtí katecheti. Konečcě ona urážka, kterou
professor Masaryk proti katechetům nehorázně
z úst vypustil, jest jen inalým článkem v ře
těza horších nepravd, jež proti katolictva na
psal. V zájmu pravdy, vědy a spravedlnosti
měl býti volán Masaryk k zodpovědnosti pro
horší kotrmelce již dávno dříve. Rytíř, který

jednou bleděl rozvaděné bratry svého tábora
pčivésti k mlčení, jen aby čirá pravda zůstala
pod plachtou. Jea přinuceu za sporu také něco
promloviti, vyjadřoval se v Úase tak filoso
fcky, až sám AL. Hajn napsul o něm, že pře
vrací pravdu na ruby. Když převracel Maga
ryk pravdu oa ruby k vůli potupě církve, tu
již ovšem žádný pokrokář neprotestoval.

A teď s tím útokem proti katechetům!
Když nad jeho „vědou“ počaly samy ra

dikálnejší živly kroutiti hlavoa, hleděl si udr
žeti popularitu aspoň vášnivým štvaním dle
vzoru socialistů. „Čas“ otiskl jeho arážku stavu
katechetského. Maaaryk nic — neopravil svůj
osobní žarnál. A když viděl, že jde do tuha,
najednou zvěstovala realistická tiskovina, že
prý to vlastoě řekl jinak. Když my jsme mylně
napsali, že Herben byl vyloučen pro zadržení
sirotčích peněz ze strany pokrokové se sou
hlasem Masaryka (místo za přítomnosti jeho),
hnod jsme uvedli na pravou míru svoji
zpráva v Čecha a pak v následujícím čísle
Obnovy. Ale uač by odvolával bez donucení
rytíř vyšší morálky? Vždyť místo odvolání lží
o Dostálovi-Lutinovu v Naší Době ještě na
psal, že to byla dobrá charakteristika. Odpo
vědný redaktor Času prohlásil, že se zmýlil,
če nenapsal výrok Masarykův správně. Aby po
blavár byl zachráněn, obětoval sluha pověst
své referentské šikovnosti. Pomohl tlačiti i
Ovozil. Taky žaloval jako bývalý katecheta,
ale — aby Masarykovi pomohl z bryady. Divný
žalobce! A chytrost přímo židovská! Konečně
došlo k přelíčení. Rytíř vyšší morálky, který
pozorně sledaje choutky štvavých davů, aby
věděl, jak před nimi mluviti, aby se jim za
líbil, rytíř, který tak rád se blýská radikál
ními frázemi před obecenstvem, jehož pochva
lou jest jíst, k soudu osobně se nedostavil,
Tam příliš na hřmotné fráze nedají, tam žá
dají důkazy na všecko.

Zkrátka soud nepřijímá každou nedolože

nou frázi 8 Poreskem jako vášní rozpálenýdav. A že byl Masaryk obžaloby sproštěn, tím
předně není celá aféra skončena a zadruhé
Jest zde faktom, že žalovaný rytíř svými vý
mlovami a omlavami dal satisfakci katechetům
aspoň nepřímo. A oto tu šlo, dokázati na jisto,
zda lze všechny katechety paušálně odsazovati
jako dennacianty čili nie.

Politický přehled.
Micisterský předseda bar. Gautsch vrátil

se jiš z Karl. Varů a zabájil porady s vůdci
stran o volební opravě. — Německá agrární
strana žádá všecky německé poslance, aby hla
sovali pouze pro takovou volební reformu, dle

niž by hlasy Němců převyšovaly počet hlasů
národů slovanských, aneb aspoň rovnaly 86
počtu blasů národů slovanských. Pěkná to
rovnoprávnost! —Vláda odňala města Tridentu
agendy, týkající se mobilisace a svěřila je okr.
hejtmauství v Tridentu. V Tridentu mají ovšem
většinu Vlaši. — Bývalý ministr obchoda svob.

a Pino zemřel,
Nová vláda uberská naznačila již svůj

pracovní program. Smíření stalo 8e na základě
zákonů z roku 1867 se slibem, že po čas pře
chodoí doby nerozvine se otázka slažební řeči
a velení ve společné armádě a že k jejímu
rozvinotí se ničím nepřispěje. Vláda postará
se o schválení rozpočtů za rok 1905 a 1906,
povolení mimořádných výzbrojných úvěrů, před
lohy o rekratech, upraví hospodářské poměry
8 naší polovicí říše atd., čímž nynější poměr
zachován bude až do r. 1917. — K volbám už
se vše připravuje.

Zástupcové Ramunů, Srbů a Slováků
v Uhrách vydali volební prohlášení, ve kterém
se těmto národnostem doporučuje, aby Se vzá
jemně při volbách podporovaly.

Nová raská půjčka ve výši 2250 milionů,
proti níž postavili se v Německu, provedena
za součinnosti Francie, Anglie, Rakoaska,
Ruska, Hollandska a Belgie.

Zprávy místní a z kraje.
Slavnost Vakříšemí konaluse v Hradci

Králové u sv, Dacha o 6. hod, odpol. vedením J. M,
nejdp. biskopa Dr. Doubravy za účastenství p. t. dacho
venstva místního, zástopců všech úřadů a nesčetného
množství obecenstva, aa to o 7. hod. večerní v chrámu
Panny Marie vedením vsdp. měst. děkaoa M. Musila
a několika p. t, duchovních s boboslovci, Na náměstí
před chrámem marianským tísnilo se nepřehledné muož
ství obecenstva, při Čemž i vojsko vzdávalo čest zbraní.
Občané katolíci při tom okoa svá ozářili světlem. Po
časí bylo příznivé,

Titul professora. Na sjezdě středoškol
ských professorů vysloven byl tyto dny požadavek,
aby titolem professora nebylo tak plýtváno, takže se
jím může pyšniti i leckterý nedouk. Souhlasíme také
s tímto požadavkem, protože tital professora není
jenom planým titulem, nýbrá značí dlouholetou práci,
orčitý stupeň vzdělání a očitelské způsobilosti pro
vyšší školy. U nás oa př. osobojí si titul professora
i lidé, kteří by nemohli býti při vědecké kvalifikaci

ani skutečnými podačiteli na obecné škole. „Osvěta
lidu“ nedávno oblašovala besední přednášku „profes
sora“ Prella, jenž je pouhým absolventem flosofické
fakulty, nemá žádných zkoušok a jenom z nedostatka
zkunšených sil přijat byl na reálku za výpomocnon
síla. Stejné ©kategorie | „professorské“ | jsou zde
ještě jiní výtečníci. Proč „Osvěta lidu“ tak štědře
titaly professorské rozdává, lze pochopiti, když si
vzpomene, že zmínění povýŠenci místo zkoušek ob
starávají bradeckoa rabriku v „Osvětě“ Hojnově, jenž
proto již na vějaký titul nekoukne, že sám místo
dostadování se živí zvláštním řemeslem, jemuž pře
zdívá „redaktorství.“ — Sjezd profossorský měl ješté
ua něco jiného poukázati, totiž na studované pro
Jetáře. Does je povšechné přesvědčení v Čechách, že
máme nadbytek nedostadovaného a polovzdělaného
proletariáta, jenž kosými vědomostmi a brubostí pc
skytoje žalostný obraz zchátralých charakterů. Nedo
zralým těmto hlavám není nic dobrého, leč zase pc
lovičatost. Mravní a náboženské zásady nemají horších
nepřátel nad tyto parasity Aapolečnosti, kteří žijí
z mozolů svých otců aneb z cizího milosrdenství,
posmívajíce se tém, kteří se dovedou sami svou pr cí
živiti, Pak se jim má národ diviti a říditi se radou
nevyspělců, kteří se sami 0 sebe postarati nedovedoul
Vidíme u nás převrácený svět, když lidé mladí beze
všech zkušeností životních laští životní zábady a u
Stědřují blabosklouně pokyny lidem starším, kteří by
byli také dovedli před lety mentorovati svět, jenže
scházela jim k tomo drzost, jíž má nynější pokro
ková omladina více než rozumu, Pod ocbraoným ští
tem tiskové svobody bozcharakterní prolhanec, jemuž
su slašní lidé vyhýbají, páše beztrestně tak rafinované
surovosti, že bychom je murně bledali v necivilisované
části temné Afriky, Prolbané a uličnické lokálky
svědčí výmlovně o sesurovělých mravech polovzděla
ného prolotariátu, Pokroková kultora|

Pokrokářská zábava „Osvěty lida.“
Něco v té rozmarné tískovině proti „klerikálům“ vždy
cky býti musí, aby namisaní členáři, odchovaní křiky
a randály, nezačali najednou se tázati, proč tedy
vlastně „Osvěta lidu“ docela třikrát týdně vychází.
Ber kde ber, lačnou tužbu aspoň nějakým soustem
akojiti „Oavěta lidu“ muaf. Aie mají ti lidé při své
„Damábavé, obětavé a opravdové pokrokové“ práci
hodně času na legrace! Je li lov bubený, nebo žádný,
chodí se špiclovat. A nepodaří-li ee docela nic vyče
nichati, dostačí sapoň trocha lhaní. Pane Divecký, až
půjdete zaova na lov do kostela Panoy Marie, hledaje,
kterak byste polapil kazatele v řeči, pamatujte ai, že
by bylo dobře, podati referát nestranný a na př. po
věděti v zájma pokroku čtenářům „Osvěty lida“, jak
pronikavé světlo logiky vrhl P. Jemelka na abobé
fráze bezvěreckého Krejčího. Jen pěkně podatí referát
nestranný — to se má rozhodně žádati od průkop
níků vyšší morálky než jest ta křesťanská. A pak také
není zajisté velikým požadavek, aby pokrukový žarnál
správně informoval čtenářeo zprávách listů katolických.
Už jsme mnobokrát dokázaly, jak pokrokářské daše



s drzostí největší dovedou lháti v Osvětě lidu, še to '
neb ono „Obhova“ napsala; a kdy jest od nich žádán
důkaz, tu místo čestného odvolání vymýšlejí lži nové,
Náš list napsal minulý týden etračnou lokálku o
uprohlém stadentoví a dodal doslovně: „Pak že jiš
takový stadent nepotřebuje posily z náboženství čer
pané.“ — Ale „Osvěta lidu“ honem sdělaje avětu, že
Obnova“ uvádí za příčinou útěku studentova „ne

dostatečnou výchovu náboženskou na hradecké obch.
akademii“. A teď nechť ei laskavý čtenář srovná slova
Obnovy s ref-rátem špásovité „Osréty lidu“. Ovšem
še pokrokářská duše překrontila si správu tu se
zřejmou tendencí, aby mohla neotesanými úšklebky
pojezditi si po «xbortátorovi akademie. A napeala
fráze tak ušlechtilé, že by tak vzdělanou mluvu sotva
chtěli trestanci v Opatovicích poslouchat. Nač třísnit
pspír Obnovy opakováním těch plodů zušlechtěné duše

krokářské? Tolikvšak uznáváme, že kázaní Sabu
ova nikdy se líbiti nebudou štvavým pokrokářům,

jimž je klidné soužití s lidmi jiných názorů věcí ne
snesitelnon. Sahula totiž kázal nejednou, če máme
odpouštěti nepřátelům, že se nemáme bněvati na jino
věrce, že nemáme ani nevěrcům dávati na jevo zášť.
A taková slova jistě se katolickým svatým líbila, třeba
še „Osvěta lidu“ chce tvrditi opak. Zato věak patro
nové pokrokářetva by a nimi nijak souhlasiti nemohli.
Ti mají nad všecky katolické světce raději Luthra,
který rozkazoval věšeti a týrati poražené proletáře,
který navrhoval, aby kardinálové byli utopeni; také
mají rádi Kalvína, jehož inkvisice na sta lidí odpra
vila, socialisty, kteří štvou k vášnivé zlobě, atd. Po
čestná „Osvěta lidu“ dala průchod svému vřelému
přání prolhaným edělením, že Sahula štve při exbortě
proti professorstva. Když měl kázati au Panny Marie
o av. Igoáci, honem přišli špiclové čenichat, jak asi
bude kazatel hřímat proti jinověrcům. A on zatím jim
tolik dychtivou touhu pokazil! Vybízel totiž poslu
chačstvo k snášenlivosti k jinověrcům, dokládaje svoje
slova napomenutím sv, Ignáce. A tak zmařena naděje
na sestavení kárné a pichlavé zprávičky -do „Oav. |"
Nu — tedy z nouze vytisklo se několikrát aspoň
trochu zřejmých iží, které svojí komickou nešikovností
vzbudily v Hradci značné veselí. — Poslouchejte,
pánové, proč také nepromlavíte o vlídnosti zdejšího
Židovského učitele náboženství? Proč jste mlčeli jako
zařezaní, když zdejší židé žádali, aby dávala obec
zdejším židům vočaí příspěvek 400 K na vynčování
mládeže jejich a aby jim byly sleveny poplatky za
vodní zřízení pro synagoga? — Zojímavější fakta ei
ponecháváme v reservě. Vytiskne-li se totiž zcela odů
vodněné sdělení o pokrokáři, až se ozývá nářek nad
denunciací. Ale katolík se může hanobit nadávkami a
prolhanostmi. Zatím tedy dost.

Nejdp.biskup Královéhradecký vů.;
terý po polední odejel do Říma, vykonav za účastenství
kněžstva i laiků příslušnou pobožnost v chrámu av.
Dacha. Vedp. generální vikáf proslovil případnou řeč
na rozloučenou.

Osobní. Inspekce nové průmyslové pokračo
vací školy na Novém Hradci Králové, která ukončuje

právě svůj první ročník, byla přidělena vládnímuomisaři p. Al. Rabličovi, professoru pražské státní
průryslové školy, jemuž přísluší dozor k podobným
školám v Hradci Králové, Smiřicích, Černilově, Vše
starech, na Kuklenách a j.

© regulaci a splavnosti Labe ns
manifestační schůzi dne 29. t. m. pořádané okresním
zastupitelstvem promlaví v sále okres. zastupitelství
v Hradci Králové p. Dr. Frt. Ullrich, purkmistr. Jest
jiš na čase, aby se konečně občanstvo na něčem u
sneslo, vždyť otázka regulace a splavnění Labe jest
životní otázkou nejen pro Hradec, ale celou vůkolní
krajinu.

Spolek českých průmyslníků tex
tilmích koná v neděli dne 22.dubna 1906 o 11.
hod. dop. ve dvoraně „Obchodní akademie“ v Hradci
Králové valnou hromadu. Pořad: 1. Čtení zápisu
poslední valué hromady. 2. Zpráva jednatelská, po
kladní, redaktorská a revisorů účtů ; rozhovor o nich.
8. Dr. Jar. Preise, tajemník spolku: „Otázky soci=
álně-politické.“ 4. Volby fankcionářů a to: 5 členů
výboru, 3 náhradníků výboru, 3 rovisorů účtů a členů
smírčího soudu. 6. Volné návrby (zřízení odboru
spolku v Červeném Kostelci). Výbor rozhodnol se
pořádati valoou bromado náhradou za sjezd a doufá
po lonském zdara v hojnou účast členstva. Po valné
hromadě společný oběd v Grand hotelu v Hradci Kr,
Pro případ, že se nesejde předepsaný stanovami počet
členů, koná se vealoá hromada téhož dne o bodino
později za každého počta členů.

Ztrnutí šíje, jomaž dle naší správy v mi
nulém čísle t. I. podlehl devítiletý šák obecné školy
N. v Hradci Král., nebylo dle sdělení c. k. okresního
hejtmanství příčinou úmrtí, ale stalo se tak následkem
pradkého zánětu omozečnice při spále.

Dobrovolná otročima. V pondělí veliko
noční ráno u Střebše jeden občan počal orati, Snad
se nadřel jiné dny velice málo anebo orání tolik opě
chalo, že by odkladem ua všední den byle příští ú
roda již v počátcích naprosto zničene. Takové svá
teční počínání rozhněvalo střebské občanstvo a svláště
ženy. Mnoho jich přišlo k oráči a činily mu výčitky,
proč právě v takový den dělá těžkou práci. Vznikla
prudká bádka, poněvadž oráč nijak nechtěl uznati, že
by pokračování v práci bylo nepřístojné, A s hádky
došlo též k fysivkémo boji, až rušitel svátečního klidu
musil práci zastaviti. Chápeme rozčilení se zbyteč
ného pohoršení, Alo snad by se dala záležitost ta vyrov=
nati lépe, jinoa cestoo, Nu — možná, še si občané
vzpomněli, jak 28. listopadu na povel uocislistů a
židů musil také každý i nejpilnější práci zastavit,
nechtěl-lí zakusit tíhu svobodomyslnosti těch, kteří
tak porončeli.

Květy jara zebělelyse kolemHradceKrál.,
tedy třešní jsou všude v plném květu. Téměř letní
vedra vykouslila voady jara v několika dnech. Na

Bílousobota odp. ukazoval teploměr 84 C*.

Konečně déšť. Bylo ho již velicepotřebí.
Pole vysychsla; zeleň, která v jiném jeru sa teplých
dnů tak rychle bují, čekala dychtivě na vležičku, která
by její vzrůst podpořila, V pondělí velikonoční snesl
se nad Hradcem Králové menší deštík, nad Skotčí a
Hlinskem pršelo vydatněji a ještě více nad Chrudimí,
Nymbarkem, Prahou s jinde. Déšť skoro všude prová=
zeo bouřkou.A za krátko po dešti stráně, pole i asdy
zaskvěly se zelení sytější, bojnější. Leč bylo by po
třebí vláby ješté vydatnější.

Zvláštní osobní vlaky pro nedélea
svátky zavedeny budou dnem 18. května počínajíc
nejdéle do 16. září 1906 na tratích severo západní
a jiho-severoněmecké spojovací dráze z Králové Hradce
do České Skalice a Mostku, dále směrem opačným
z Mustku do Hradce Králové za příčinou připojení
k vlaku čís. 204,

V Z minulosti Hradce Králové. (R-
dia 6, hospodářské i společenské poměry koncem 18.
století). Pokrač. Dne 25. ledna 1790 „na stížnost
rychtáře Střebešského jménem celé obce byl před
volán Václav Toušek spolu s manželkou Annou, jakož
i jejich dědici, jmenovitě: Anna Balcarka a Jun syn,
Při tom stál též rychtář Jakub Srdinko a konšel
Martin Štroas, Byla držána tato komisse v příčině
pohoršlivého živobytí Václava Touška esjeho man
želkou, jemužto předneseno jest, že poněvadž on jak
celé osadě zlým vybrožuje, tak s manželkou svou
nepříkladně zachází, že obec jej z jich obce vypoze
nébo míti žádá, dle Čebož živnost Malkovská bospo
dářem až do zrůsta dítěte 80 zsopatří a matce, co
tak s užitku vyplývati bude, na vyživenon se vy
vrbue,.“ „Aby se pak jebo polepšení zkoumalo, teuto
krát a naposled uznáno jest, že Toušek vedle vysta
veného reversu na tak dlouho na té chalapě trpěn
býti má, dokud jak 8 manželkou, tak s obcí řádně
živ bude, však proti nájmu pro sirotky z prvního
manželstva.“ (Folio 93.) Dne 6. května 1790 byla
sživnost Karlo- Michalkovská ve Vlčkovicích bez hou
spodáře prostředkem gruntovního zápiva.“ ©Poněvadž
vrchnosti na tom záleželo, aby živnost pořádným ho
spodářen byla zaopatřena, byl šetřen status activus
et passivas u přítomnosti nápadníkův Micbalkovských.
Tu vyšlo na jevo, že zápis na živnost tu byl sice
pro Václava Michálka r. 1757 vystaven, avšak opět
mu byl odňat, kdyš M. byl vzat na vojnu. Václav
Michálek se po tří letech vrátil a hospodařil na
živnosti zase 3 léta, Když pak s bratrem a matkou
hospodařiti nemohl, odešel ze živnosti, která zůstala
v rukou Karla Michálka beze všeho zápisu. Zápis
Václava Michálka nepřišel do knib grantovních, po
uěvaděž u bývalého radního a direktora Koboutka
zůstal a r. 1762 při kozáckém obni shořel. Že Václav
Michálek zápis svůj odevzdal, prokázal magistratu
álním dekretem. (Fol. 109—118). Matěj Petříček,
syn Jana Petříčka « Plačic, zabynul jako voják u
Semlina (r. 1788? Folio 116). Sedlská živnost Vá
ulava Vacka ve Střeběi r. 1790 byla v zápisce oce
uěna na 1897 zi. 60 kr. Když Vacek Živnost ne
stoupi) bylo na oí rovněž tolik dlabo, jako byla její
cena; přičiněním hospodářovým byly však dlaby bě
hem asi 12ci let až na 280 zl. uplaceny. (Folio 118.)

Z Čermilova. (Přednáška).Vedp.dr. Frant,
Šulc, professor theologie s Hradce Král., přednášeti
bude v neděli dne 22. dubnat. r. o půl 3. hod. odpol.
v katol. nár. Jednotě zdejší o Janu A. Komenském,
jeho životě a významu.

Průmyslové museum podkrkonoň
ské v Hořicích. Veřejnépřednášky professorů

státnívyší průmyslové školy pražské pořádanézpodnětu c. k.ministeratva kultu a vynčování: V sobotu
dne 21. dubna 1906 o 8. hodině večerní: Acetylenové
osvětlování měst a zřizování příslušných oemtrál.
Přednese p. prof. J. Mašín. Divadelní sál; v lavicích.
Vstup kačdéma volný.

Z Chlamecka. Jak jsme přineslispráva o
prodeji křížů ve prospěch kostela Liskovického, oxna
mujeme další. O velikonočních svátcích kříže došly
adresátům s dobírkou 7 K 30 h. Dříve každý dal
závdavek 1 K 60 bh. Juké věsk nastalo roztrpčení u
každého, když kříž ten více ceny nemá než 1 korunu.
Poslán je od katol. tovaryšů v Holešově z filiálky ve
Vídni, ve prospěch základu kostela Liskovického. Tím
si dali katol. tovaryši špatné osvědčení, kdyš toto
mohou poslati lidu za tak drabé peníze. Měli by jen
poslechnouti, jsk je ten lid chválí za ten „veliký
Švindi“, to že by raději ty peníze obětovali na ten
kostel ale ne takovéto šísení. Proč není kříš ten jako
originál? Vědyť v jednotlivých obcích se jich objed
nalo i 14 a více.

Nevá Rašínovláda. Učitela poslanecJ.
Černý, který před časem žádal o místo učitele IT. třídy
v Praze a nedostal ho, přijde nyní přece do Praby a
to zvláštním spůsobem. Viktor u, učitel z Prahy,

fedseda Ústředního Spolku vymění si s ním místo,
iktor Rašín, známý se Žišelic, který stal se mučed

níkem = tehdejších sporů s vp. Janákem — sedí dnes
v Praze a zároveň ještě v „bsace Praze“, kde se chce
státi ředitelem a za tím účelem poskytnuta mu celo
roční dovolená, sby astudovati mohl finanční vědy.
Rašín však prý vůbec do Nov. Bydšova nepůjde, po
něvadě se stane ředitelem u banky Praby a to něco
nese. Jak aby pp. ačitelé přišli k rozumu a prohlédli
celou tu chytrystiku Rešínovskou s volili jiného ře
ditele? S podivenímse konstatuje,še učitel a poslanec
J. Černý vystavěl si v Nov. Bydžově dům a uyní
mooně chce so dostati pryč; snad necítí jiš tak bos
pečnou půdu, což bychom věřili, neb jiš to není to,
00 někdy bývávalo. Ostatně Viktor Rašín má hrosné
velikou nemoc poslaneckou.

Z Pardubie. V neděli dne 8. dabna odbý
vána členská schůzo katol. národní jednoty mašů a
Jinochů, kteronž vhodně obobatil přednáškou o „Roz=
lace manželství“ či tak sv. „Občanském sňatku“ dp.

Frant. Čečetka. Přednášky této účastoila se i naše
Kat. národní jednota paní a dívek s některými ještě
svými známými v počtu 78. Vyslechnuvší přednášku
obsahem nejen pravdivou, ale 1 v každém obledu
poočnon, dovoluje ei kat. národní jednota paní a
dívek učiniti o předmětu téže ové vyjádření a mínění
své v ohledu tom veřejnosti předložiti, „Mlovíme
jménem spolku i posvaných a myslíme, že z duše
každé jednotlivé promlavíme, pravíme-li : „Zavrhujeme
a odsuzajeme nový požadavek váš, který směřoje
toliko k tomu, by přivedl nás, nemlavíce ani o strátě
již i moži ze nových poměrů by utrpěli, na tentýž
stapeů, na němž nacházela ae Žena za dob pohan
ských, ze dob neuvědomělosti a sorovosti. Tehdy
žena, nemajíc vlastní vůle, byla otrokyní muže; sn'
fována Často více než tvor nerozamný trpěla bez
měrně. A nyní měla by táš bytost, postavena jsouc
moži na roveň, přičiniti se k opětuému ničení svého
důstojenství a pro marné, přepjaté výmysly několika
snad jen neprozíravých lehkomyslaě ničiti a zašla

uež katolická svorně žijící rodina, jejíž duší v každém
případu má býti žena, matka ? Taková, vědoma po
vippostí svých, ráda snese 1 některé, mnobdy nemalé
obtíže, které povolání její s sobou uese a vytrvá
dojista tak dloubo, jek dle vůle Boží váže ji svatý
slib. Taková žena dojista také, plníc svědomité pv
vinuosti ženy, případně matky, nenalezne tak časté
příležitosti k steskům a výmyslům, jak déje 60 suad
u žeu a matek nedbslých, ze radovánkami n roz
košemi jen se pacbtících. Uznávajíce tadíž důvody
moobých, ta hlasování pro sňatky občanské nás vy
bízejících za nesprávné, a soudíce, že 1 ostatní ženy
a dívky stejného a námi jsou smýšlení, prohlašnjeme
svorně, že spokojeny jsme 8 poměry nynějšími, a ne
toužíme po změně, byť sebe více nám odporučované
a nabízené.“

Neštěstí. V Skalici vyšla ještě za tmy A St.
přes 60 roků stará, aby salámu pro dobytek na bamno
shodila. Vylezla- sice po řebříku, ale neslezla Když
dcera, bospodeká vatala, matka sháněla, při vkročení
do stodůlky s děšením ohlédla matka na bamné ležící
jiš mrtvou.
nás Panel

Z Hory Kutné. O přednášcev kat. jednotě
av. Vojtěcha číněna byla pěkná zmínka o „Tylově
nadaci“ a o vzniku jejím. Nadaci ta pro nemajetné
žáky reálných škol místních, do Prahy na tecbaická
stadia se uchylující, založili blahé paměti vlastenečtí
stadenti kotnoborští s právoíkom Ant. Svobodou,
nyní c. k. radou vrcb. z. soudu m. sl. v Hoře Kutné
v čele, když r. 1862 o Velikonocích konali velikou
slavnost na památku zasazení pamětního medailiono
na rodný dům Tylův, zvaný „u břebene“, v Čáslavské
ulicí, nyní pana dru Mičanovi, advokátu místníma
náležející. Na nadaci Tylovu snažili so přispěti jednak
ochotníci kutnohorští vždy o prázdninách divadlem
s zábavami, až zničením divadla ochotníků „ve ško
léch“ r. 1875 veškeré působení © účel ten přestalo.
Největší zásloho o Tylova nadaci měl zajisté nejšle=
chetnější příznivec všeho dobrého 6 humanního v Hoře
Kutné, dr. Frant. Stáně, její dlouholetý pro ektor a
ochránce. Dae 18. září 1879 nadaci tu ze svého
doplnil, tak že nadační fond činí celkem 6554 K 38 b
a od r. 1880) blahodárné působí, Dle ustanovení za
kladatelů a dra. Stáně, který měl také presenční
právo až do smrti ové, určena je nadace pro Kutno
borany katolíky, kteří mravný a zbožný život vedou
a pilně atadují. Dále obsshovala původní kniha pro
tokolů „nadace“ to poznámku, že když by se stadent
nedačník domohl eámostatného a výnosného postavení,
má potom býti toho pamětliv, aby aplacením ušité
nadace opět nemajetným rodákům=stadeutům přilepšiti

Mnohbý z dřívějších nemajetných nadačníků
stal se pomocí Boží znamenitě postaveným úředníkem
a pánem — ale bohužel na starou „Tylova“, nebo
spíše na novou „Stáňovu nadaci“ ani na Hora Katnoa
sobě co šly nevspomeoe více.

Sv. miseie ve Vel. Jeřicích u Hořic
konela je od 1.—8. dubna za působení vldpp. Otců
s Tovaryšstva Ježíšova z Hradce Králové: P. Ant.
Rejzka, superiora, a P. Arnošta Tučka. Byly to body
dachovní © pravém alova smyslu. Ač bylo to právě
v době největšího setí jarního, byly stavy ráno vědy
četné zastoupeny, zvláště pak večer byl kostelík plný.
Dojemné byly slavnosti odprošování před Nejsvětější
Svátosti Oltářní, při níž mládenci s rozžatými evícemi
stáli před hlavním oltářem a družičky ne avíceí
v sobotu před oltářem Panny Marje při slavnosti
saevěcení se Rodičce Boží. Triamf byl na květnou
neděli při svěcení av. kříže. Z celého okolí shro
mášdíl se lid ve velikém množství. Průvod byl po
vesnici, sástap lidstva ohromoý. Po postavení 8 po
svěcení kříže bylo kásaní na hřbitově, neboť kostelík
ani třikrát tak velký nebyl by pojel to četné shro
mážděví a na konec uděleno Apoštolské požehnání.
Sv. missie sůčastnilo se duch. vidp. vikář z Mlázovic,
a vldpp. děkan s Hořic s pány katecbety, farář z Mi
letína s p. kaplanem, farář s Hočvčevsi, farář s Do
haliček, farář z Cerekvice, farář ze BStračova, farář
s Vřešťova, farář s C.otče. Po kézaní na hřbitově
poděkoval místní feráf pónům missionářům. Za vidpp.
aissionáři voléme: „Zaplat Pán Bůb.“

Obnova sv. missie v Labské Týnici
konala se od něděle smrtelné do neděle květné sa vo
dení vdpp. Františka Vídenekého se ov. Hostýna a
Antonína Řehoře z Velehradu, obou řádu Tovaryšstva
Jošíšova. Ačkoliv krásný čas velice lákal ku pracem

polním, přece sbožný lid chvátal do obrámu Páně,
jenž při kázání večerním byl vády přeplačn. Přijetí

Před náhlou a nenadálou smrtí chraň



av. svátostí súčastnilo to více než 1600 věřících, mezi
nimiš většina mažů a jinochů. Ku zvýšení oslavy
Nejsvětější Svátosti Oltářní a nevšední obětavostí sa
vítal k nám vldp. Dr. Mrětík Josef, aprávce bisk. vi
kariatníbo úřadu a srciděkan v Chradimi. Rovněž
budiž přípomemato, že ochotně vypomohli při av.
zpovědi školní mládeže dpp.: Josef Mejznar, farář
v Záboří, Václav Bartoš, farář ve Zlechovicích, Erni
hán Balcar, katecheta v Přelouči a Václav Vostřel,
Isrář v Kladrabech. Kéž dobrotivý Bůh. hojně odplatí
důst. pánům missionářům za jejich obětavost a píli
a žebná pracem jejích obětovaným spáse daší nesmr
telných! Dachovní správa tímto ještě jednou srdečně
děkuje všem, kdož k oslavě obnovy sv. misaif přispěli.

Stavba nového chrámu v Náchodě.
K účeli téže v době od 4. do 14. dubna 1906 mimo

sbírky kosteloí přispěli: 100 K: J. J. Adolf Josef
kníže Schwarzenberg vzácnoa přímluvou J. O. pana
JUDra Františka braběte Tbons z Hohenšteinů, c. k.
okresního bejtmans v Náchodě; DO K al. vše
obecná Živnostenská záložoa v Náchodě, 25 K:
p. Karel Dostrašil, c. k. obresní hejtman v Třeboni,
na místo pobřebvího věnce k octění památky v Pánu
zvěčnělého knižete Náchodského + J. J. Viléma Pricce
ze Schanoborg-Lippe, 20 K: J. J. Karel kníže
páo z Oetingen=Wallerštcínů rovněž vzácnou zásluhou
J. 0. paua JUDra Františka hraběte Thons z Hoheu
šteinů, c. k. okresního hejtmana v Náchodě, 19
K: p. Vácelav Stolina, městský hospodář v Náchodě,
od ctitelů křížové cesty o sv. Micbala; 17 K:
spolek sv. Bonifáce v Praze; 10 K: pan Rudolf
Wůnscb, professor hudby v Tornově; 3 K: dp.
P. Ant. Kollert, katecheta v Náchodě a po 2 K:
slečna Anna Cbládkova v Náchodě, a p. Ant. Nebyba
v Bělovsí, Stavební fond dosáhl výše 81429 K 22 b.
— Veškerým šlechetným příznivcům a dárcům proje=
vají se vřelé díky se snažnou prosbou ku ctěné ve
řejnoati ze další dobrotivé příspě.ky, jež se přijímají
na děkanství aneb zasýlati se mohou též přímo poštou
Da „spolek pro vystavění uového chrámo Páně av.
Vavřince v Náchodě.“

Různé zprávy.
Organisace katolíků v Praze. Ko

nečně očinén v Praze krok ne vzpružení katol. života.
V pondělí velikonoční pořádána v Praze na Žofíně
orgsnisační achůze katolíků za velkého účastenetví
ze všech tříd obyvatelstva. Hrabě Schoaborn promlavil
tu o veřejné mravnosti, p. Dostálek o volné škole,
redaktor p. V. Myslivec ukázal na cesty, jimiž se
má organisace bráti, načež i dr. R Horský řečnil o
organisaci kotolíků. Poděkováním brab. Vojt. Sohbůn
borna ulibná tato schůze o 1 bod, odpol. skončena.

(20)Histerieký koutek. Filip II,král
španělský v Praze a Vlasta. „Sňatekarcikněšny
Anny, dcery Maxmiliana, krále českého, a králem špa
nělským Filipem IÍ, měl se konati v Praze. I počali
se sem v února r 15670 mnozí a vzácní hosté z roz
ličných stran sjíšděti. Nejpřednější mezi nimi byli
kromě krále španělského a jeho dvořanstra August
kníže a kurfiřt saský, Jan Jiří markrabě a kurfiřt
brandenborský, Albrecht kníže bavorské, Ferdinand a
Karel arciknížata rakouská a poslové cizích dvorů
Ka poctě těch vzácných hostů dal císař Maxmilian
etroj ti na pražském náměstí staroměstském rozličné
hry, kolby a jiné rozličné kratochvíle před tím ne
vídané. Vidína byla na př. plamenem hořící Etna,
e níš krkavci a jiné potvory lítali Vidín byl tské
brozný a veliký drak, jenž daleko široko ohněm ao
ptil; Perseus e hlavou Gorgony na křídlatém koni.
Také byl ukazován živý lev v dřevěné klecí; pak vy
veden živý slon, na němě neděl král východní v oděvu
fantastickém žezlo drže v ruce. Také se předatavovala
vojna dívek českých, které hboníce se lámaly kopí,
přilbice a dřevce. Nade všecky ostatní vynikala vůd
kyně jejich Vlasta. Za takových radovánek přiblížil
se den sňatku, 4. květen r, 1570, kteróho byla arci
kněžna Anna v kostele sv. Víta olavně oddána od
arcibiskupa Pražekého s Filipem II, králem španěl
ským.“ Tak bavilo se panstvo z celé střední a západní
Evropy pohledem na předatavení dívčího boje v Če
chách. Škoda, že když velcí páni protestsatětí a ka
toličtí ee mohli společně baviti při svatebních rado

vánkách, že snášelivost tu nedopřáli vý“ poddaným.Miliardy jmění národů a milionů životů, tisíce umě
leckých památek mohlo býti ušetřeno!! Tehdy ovšem
snášelivost byla květinkouvzácnoupouze pro — panstvo.
— Také jeden. Pod tímto názvem uveřejňají soci
alisté chyby kněží pravdivé i vymyšlené. Chceme tedy
emíniti se o některých kněžích zasloužilých. „Jan zo
Středy, biskup Litomyšlský, říšský kancléř císaře
Karla IV. od r. 1355, byl bezpochyby apisovatelem
slavné říšské slaté bally, v jejíš třicátém a posledním
článka nařídil císař Karel, že se synové a nástopcové
světských knrfirstů, u nicbš se snámost německého
jasyka předpokládá, od svého sedmého až do 14. roku
ačiti mají jazyku latinskému, ita)ianskému a slovan
skému, aby karfirstové budoucně, jakožto sloupové a
podpory říše, se všemi národy, na které se moc a
vrchnictví svaté Římské říše vztahuje, se amloviti, je
vyslyšeti a posnávati mohli.“ (Zapova Kronika av. ů
str. 450,337.)— Opět jeden. První, kdo rasil dráhu
apravedinosti Českému národu při univerejtě Karlově,
kterouš ovládali Němci, by obecné učení ze jmění
pouze semé České zřízené a nadané, do rukou českých

se dostalo, nebyl nikdo ad neš arcibiskup pražskýJan = Jenštejna. Neklerikální zajisté Kronika Zapova
o tom vypravuje následovně: „Bylo to za rektoratví
Konráda Soltora,Němce, r. 1864, kdyš první veliká
nevole o to se strhla, aby kolleje (Karlova, Václavova,
Všech Svatých) pouhými Němci osazeny nezůstávaly.
Obě strany sanesly své stišností předarcibiskupa
(kancléře university) i předkrále Václava. Král Václav
satím a jeho dvořané usaávali křivdu, která se Če

shům podle dosavadního řádu na obecném učení děje,te nadání nákladem celé země spůsobené naskrse jen

cizozemci v užívání mají. Arcibiskap Jan z Jenštejna
vydal %. prosince 18984rozsudek Němcům naskrze od
porný, že totiž mají jen Čechové, a teprv, když by
se jich nedostávalo, osoby z jiných národů do kollejí
přijímány býti. Tu vzbouřili se Němci, a rektor Soltov
proti tomu odvolání na pa učinil. Že však papež
v tato při mezi Čechy a Němcise neodával, a Němci
sni a arcibiskupa ani u krále Václava ničeho noříditi
nemohli, ausili k mírnějším prostředkům se nukloniti,
takže dle přátelské smlouvy Čechům z dvanácti míst
kollegiatských v kolleji Karlově deset míst náležeti
má, dvě místa pak ostatním třem národům otev
řena a přístapna býti mají. Podobnou přednost
vymobli si potom Čechové také v kolleji krále
Václava a v kolleji Všech Svatých. To byl první pro
spěch, jehož čzští vlastenci v dobýrání náležité plat
nosti Čecbův ve vlasti na cizincích dosáhli“ — (Zapova
Kronika sv. II str. 468). Nuže, komu čest, tomu Čest.
Ví li náš lid o snaze mistra Jana Husa o dosažení
tří hlasů na aniversitě pro Čechy, proč by neměl býti
poučeu o prvním průkopníkovi práv národu Českého
Da anivereitě, O vpraredlivém čínu arcibiskupa Praž
sbóho, Jana z Jenštejna?! Mobli by se věru čeští
pokrokoví stadenti zastyděti, že k tomu stavu kněž.
skéma, jebož předák před více než 500 lety s takoa
rázností, apravedlnostf a zdarem klestil cesta ku prá
vům Čechů, při instalaci rektora-kněze tak sprostě se
zachovali. Be myslíme, že asi z těch pokrokových
studentů OK zná počátečný zdar v zápasech
o spravedlnost na ČoskéUniversí způsobený — „kle
rikálem“! Universitní professor a básník čsský Praro
slav Koubek nazval ty, kteří paušálně kněze tupí: —
„pacholky.“

Nadějná moderní výchova vo Fran
eli. Pryč s katolickými školami! V nich kněží otu
pojí a kazí naši mládež. — Tak si řekli francouzští
zadnáři a socialisté a skonfiskovali katolíkům sou
kromé školy jejich, aby dokázali, jak sí váží cizího
majetku a jak jsou snášoliví k cizímu přesvědčení.
Francie chce míti ze svých hochů fešáky, maže „sebe
vědomé." A mládež uo tuží tak znamenitě, ze již svým
nekatolickým vychovatelům přerostla přes blaru. Teď
beznáboženští vychovatelé sami epfnají race nad bičem,
který si na sebe apletli, Nadějná mládež natí je k po
slušnosti. Čteme na př. zprávu „Národ. Politiky“
z Paříže tohoto znění: „V bodově mareeillakého chu
dobince, kde také umístěn jest ústav pro mladé cho
vance spolka „Aosistance publigae“, došlo k pohnu
tým scénám, jež vyvolali mladí chovanci, kteří udr
fovali styky s chátrou nejnižšího druhu, a z nichž
někteří prý náleželi též k bandě pověstných „Apačů“.
Když v těchto dnech potrestány byly dvě chovanky
dívčího oddělení, pokusili se mladíci vzíti útokem log
nici děvčat, čemuž řiditel zabránil jen tím způsobem,
že s ostře nabítým revolverem postavil se mladým
zbůjníkům v cestu. Šsst z povedených mládenců bylo
odsouzeno k trestům v jisté káznici v Alžíru. Když
se o tom mladí ohovanci dověděli, nastal v ústavu
soudný den. Dozorci byli odgbrojeni, starci z chudo
bince ztýráni a veškeré zařízení rozbito, Ředitel uza
vřel se ve svém pokoji před zuřivostí chovanců a
enaži) se dovolati pomoci telefonem. Leč mladí da
rebové přetrhali dráty a teprve za delší čas byla
policie zpravena o řádění zbůjníků a vyslala do ústavu
dostatečnou otráž.“ — Jen tedy statné s beznábožen
skou výchovou dále! Jará mládež brzy dokáže, že
vlastně při své pokrokovosti nepotřebuje paedago
gických pokynů ani od těch vychovatelů, kteří všude
se dušují, že je pro ně katolické náboženetví překo
naným stanoviskem. Což si myslíte, de ta mládež,
která ztratila úctu před autoritou Boží, bude míti
respekt k autoritě Vaší?

Nesištnost realistického humani
táře. Pan dr. Bonček,spolavůdce realistické drušiny,
který nyní roznáší po Čechách své rozamy 0 reformě

učitelstva v Čase“. Jak nezištně chce stavu učitel
skému sloužiti, toho dokladem jest zpráva pokrokář
ského „Českého Učitele“, Při líčení s jedním učitelem
jednalo se o smír. Bylo navrženo, aby žalovaný nčitel,
který měl tobolku dosti hubenou, dal 100 K na Ma
tici s 100 K na soudní útraty. Překvapený učitel
zvolal: „To nemoha.“ Dr. Bouček tedy rozhodl: „Tak
já vám povím: Nedáte na Matici nica mně dáte 120 K“
Stalo se tak; přítomní poznali vlastenectví a oběta
vost realistického deklamátora dra. Boučka.

(3) Kulturní okénke. Nová knížka
k sašlechtění mravů. Pan Alois Hynekjest
nakladatelem velice vynalézavým. Každou chvíli hodí
na trh kníčka « hodnědráždivýmnadpisemi obsahem.
Jen když jdou kšefty! Romány krvavé a až příliš
milostné jsou teď horlivě hledány. A teď měl zvlášť
šikovný nápad. Vydal „Denník padléhoděvčete“. Mají
to prý čísti maši i ženy. Nikdo prý ten denník no
odloží bez hlubokého rozechvění a trvalého dojmo. To
ovšem rádi věříme! A pan Hynek v odporačení po
kračuje: „Jakkoli kniha sama dotýká se po většině i
věcí nadmíra choulostivých, nevybírajíc nikterak slova
sniš čehoš sastírajíc, přes to celá tendence její smě
řoje ka pravému opaku.“ Tak, tak, pane Hynku!
V románech od Bambasa přeložených také pláčí api
sovatelé nad tou lidskou nemravností, ale při tom
Mčí kleslé osoby a jejich milostné pletky v barvách
tak pestrých, tak podrobně a labužnicky, še se lehce

pozná, proč vlastné všecko peali a — pro koho. Taové „umravňající“ romány nejraději čton moderní
ovětáci, aby se pobavili. Pravíte, pane Hynku, še sice
kuíha se zabývá věcmi nadmíru choalostivými, ale
přes to že tendence její směřuje k pravému opako;
tedy dle vašich slov směřuje k umravoění, že?|
Abyste tedy tím více dokázal, že má knížka umrav

nití, dal jate vyBioknonti na obálku děvče až v přílišvelikých nedbalkách. Ten obrázek má až tedy umrav
niti předem. Světáčtí labufníci uš lehce porosamí, o
čem budou v kníšce čísti; mají názorný pokynna
obálce. Rádi avidíme, kolik se jich po přečtení napraví.
Pan Kočí vydal „Krásn šenského těla“ prý pro esthe
tiky. Ale to mohl hned napřed věděti, kdo takové na
hotiny bude kupovati, a budou-li se kapovati k vůli
vytříbení esthotického vkusu. Labušníci uš rádi pro

minou spisovatelům románů oPadiých děvčatech ně.kolík těch mravokárných vzdechů. Jen kdyš je spiso |

vatel nasytí pestrým a umělkovaným líčením milost
ných podrobností. Román panem Hynkem vydaný
vyjde v deseti sešitech; vytištěn teprve sešit prrní.
Těš se, národe, na ta stravu. Citelná mezera v naší
literatoře vyplněna. Frivolní frašky francouzské a
spousta krváků nám nijak nestačí. Jest stále potřebí
stravy nové a nové. — Kritická pósa umrav
nělébo, vždy jemného „Času.“ V Macharovském
a Masarykovském „Času“ literární kritik nemilosrdně
šlehá do Vrchlického „Písně o Vinetě.“ Prý v té
epické básní „není ani zákmitu nějakého emysla pro
velkost, prostou ušlechtilost, vybranost a mohutnost.
Často sestupujeme až k vulgárnosti a triviálnosti,
která u Vrchlického bují také jinde a která je dnes
bohudík přežilým (!?) a arážlivým nerknsem ....
Vrchlický je stejně vulgárním a triviálním v tom,
jak ušívá obrazů, jak staví verše a rýmy, ve všem.“
Takhle prosím odbývá loutou Vrchlického ten „Čas“,
který jak svými prosaickými články, tak básničkami
působil k sesarovéní čtenářstva jako socialistické
listy. Jest pravdou, že v básní Vrchlického paraduje
k vůli zbytečnému rozechvění nervů lapidárním kres
lením brůzostrašné scenerie. Mickievicz, Čech, Zeyer
dovedou okamžiky děsn líčiti úesčněji, bez bamba
sovského nadsazování, bez zřejmé touhy po laciné
sensaci. Leč — má právo „Čas“ kárati Vrchlického
z triviálnosti a vulgároosti? Ty věty, jež kritik na
doklad svého tvrzení uvádí, jsou proti sprostotám
Macharovým mluvou salonní. Machar, který ve svých
verších mluví o práskání luzy české země uzlovitým
bičem, který veršuje o šibeníčkách a nazývá se sám
klackem, ten etojí v eleganci hodně nízko podVrch
lickým. A což teprve kdybychom chtěli přirovnávati
hrubé útoky a nadávky Macharovy, uložené v jeho
próse s prosaickými články Vrchlického! Ta by teprve
se nkázalo, oč ošlechtilejší jest duše Vrchlického nad
duši Macbarovu. Nuže tedy, jemnocitný „Čane“, nej

rre napiš kapitolu o slušnosti a eleganci Macbarovi.
ověz mu, že se na něho jako na básníka nesluší

psáti sprostoty tolik hrabozrané a pak teprra ae roz
čilaj nad triviálnostmi episovatelů jiných.

Jak seonžívá vlídného zákoma, který
dovoloje rozvížitelnost mančeletví a tedy nový sňatek
obou rozvedených manželů. O tom bylo napsáno již
v katolických listech plno příkladů, které zřejmě do
kazojí, jak lebkomysloý a změkčilý člověk snadno si
najde příčiuu k přerašení manželského svazku, který
se mu nezdá pohodlným, Nový, velive poučný doklad.
V Kentucky v Americe jistý Campton dal se pětkrát
rozvésti a pokaždé se znova oženil. Po šesté se c
ženil se svojí první ženou, s kterou se dal r. 1885
rozvéstil Ale to není ještě všecko, Jeho první žene
byla od r. 1885 také ětkrát ro vedena a pokaždé
se zas0 znova provdala. Pak prý jen v krajní po
třebě se bude užívati vlídnosti „reformního“ zákona!
Co se děje v Americe, to sa děje též v Anglii, Ně
mecku i ve Francii. Který ženatý mož chce třebas
pro příčina velice malicbernon zrušiti svůj svazek
manželský a oženiti se podruhé, nalezne si záminku
vědycky.

Čeští katolíci a čeští liberálové
v Americe. Pozoruje ss mezi nimi veliký rozdíl
v mravnosti. Americký Český denník „Národ“ napsal:
„V celém království českém není tolik vražd, samo
vražd a jiných zločinů, jako mezi půl milionem ame
rických Čechů. V té příčině zajisté překonali jeme
svoje zámořské krajany o sto procent. ČasopisNew
Yorkské nedělní listy píšeo Baltimore: Nechce mezi
nás. Policejní soudce M. N. Packard, známý mnohými
krajany (co právník, ne co soudce) a který byl gu
vernerem ©Warfieldem znovaastanovon, byv tázan,
zdali by sobě nepřál býti přesazen z východní poli
cejní stsnice, kdež jest nyní, na severovýchodní sta
nici na Ashland ave., t. j. mezi Čechy, (Na Aschland
Avenue je kostel v Baltimore) odvětil, že nikoliv, řka:
„Vy Češi jate příliš bodní, následkem čehož není tem
pro mne dosti práce. Chci býti tam, kde jest mne
třeba.“ Také vysvědčení zachovalosti. A slova obou
časopisů, i katolického i svobodného, jsou pravdivá.
Jen k tomu dodáváme vyzvání, aby každý soudný
čtenář učinil si úsudek sám. Baltimore je osada pře
vášnou většinou katolická. Veliké množetví nejen žen,
ale i mošů přijímá měsíčně avaté avátosti, jde k av.
spovědi a sv. přijímání — a ejhle, jakou pověst mají
v Baltimore! Policejníkomisař nechce mezi ně, že by
neměl co dělat, že jsou tuze hodní! Tak je chválí
kompetentní Amerikán. Zločiny jsou u katolíků ta
mějších řídkou výjimkou. Život domácí v květu, ro
diny epořádané.

Na uváženou relnictva. Na letošek
chystá prý se stávka dělnictva zemědělského. Sociální
demokracie v tom směru jest horečně činnou a ne
spokojené dělnictvo kde může do svých sití zatahuje.
Letos již na několika místech provedené stávky ze
mědělského dělnictva věstí, že rolnictvu nadcbází po
hroma rozměrů netušených. Již pomyšlení, co s úrodou
dozrálon, kdyš nebude dělnictva na její odklizení, na

pniti musí obavou každého zemědělce. A rolnictvopanujícím poměrům hospodářského dělnictva zůstává
po většině netečným, naříká pouze, ale o krocích k ná
pravě málokde potuchy. Až zarážející netečnost ovládá
tau krahy rolnické. Vědyť organisující se katol, rol
nictvo české ani za bodné neuznalo odpovědětí Vše
odborovému adražení křesť. dělnictva pro královatví
České, které nedávno v plenární echůsi radilo se ©
organisaci zeměděl. dělnictva, aby se nedostalo do
spárů soc. demokracie, ba ani se neomlavilo, ač alněně
pozváno bylo, aby svou zkušeností pomohloluštiti
otázky k vlastnímu dobru aměřající, Pakmarno na
říkat, že to s rolniotvem jde s kopce! Hospodářské
dělnictvo jest členem domácnosti rolníkovy, jemu tedy
přísluší především pracovati na slepšení poměrů ho
spodářského dělnictva. V chrudimském Hospodářském
listu nasnačají prostředky, které věra mobly by poměr
rolníka k dělnictva aspoň anesitelnějším učiniti. Rolník
měl by si dělnictvo na žně smlouvou sabespočiti a
pokud mošno po celý rok jistému počtu dělnictva

práci sajistiti. Jedním = nejlepších prostředků k rozuštění dělnickékrise jest, připoutati dělníka k ven
„.ova. Z té příčiny třeba působiti k tomu, aby ai



dělník opatřiti mobl i sebe menší kousek pole a k tomu
malý domek. Rolnictvo musí hledět agitaci sociální
demokracie překaziti, varovati dělnictvo před hesly
sociál. demokracie, pončovati ho a mírně s ním za
cházeti. Kde možno, ať se zavedou deputáty; tím by
se posloužilo rolníka i dělníka. Poměrů dělnictva ze
mědělekého musí si všímati i zákonodáratví sociální,
jeko se stává u dělnictva průmyslového. Vedle toho
rolnictvu prospěje co nejhojnější používání strojů
zvlášť v čaše jetním. A když ož zemědělské děluictvo
leckdes přiklonilo se k sociál. demokracii, ta ještě
možno povolati dělnictvo z uherského Slovácka nebo
z Haliče. © prostředcích těchto musí rolnictvo naše
uvažovati a dle možnosti toho neb onoho užiti ka
prospěchu svému i dělnictva svého.

Nová ruská půjčka. Sjednání nové
raské půjčky oznamaje se nyní i officielně. Upi
sovatelé, kteří zaplatí své titry předem, dostanou
je za 889, ti, kteří je splatí do února 1907,
dostanou je za 88609. Vídeňské banky převzaly
obnos 166 mil. fr. Žádost za znamenání nové ruské
půjčky na burse vídeňské bude podána v několika
dnech. Jak se nyní oznamuje, slíbila ruská vláda,
že bude při svých objednávkách respektovati i
rakouský průmysl. Subekribce bude provedena 26,
t. m. sončasně ve všech interesovaných zemích.
Dnes jedná ge nová půjčka již s ažiem 2—25"/.
Že bursy ualézají se úplně ve znamení nové půjčky,
netřeba uváděti. Přihlášky k subskripci této
půjčky přijímájiž nyní za nejvýhodnějších podmínek
Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové.

Včelařka statečná. Za med a vosk do
posud do ciziny přes tři miliony se odvádí, kdešto
v Čechách pořád málo povšimnuto včelaření, ačkoliv
daně z toho se neplatí a mimo zábavu milou iužitek
poskytuje. — R. 1904 času zímního znastození těžce
onemocněla včelařka slečaa A. K., stará 73 roků. —
Lékař již pochyboval, nebezpečí však pom:lu minulo,
doba jarní nastala. Včelařka na včeličky vzpomínala,
že je bez dohledu potřebného ponechati musí, čímž
také o troje včelstvo přišla. Ponenáhla mohla 8e po
hybovati a konečně i vyjíti na zabradu k milým
včelkám, ovšem jen 9 těžkostí, Přibližil se Čas medo
vání, včely pilně a hojuč anášeli v tom pro ně poho
dlném roce a zkušená včelařka brzo poznala, že třeba
odmedňovat. Sebrala proto potřebné nářadí včelařeké
a ku včelám; namábala se, u úle pak brzy sedíc,
gas klečíc dobývala při bolestech z úle plasty napl
něné k odmedňování a prázdné jiné tam nastrkala.
Nenít to tak snadno jednotlivci při hojnosti včel do
bývati plásty a koařem odháněti včely; to dovede
posoudit zkušený včelař. Ale nic platno: píchejte, jak
chcete, ale med dát musíte. Při odmedňování zase
seděla a nepopustila, všecky obtíže musely stronou.
A výsledek této zvláštní statečnosti byl: hrnek dvou
uchý, konvový medem čistým, líbezně vonícím napl
něný a jiný hrnek o něco menší. S potěšením a zvlášt
ním uspokojením na to Boží nadělení patřila a dě
kovala. — Očistila, do pořádka dala včelařeké věci
a uložila. Žencina pole a včely a pole, říká se; avšak
roka 1994 bylo to jinak ku potěšení včelařů a nema
lému překvapení. Při tom suchu panujícím měl jetel
červený zakrslé paličky a punčošky krátké, tak že
včely mohly vynžitkorat sladkost v jeteli červeném.
V srpna v úle n sklíčka neubývalo medu, spíše při
bývalo. Slečne včelařka s potěšením opět včelařeké
nářadí již uložené anesla a opět pracovala u včel,
poněkad bbitěji neš před tím v měsíci arpno, kdy
jiš odmednění nebývá aspoň u nás, Proti všema
očekávání opět napločn velký hroek dvouuchbýa mimo
to několik. plástů medem naplněných uscbováno
v bedně. Přes cent bylo toho Božího požehnání! Co
medu více moblo býti, kdyby troje včelstvo nezhynalo

choravosti nebyla zmohla. — Slabá žena dovede těžiti
ge včel a z nich se radovati; silní pak muži touto
příjemnou a výnosnou zábavou opovrhající věra jsou
slabými národobospodářskými činiteli.

Proti hromadění majetku pronesl
president;Spojených států severo-amerických Roororelt
pozoruhodnou řeč pravě, Že Bo musí něco rázného
podniknouti proti hromadění tuk mobutného jmění,
jaké nyní pozorujeme. Jest přesvědčen, že jest na
prosto nutno ovažovati o přijetí národní soustavy pro
vzestupnou daň, která by se vybírala při převodu
majetku vzrostlého přes rozamovou hranici, a kteráž
by měla též rameziti, aby někomu enad nepřipadlo
dědictví, jistý obnos převyšující. — Jen více tako
výchto Rooseveltů,Spakjby se přece postavila hradba
proti ežírajícímu velkokapitálu,

Uherské kroupy. Od nějaké doby dová
čejí ubereké továrny a obcřodníci do Rakouska ve
velkém— nažetví kroupy práškem talkovým (mastkem)
připravované. Časté požívání krap minerálním mast
kem okrášlených může po delší době a u osob ka
katarhům želodečním náchylných, zejména u dětí a
starších lidi, kteří e oblibou aliznaté polévky pojídají,
následkem mechanického dráždění přivoditi vážné
obtíže zažívací a na zdraví škodlivě působiti, Mimo
to nabývají kroupy přimísením prášku mastkového
krásné bílé barvy a teké se přeletírá lepší jakost jich.
Též prý přicbázejí do obchodo úlomky rýžové, práš
kem talkovým připravované. Páni atarostoré obcí a
měst ne vybízejí, aby poukázali své dozorčí orgány,
aby přísně ku prodeji krup a zlumkuvé rýže dohlížely,
u proti perašování jich zakročili a příslušnému c. k.
okr. bejtinanství ih ed oznámili. Případy tyto už hřmí
do duše našich lidí, aby vždy a věnde požadovali jen
a jen domácí uouku českou a jiné druby potravin,
Kdo přes to Ipí na potravinách z Uner k nám přivá
žených, jest véru — bláznem.

semene červeného K 00-00—00'00, jetelorého semene
bílého K 00*00—00'00, růžáku K 00:00—00'00, máku
K 3200—00'00, lněného semene K 03'00—00'00, 100
kg šitných otrab K 18:00—0000, 100 kg pšen. otrab
K 12:00—0000, 1 kg másla čerstvého k 3 20—000,
1 bg sádla vepřového K 176 —0'00, 1 kg tvaroba K
036—00'00, 1 vejce K 08-0—000, 1 kopa zelí K 00.00
—0000, 1 kopa cerele K 000—000, t kopa kapasty
K 600—800, 1hl ojbale K 8:00—1000, 1 kopa drob.
zeleniny K 1'00—120, 1 pytel mrkve K 2:00—260,
1 kopa petržele K 0*00—0'00, 1 hl jablek K 00'00—
00:00, 1 hl hrašek K 000—0:00. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 14. dubna 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 126, žita

45, ječmene 89, ovsa 189, prosa 0, víkve shrachu 2, čočky 0, jahel 14, krap 11, jetel. semínka
6, lněného semene 12, máku 1. — 2.) Zeleniny:
zelí 00 kop, petržele 00 kop, kapusty 30 kop, cibule
30 hl, drobné zeleniny 20 kop, mrkve 26 pytlů,
brambor 185 hl, cerele 00 kop. — 3) Ovoce: jablek
0 hl, hrušek 00 hl. — 4) Drobného dobytka: vepřů
6 kusů, podevinčat 117 kusů, kůzlat 615 kusů.

K jarnímu období .

dovoluji si veledůstojnému
duchovenstvu nabízeti

přírodní víza
první jakosti jak mešní, tak tabulová.

Adolf Bařtipán,
hotelicer v Hradci Králové

(Adalbertinum).

á Svůj k svému! >

wHradci Králové

odporačnje se ku provedení veškeré práce oboru
stavby a znovuzřízování

oltářů,asatelen,
křižových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a pos
lychromování uměleckýchpamátek, oltářů a soch
s plným ohledem na původnost a sloh. Práce jen
dokonalá a ceny levné.

Nákresy, rozpočtyatd, ochotně a bezplatně.
Četné dupisy usnání po ruce.

9

Piana,

pianina,

nejnovějších

též na splátky a výměnu nabízí
první královéhradecká továrna

AL. HUGO ULUHOTA.
"Uržní zprávy.

V Hradci Králové, due 14, dabna 1006. 1
HLpum“ K 13000—0000 ditaK 10:80—11-30, jedma
pe h 1000 -11:10 prnea K 00.00—0000, nkv- K 1000

Sklad na Velkém náměstí č. p. 89.

HRADEC KiIÁLOVÉ.

vedle lékárny.

Zahájení saisony dne 1. května,

Vedení lázeňského hotelu převzal
pan Václav Svoboda, hotelier
u zlatého Iva v Pardubicích.

Veškeré dotazy zodpoví

správa lázní v Bohdanči
u Pardubic.

Levné povozy stojí k disposici
v Pardubicích na nádraži, v hotelu
u zlatého Iva, jakož i v lázních.

Právě vyšlo:
V Časových Úvahách čís. 5.

přináší

„Postní pastýřský list“
J. B. M. ndp. biskupa Dra Doubravy

a úvahu

o „Svobodné škole“
z pěra Dr. Fr. Reyla. Stran 24. Cena 8 haléřů

Není pochyby, že pastýřekou péčí dýšící
slovo vrchního pastýře bude 8 povděkem přijato ve
zvláštním vydání, protože upozorňujeme věřící lid
na brozivé nebezpečí beznáboženské výchovy, kte
rou hodlá v Rakousku zavésti nový spolek „Švo
bodná škola“. Cíle toboto zednářekého spolku od
haduje a kritisoje redaktor Časopisu v působivě
psané stati. Objednávky vyřídí

Administrace „Časových Úrab“.

KOA ZOAKAKAAKAKAKKÍ
Pr. Jelínek, Slatiňany.

aromatická výtečné chuti zelená,
Hroduí K 11:50,1360, 14- a 15—,

pražená: K 4—, 16—, 16—,

p

K AVA kg. zás.frankodob.,nebpředemzaplacení, kdo okusil. jinde nekoup 4
První východočes odb záv. kávog

NH V
ii dd W

Dpžží z5 čško A a 9 8 3
Náo čiks S Mi sitmsíljs m kr
< NOE

PREELEoči
zst 3zk:

ZÁ S
SA OSL
>

První nákupní pramen
látek pro domácnost, iakož i dámských apanskýchlátek jest u Tkalcov. výrobního spole
čenstiu „Vzájemnoat“ v Hronově. Téžlze
obdržetipartie zboží 30nt., obsahujícíkaždá
různé látky, zejména: plátnu, oxfordy,bar
chenty, sukénka, Sotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti.
za IK 12-—, vyplaceně od korua 27%— výše.

Vzorky a ceuník z-armu a france

4 Král.Vinohrady,Karlovatřídač. 8. $
Cenníky zdarma a frauko. Pochvaloá uznání od
předních českých umělců. První výslavoí ceny.

—0000, brachu K 22:00—00:00, ovsa K 7A0-—8-80,
čočky K 44:00—00-00, jahel K 25-00—00'00. krap K
10:00—18 00, bramborů K 2'20—0:00, 1 kg jetelového
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nákladem

Polit. družstva tiskového
důkladný spis:

Karel IV.

jako křestin a vlastenec,
NapsalJiří Sahula.

SMY“Stran488.- | E Cena3K.-M
Již dávno pociťovala se potřeba většího spi

su, v němž by soustavně a souvisle pojednáno bylo
o velikých zásluhách Karla IV., jichž tento císař
a král si získal o zvelebení koruny České i o po
žehnaném působení Otce vlasti jako katolíka. V do
bě, kdy tolik historická pravda se překrucuje na
úkor cti katolické církve, kdy dovolují si naši od
půrci zlehčovati i slavnou činnost našeho Karla IV,,
zajisté spis ten vykoná úlohu velikou. Nechť zařadí
se kniha ta do všech knihoven katolických spolků!
Nechť také každý uvědomělé katolík seznamuje
s obsahem spisu toho svoje okolí! Nejen v zájmu
katolické církve, ale i v zájmu historické pravdy
vůbec starejme se, aby nové dílo Sahulovo nalezlo
hojnost čtenářů! Autor o době Karlově píše ne
stranně. Věnuje stejnou pozornost světlým 1 stin
ným stránkám století XIV., vrhá světlo na líc a
vrub; proto kniha zasluhuje širší pozornosti u všech
těch, kteří po nestranném poučení poctivě touží.

Kniba vydána v ologantní úpravě s čtyř
barevnou obálkou.

Objednávky vyřídí

Bisk, knihtiskárna v Hradci Král,KoOOo
EPE==E==72505055585252BeS2G5SS5e50

Krásný byl <patro)í
pozůstávající

ze 4 velkých pokojů
s veškerým příslušenstvím,

i s koupelnou
lze najmouti.

Zvláštní pokoj pro slažebné, k používání ovoc
né, růžové a květinové zabrady (bez plotu).

Pokoje jsou obnivsdorně, moderně rovně kle
noté, jediná stavba toho drabu v městě.

Byt jest čistý, beze všech „podnájemníků“.
Rlizší u

FR. CHRUDIMSKÉHO v Hradei Králové.
o)

Studniční

pumpy
universální, které neza
mrzají a nerezaví, čer
padla různých druhů a
soustav, řetězovky, stří
kačky zahradní a močůr- (Š

kové, samočinná

BF"napajedla"i
pro dobytek, větrné motory a

- VODOVODY 
vyrábí a zařižuje levně a úplnou zárukou

V. Strnad,
strojírna v Libici n. Cidi.

Mnoho pochyalnýchv
4..08 ve

C. k. místodržitelstvím kopcesgovaná.

Realitní kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

"abraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“,
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

XOOOXCX

pap“ Levně prodám “i

nový šlcí stroj
Lask. nabídky do administrace t. 1. pod

značkou „Nicí stroj“.

O00000000000000000000000
Ceny levné. Vzorníky franko.

JOSEF STRÁDAL,
dříve Ignác Strádal

V HUMPOLCI
doporučvje pro jarní a letní období svůj

hojně zásobený

sklad jednobarevných
1 vzorkovaných látek.

Veledůst. duchovenstvo nabízím

látky na kleriky, sukna černá,
fialová a červená k oltářům, nu komže

atd. atd.

Při hotovém placení 5, slevy.
+00004000000000000000009000000000000C000000000000

00000000000000000000000000

©

w*

Kurs ca 88 procent.

|

[

l:

Mávu
a to

veškeré druhy
prodávám při 1 klgr.

o 20 haléřů levněji
než zasílají terstští obchodníci.

Fr. Chrudimský,
kupec

v Hradci Králové.

s p jest doporučitelným
Hezký obličej zjevemvšemsrdci,
který matka příroda svým miláčkům na cestu dává;
avšak, bobužel, málo kdo se těší této přednosti
Růžovou kůži a jemnou
pokroku v kosmetice —

pleť může si všsk — díky

pok Ao netice dnešní dobou každá dámaa opatřiti, Jenom pravých prostředků apo
třebí.Ku dosaženícíle slouží je JP

(rolichovo mýdlo
u

1áníchbylinB
(se známkou Grolích) zpracované x tresti cenných
květin, kůži osvěžující a oživující.

stane se bujným, hezkým a pln 0
Vlas použitíGrolichovamýdlaz laěníchbyla

Zuby čistěné denně Grolichovýmmýdlem= z lučních bylin zůstanou silnými a bí
lými jako slonová kost — Mýdlo toto lze dostati
v lékárnách a drogueriích za cenu 30 kr.

V Hradci Králové A. Frynta, obchod
mydl., K. Dix, drog., F. Viktorin, material.; w Pos
licí a. Met. A. Pohlová, droguerie; w Novém
Městě n. Met. Jaros. Kracíková, droguerie, Boh.
Imlaufová, vdova; v Dobrušce Al. Kňourek,
drognista;v Golčově Jeníkově J. Thon, 16.
kárník; w Červeném Kostelci H. Klatovský,
droguista; v Josefově Lud. Jarolímek, drognista;
v Týništin. Orl. J. Plný,droguista; v Opočně
J. Středa, obchodník. Kukleny, B. V. Morávek.

GRANDHOTEL
gp“ v Kolíně.z

Znovuzřízenépokoje, místnostikavárenské
a restaurační. Každou dobu dobře upravená
studenái teplájídlu. Vína stolní vlastního
pěstění, plzeňský prazdroj, vyleželéko
línské zámecké pivo a pardubský porter. —
Omnibus ku každému vlaku — Kn poradám a
schůzím zvláštní oddělené místnosti. — O hojnou
návštěvu prosí

— Znamenána bude

DIIÍTÍT —Z a Z==



SUKNÁ o jelM1 lé3 MV. J. SPALEK
w Hradci Králové.

Voskované koberce a plátno. Založeno 1834.

JAN STOUPÁ v Praze,
Václavské máměstí číslo 32.

doporačuje ve velikolepém výběrunábytek
z ohýbaného dřeva.

Židle, křesle, pobovky, houpací křesla, sedátka ku
psecím stolkům, sedátka otáčecí, stolky na květiny,
tolk klece, stoj šaty, klekátk čal ž

nováhoupacíkřesla.Dětskýnábytek:Židle,pe- SINGER Co. E (ku mši svaté)
bovky, stolky, křesla, boupací křesla, běbátka pio ;

dítky vědy ve velkém výběru. Rozkládací dětské židlo akclovéspolečnostipro Slo stroje. i zitaist s majitel vale a oklepte.
za K 10—, 12 —, 15—, I7— a 20—. Hradec Králové, Jiřikova tř. 270. J. Mráz, [aderedorfamKam viaAbtadorí.|*

©W' Illustrované cenníkyzdarma a franko. "i Vína rozličných ročníků.
£ Doporučujiznamenitéšestileté bílé vímo|
£ litr za 60 hal. -- Rozesílám jen po půl|
i boktolitra a výše ve vlastní nádobě, kte

i rouž franko zpět beru. — Doprava odtudza půl hektolitru až do Praby činí K 1'70.
k — Jsem ochoten, vzorek (láhev) doporu

|Zdrojemzdravjsou Z oak mení
lám, to dosvědčí zdejší farní úřad.

|u Znichždodnesnepřekonányjsou ' n —
| / . Veledůstojnému

SUMIVÉ[IMONADÍ ZOE
Jan Slaněk, ar rá v
Kobuě-na kosislel náčiní“ dovolte

i dopornčiti svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílné ručně prace
vaných kostelních nádob amáčiní,
jako : monstrance, kalichy, ciborit,

py, svícny, kaditelnice, kropen

ky, rt nádoby a td, všev přem

— ——--- připravené pomocí —

Maršnerových šumivých limonádových bombonů
jedině pravých s touto ochrannou známkou.

| JB“ Roční výroba přes 40 milionů kusů. "8
i Jediný výrobce:

První česká akclová společnost továren na orlentálské enkrovinky a čokoládu
) na Král. Vinohradech dříve A. Maršner.

ém slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

nteoci a jen © ohni slatí a střídří. Napošádání botové
ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré a slacené ručím. Největší výroba a

aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení >d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chuděím kostelům úleC ——=TE oo o vavplacení.Víceuznáníporuce.ŽádnípresovanévýIIIA CIKO AFI robbybescenné.Věcposílámjiž posvěcené.DELEE 0C ELETO

Záložní úvěrní ústav
V HRADCI KRÁLOVÉ.

Akciový kapitál K 2,000.000—. Založen r. 1008. Fondy ca. K 500.006—

Oddělení bankovní.
Úvěry bankovní, zejména eskont směnek, zálohy na cenné papíry, varranty, postoupené pohledávky. Půjčovámí cenných papírů
ku ekládání vadií a kaucí dodávkových, obstarání vojenských kaucí, úvěry rembourení etc., akkreditivy oa cisinu, inkasss směnek

a poukázek. Ioformace věcho drabu. Úhrady všeho drubu na cižinu. Zakásky pro tu- i cizozemské bursy.

W VKLADY “U8
ma vkladní knížky Oj | ode dno vložení
a poklad. poukázky 4 lo do dno vybrání.

Na běžný účet dle povahy vkladu i výše. — Daň důchodkovou hradí banka se svého.

Směnárna
kupuje a „rodárá cenné papíry všeho druhu přesně dle denního kursu. Inkasso bodnot slosovaných a kuponů, obstarávání novýchkopomových archů, vinkulace a devinkulsce cenných papírů, pojištění proti ztrátě kursovní, promesy vlastního vydání, revise činel

losů, přijímání papírů do dépot k uschování.

Prenajímatelnéschránky pancéřové s vlastnímuzávěremstrany. —Dovisy, valuty amince vyměňují 5000 nejlépe.

Skladiště
spojené vlastní kolejí s nádražím. Svobodné skladiště cukru a lihu. Výbody reexpedice. Záloby ma sboží uložené a faktarované atdDr ©UNDbb

Majitel: Politické drušstve tiskové v Hradei Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor AnmtemímPochmom. — Tiskem bisk. knihtiskéray v Hradci Král

«

| chuti malinové, citronové, jahodové, mařinkové a třešňové,
Ď)



Příloha

Kuchyňské nádobí
a jiné

zboží klempířské
druha nejlepšího

za ceny tovární prodává i práce stavební
solidné zhotovuje

ž Jan Weber,
klempíř v Dobrušce.

KKXKKXXKKOKXXXA

Chrámové svíce
voskové “i svíčky a obět.před- |

dle liturgických před- měťy pro místů pout- |
pisů vyráběné, nická, prvnější pří- '

padnými obrázky 0
polovoskové zdobené,

(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonočnísvíce SY
—————— svíce kostelní ste- '

jemi krve a rauami,
též krášlené s be
ránkem velikonočním,

zápalkový drát,
svíce obětní "JN —

o
“

A

DE: VODIJ

TEA

JYCRSb)

COX LDA

ÚN:pft“

Jararníi čtvrletí
veškerých

OČNÍCŮ ASODÍVŮ

KAVAN

POD-SC

stavitele

Jindřichaindřicha Tsboutkyabouťky
| i linoj =

doporučujese 9 českýchee . “ v 3, , KzgA)| |ze za ceny původní předplatiti ©ob
ku provádění veškerých staveb je% u: rvním královéhradeckém©
soukromých 1 průmyslových, ku 2 imihkupectvíantikrariatéa © (0%
zhotovování všech plánů a roz. (88)© *4vodě hudebním— č
počtů, jakož i veškerýchprací, Bohdana %

v obor len spadajících.

Technická kancelář nalézá sev Ji- '
žíkově třídě v čísle 394, dům p. |

Skuherského pod pivovarem.nano B
Ň

:

|Václav Poláček,
stavitel varban a harmonlí v Rychnově

nad Kněžnou
dporučuje se P. T. duchoveastvu, pátronátaím

úřadům a soukromníkům
pro veškeré opravy jakož 1 přestavby a ladění

varhan a harmonií.
SRB* Ručím zn nejsolidnější práce. yl

Melichara
v Hradci Králové.

(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808)

, Donáška do domu zdarma"

Jm Kryšnín
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

třinožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

av. přijímání a av.
biřmování se stuhami hovní tší
a případnýminápisy, " o lní rod: peci

„MONOPOL |

toho spadající výrobky do

akciová svíčkárna a voskárna
v Mladé Boleslavi.

Továrníaklad:PRAHA, Václavské náměstí, 40
Telefon 914.

Plzeň, Saská ulice č. 7. Telefon č. 416Tovární sklad :

Pardubice 1903, «latá medaile.Paříž 1008, zlatá |
medaile.Londýn 1905, zlatá medaile.Praha 1905, |

diplom čestného uznání.

Výrobky všestr. uznané. Vzorky a cenníky zdarma a fanko. |„—
Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medalilil.

Velecténému duchovenstvu|
doporučuje

Karel Zavadil |
zlatník a pasíř

WVHradci Králové, čís. 83
Palackého třída

uvůj bojně zásobenýsklad náčiní
bohoslužebného

ce stříbra. bronegu a j$
ných kovů

vše silně v ohnizlacenéa etříbřené, zač sc ručí.
Vlastní výroba | umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyřídit. — Platiti
možno čéž ve lhůtách. Oprava
rnovnzlacení a atříbřenístar
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou se již svěcené Bestvr
zením jeho bískupské Mí.
losti. Starý závod můj může

te vykázatičepnými pochvslnýri přípisy P. I. zákazníků
a odporučuje se tedy k za
kovpení a opravě kulichů,

. monstrancí, ciborií, relikvií
-= až, nádobek na av. oleje,

Jamp, luceren, lustrů, kaditelen, tácků na křest, svícnů, pa
cifikálů, schránek na Nejsvětější, patenek NY co nejvíce,

PIK)fr a

hsEsU

o

á UITTTCUEOTN TTT100 OTT 010 OVO SOVA000,

ýj malbu oken kostelníchPRAHA-I,
č. 146 at., Malá Karlova ul. čís. :9
nové blíže Malého uáměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
stce4 se čelesnými rámy, sí

čěmi vsazením.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

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

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu |:
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní. Vos radabezplatně,bezevšízávaznostis ku defi í dná
-| Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku 2 u definitivníobjednávce.

se na požádání franko zašlou. zj| Mg“ Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání. “jšj
Založeno roku 1836.|přotti

HOTEL

HAŠEK
V PRAZE, Na Pořičí,

proti 8ev.-záp. nádraží
(dříve v Hoře Kutné).

Elegantní hostinské pokoje.
Elektrické osvětlení.

Mírné ceny, exguisitní kuchyně, výborné
nápoje. — Plzeňský „Prazdroj“ přímo: od čepu.Pěti

ubuububuububokubaobab

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

doporučnje © veledůstojnému duchovenstva a sl.nátním ú

ď

z m Veškeré rozpočty, skizzy 1 odborná

běběĎřTovárnarare
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JČ Jos. Tomášek
ke ve Vysokém Mýtě,
py dříve závod na zušitkování ovoce, salošený '
řas T. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4
|M) — nabísí —

koňak, slivovici, nopovlěku Jeřabinkurumy a punše, likéry, sladké ovocn
víno,bíléi červené,vinojo wkové(medici

r vina sladká avínošumivé(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 cenamí: roku

1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnoumedailístátní a diplomemslaté medutlle,a mnohýmiji
nými dáplomy s právem rašení slaté me

Vzorky zdarma a iranko,

patro
ům ku provedení všech prací do oboru toho

spadajících.
Dále dovoluje si upozorniti na svůj sklad

plan a planin,
Rospočty zdarma a franko. Nejvyšší vyznam, na výstavách:

TYTTTTTVTTYT



|
šiPrvní 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 O
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,
0000000090000000

1
K době velikonoční:

Božíhroby"At teav každém slohu; nákresy
k výběru.

v každé velikosti, ze dřeva
Těla Páně pěkněřezanáa jemnépoly

chromovaná. (Z pevné sádry ve velikosti 90, 100, 116,
130, 140 cm. velmi levná.)

ze dřeva pěkně řeW s s W a

Klečiící andělé zanéajemněpoly
chrom. v každé velikosti. (Z pevné sádry 40, 65, 65
cm., velmi levné.)

Sošky Vzkříšen
jakož i veškeré kostelní práce

doporučují uctivě

Petra Duška synové v oychrové
umělecký závod sochařský a řezbářeký:

pro práce kostelní.

Založ. 1853. Provedeno přes 500 nových oltářů.

pospas CCA
; Jos. Hájek, *

(ze dřeva ře
zané a polych.

obchod papirnický a závod knibařský (č

v Hradci Králové,

v doměpana7 protihoteluMerkur“.

Knibařská dna opatřena jest nejno
vějšími stroji a doporučuje se ku provedení

(ep všech prací v obor ten spadajících. —
Š Vazby knih všeho druhů, od jednodncbých

až do nejskvostoějších.

OR- Úprava modernía vkusná. jj

Zlacení nápisů na stuhy.

Velký sklad všeho druhu papíru.

Hojný výběr ku psaní, kreslení=== a malování.

Knihy obchodní,
ve velkém výběru neb na zvláštní zho

tovení v trvanlivé vazbě.

Modlitební knihy
v nejrůznějším výběru.

Velký výběr uměleckých dopisnic. Nej
krásnější hradecké pohlednice vydané

vlastním nákladem.COGOOCO
W

Uznaný za nejvýbodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramentů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a

kovového máčiní ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. 86.,

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

X

ZVOROŘONONONOGORANO(Sše)

egUDUNUNDPAORNOAOA

Zemská životní

pojišťovna
markrabství Moravského

pod vrchním dozorem zemského výboru,

pojišťuje levně a výhedně kapitály pro případ
úmrtí i dožití, věna = výbavy, výměnky pre
rolníky, důchody vdovské, sirotčí, starobní a
pro případ invalidity, jakož i pense všeho druhu.

Jistota naprostá, an jest to ústav

pe“ zemský. “Uš
Všechen čistý zisk náleží pojištěncům.

(Fillalka ve Dvoře Králové.)

Gener. Inspektorát v Hradci Králové jen

Eliščino nábřeží čís. 304.|*

—

a Josef
2 Krejčík

V PRAZE,
sĎ umělecký závod 80

chařský a řezbářský.

Plsárna a dílny na Letné číslo 612—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně zuámé: sochy, oltáře,ové cesty, jesle, Boží hroby, kříže, kazatelny,
spověčníce,křístelny, konsoly, svícny, lustry, pul

tiky atd. dle slohu ostelů, osaný r mce na obrasy,
premie, fotografie a díplomy. Řeený nánábytek arůsné předměty"hodiet se ta
Původní nákresy, cenník a rozpočty besplntně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

První český katolický závod ve Vídni.

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.
VII. o., Seiden

gassečís. 35.
Na ukásku sasílá

se vše franco.

6D X693XPI X5PI XCBIX

Jan Horák,isoukenník
vRychnověnadn:

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.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

xČP XCP XEBI XEBI XGOD

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n.,Kn,

pe663X
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nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní ko
dinky všech druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních. Zlaté astříbrně
skvosty, jako: řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení s úplnou zárukou/

Děůvěryhodnýmulsilkyna výběrtéš i na
bes evýšení cen. — Založeno r. 1843.

O000000DOVOODOVKYPůjčuji za nejmírnější poplatky

divadalní obleky:všech druhů
i pro dětská představení;

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 2.

KARA

KXXXOXAXOOOOX

příležitostem ?

©Klatovsképrádlo!©.

piDámsképrádlovlast.výroby.

) Mm

©Fogz909012om©



Pouchova jsoucího, k cílí úpravy veřejné cesty,
postoupl se městskému zastupitelstva. — Technické
kanceláři se uloží provedení zadatění kaválu z villy
p. prof. Wipplera do kynety. — C. k. staničníma
velitelství vojenskému pronajms se část posemku
Boasedícího s nekrytou jízdárovu na dobu tří let.
— Žádost Anny Kašparové za udělení kavárnické
koncesse pro dům čp. 291 postoupí se živnosten
skémo odboru. — Odvolání p. JUDra. Alfreda
Rudolfa proti dvěma rozbodnutím okres. výbora,
v příčině odepřeného jemu povolení k obývání
domu jeho v bloku IV., předloží se okresnímu
výboru. — Povoleno bylo p. Václ. Vocelovi, ná
jemci hotelu „U černého koně“, zřízení zahrádky
před hotelem za obvyklých podmínek. — Pozemek,
určený za cvičiště „Sokola“, bude zplanován. —
K žádosti Klubu českých velocipedistů vykáže se
mládeži studující a řemeslné za hříště do odvc
lání wísto mezi továrnou p. Mapycha a cestou
k Pouchocu. — Bylo vyhověno žádosti za pre
půjčení divadla na den 12. května spolku divadel
ních ochotníků „Klicpera“ a na den G května
„Spolku pro p»dporu chudých studujících“. —
Návrhy městského fysika p. dra. Ot. Klumpara na
opatření v příčině šíření se epidemie byly schvá
leny a budou neodkladně provedeny.

Papírová podpora „Kropáčky.“
„Ratibor“ £ naší úveoby o zuboženém stavu „Kro
páčky“ vyčetl, že prý si přejeme její zboření.
Úmysl toboto nepochopení je dosti průzračný,
chce si zabráti na obhájce staré této věže a po
skytuje k její záchraně papírovou podporu, která
v staviteiství má zrovna takovou váhu, jako věta
„Kropáčka nesmí padnout!“ Konec konců dojde to
a „Kropáčkou“ tam, kam naše úvaha mířila:
Má-li se věž zachovati, inusí se opraviti a pod
cbytiti, ale nejsu. ústy aneb papírem, nýbrž při
měřenou techuickou akcí.

Ševčíkovo kvartetto, jež takovápověst
předcházela, nezklamalo nás ve své produkci dne
21 t.m. v Klicperově divadle ani v nejmenším.
Souhra všech jest precisní, procítěná. Nástroje jsou
v rukou povolaných, zvlášte 1 housle a cello.
Jestliže kritika nazývá toto kvartetto nebezpečným
soupeřem kvartetta českého, že tomu tak, akázal
sobotní koncert, hlavně přednesem díla Dvořákova
a Griegova. Žel, že tuk řídký hudební požitek po
přála si jen malá část obecenstva.

Stadentskou ukademil pořádáspolek
na podporu chudých studujících c. k. středních
škol v Klicperově divadle v Hradci Král. doe 5.
a 6. květnu t. r., při níž působiti budou výlačně
žáci c. k. zdejších středních škol. Program: 1. Em.
Miřiovský: Soucit. Báseň Recituje Fr. Komers,
chovanec IV. roč. c. k. paedagogia. 2. Dr. Ant,
Dvořák: Z biblických písní: a) Hospodin jest můj
pastýř. b) Při řekách babylonských. c) Oblak a
mrákota. Chovanci c. k. paedagogia. 3. D' Arma
Dietz: Pěvec. Smíšený sbor 8 průvodem houslí a
klavíru. Studující c. k. gymnasia a c. k. reálky.
Housle braje J. Novák, u klavíru J. Philip, stu

dající VII tř. o. k.reálky. 4. a) O Ševěk: Tancea nápěvy. b) A. Bazini: Laronde des lutina. Solo
na housle. Hraje J. Novák, stud. VII. tř. c. k.
reálky. 5 K. Bendl: Powmlázka.Mužskýsbor8 ba
rytonovým solem a průvodem klavíru. Chovanci c.
k. paedagogia. Solo Fr. Komera, IV. r. 6. a) E.
Grieg: Hjertesár. b) V. Říhovaký: Slavnostní po
chod. Smyčcový orkestr. Stud. c. k. gymn. a c. k.
reálky. 7. J. Malát: a) Plyň, mé Labe, plyš. b)
Muzikanti Chlapecký sbor c. k. gymn. a c. k. re
álky s průvod. klavíru. Klavír hraje A. Hajšinek,
studojící VIII. tř. c. k. gymnasia. 8. a) J. Nešvera:
Ekloga. b) H. Wieniawski: Legenda. Hraje Fr.
Zemek, chov. IV. r. c. k. paedagogia. 9. a) Lau
reat de Rillé: Přísaha lesa. b) B. Weudler: Par
dubické koně. Mužské sbory. Chovanci c. k. pae
dagogia. 10. V. Novák: Zakletá dcera. Smíšený
sbor s 4ruč. průvodem klavírním. Stud. c. k.
gymnasia a je. k. reálky. Při klavíru ze vzácné
ochoty pp. Knepr a Wůinsch. Sbory řídí p. St.
Dobš, c. k. učitel hudby při c. k. paedagogiu a
pan V. Gyurkovicz, učitel zpěvu na c. k. reálce.
Již po více let nebyl pořádán čistě studentský
koncert. Lze tudíž očekávati, že p. t. obecenstvo
projeví přízeň svou k studujícím bojooa návštěvou,
zvláště když účel humanní jest. Koncertní křídlo
zapůjčil p. Ant. Petrof, ©. a k. dvorní dodavatel.
Předprodej lístků laskavě obstará p. B. E. Tolman,
knibkupectví v Hradci Král. Začátek v sobotu o
půl 8. hod., v neděli o 3. hod. odpolední.

Valná hromada Spolku českých
průmyslníků textilních konalase dne 22.
t. m. v Hradci Králové v sále Obchodní akademie,
Schůzi zahájil předseda p. Jos. Bartoň z Náchoda,
jenž podal přehled spolkové činnosti. Jménem
Hradce Král. uvítal účastníky starosta p. dr.
Ullrich. Továrník p. R. Moravec s Úpice pro
mluvil o 10hod. době pracovní. Zkrácením doby
pracovní z 11 na 10 hod. klesla by výroba citelně,
mzdy však, režie, súročení a amortisace zůstanou
tytéž. Snížení na JOhod. znamenalo by prý poško
sení významu našeho na trbu světovém. 1Ohod.

doba pracovní měla k býti zavedena stejně promuže jako pro ženy. V Anglii jest sice zavedena
10hod. doba pracovní, ale tam jsou docela jiné
poměry než u nás. Tam ipři vyšší mzdě továrník
si vydělá více a anglické tovary jsou našich la
cinější Řečník není proti 1Ohod, době pracovní,

ale žádá, aby současně zavedena byla v celé
Evropě, a aby dělnictvovolného času bledělo ušiti
ku svému poučení a sušlechtění a nikoli k utrá
cení po hospodách. — Tajemník Spolku čes. prů
myslníků p. dr. Preiss pojednal o organieacích
zaměstnavatelů. Organisace dělnické i zaměstua
vatelů jsou nejrozšířenější v Anglii, kde se staly
i východiskem technického pokroku bavlnářskéno
průmyslu. U nás k organisacím těm není ještě
připravena půda Poslání organisace saměstnava
telů nesmí býti však výslovně bojovným, nýbrž
musí býci jedním z hlavních činitelů k utvoření
soci | míra. — V přijaté resoluci žádá se, aby
zřízena byla nová obchodní a živnost. komora pro

ráje čes. severovýchodu a východu ae sídlemv HradciKrálové, ježto liberecká obchodní a šiv
nostenská komora naprosto nekoná svých povinností
proti průmyslu tex'ilnímu. — Při volbách zvoleni
jednomyslně vystupující pánové opět.

Umrtí. Dne 24. t. m. zemřela po krátké
uemoci manželka měst. úředníka p Jana Pažouta
ve věku 25 let. — V Hradci Král. dne 24. dubna
t. r. zemřel p. Aot Arelt, ředitel pivovaru právo
varního měšťanstva v Hradci Král. ve věku 68
roků. Pohřeb koná Be dnes o 4. hod. odpolední
z měšťanského pivovaru na hřbitov Pouchovský.

Počasí. Chladno citelné zavládlo po hor
kých dnech minulých. Ze středy na čtvrtek byl
téměř mráz. Teploměr ukazoval s rána 0 etupeň;
na střechách tu a tam ukázalo ee jíní. Rozkvet
lému stromoví vzejde z toho asi nemalá škoda. —
Mimo to rolníci toužebně očekávají déšť; země
kvapem vysychá. Nad Hradcem sice někdy sprchne,
ale tu sotva že se skropí pracb.

Místní odbor čoskoslovamské ob
chodniceké besedy v Hradci Králové
přesídlí v těchto dnech do nové spolkové místnosti
V moderně zrestaurovaném botelu „Baftipán“.

Květinové korso bade dojista skvělým
ohniskem a první attrakcí „Národní slavnosti“, již
uspořádají v měšťanských sadech na „Střelnici“
místní odbory „Ústřední Matice Školské“ koncem
června nebo počátkem července, za spolupůsobení
oněch činitelů, kteří o netušený zdar letošní „Ná
rodní Besedy“ se byli spoluzasloužili. Již nyní
lze a radostí na to spolebnouti, že slavnost ta
svým rozsahem, malebnoatí úpravy a pestrostí zábav
předstihne všechno očekávání. Jen tolik prozradíme,
že již nyní osnují se originelní allegorie pro průvod,
který bude zahájen jízdou králů; přečetné účast
níky slavnosti získá nepochybně i ze vzdálenějšího
okolí balon p. Hůlky z Prahy. A ježto i mnohé
korporace z okolí na slavnosti činně se eúčastní,
bude o zábavu divadlem, tanci, solovými výstupy,
a četnými podniky postaráno měrou nebývalou.

Pitná voda. Za příčinou čištění parního
kotle ve stanici vodárenské v Plotištích bude pitná
voda dne 28. a 29. dubna t. r. vždy od 8. hodin
večer do 7. hodin ráno uzavřena. Za dne pak, kdy
vody možno používati, jest nutno touto šetřiti, aby
zásoba po čas Čištění vystačila.

Příspěvky ma Sanatorium v Janských
Lázních. Generální vikariát: P. T. Magr. Dr. Al
Frýdek, b. gen. vikář, kapitolní děkan, 60 K;
Magr. Fr. Hampl, archidiskon 60 K; vedp. M.
Musil, kan. Senior, 20 K; vadp. Ant. Pogertb,
kanovník, 40 K; vadp. J. Barták, kanovník, 10 K;
vsdp. Dr. Jau Soukup, kanovník, 20 K; Mesgr.A.
Suchánek, rektor, 10 K ; vdp. Fr, Kerner, sekretář,
30 K; vdp. Dr. J. Jindra, professor. 5 K; vdp.
Dr. Fr. Reyl, ředitel Borromea, 30 K; vdp. Jan
Šolc, archivář, 50 K; vdp. Václav Bayer, proto
kolista, 20 K; vdp. Jos. Trnka, vicerektor, 10 K;
vdp. Dr. Jan Hejči, professor, Ď K; vdp. Vl. Se
kera, ředitel, D K; vdp. Ant. Hrabý, ředitel ti
skárny, 3 K; vdp. J. Veverka, professor, 2 K;
vdp. Dr. Jos. Novotný, protensor, 4 K; dp. Jan
Brabec, kaplan, 3 K. — Srdečně děkaje a o další
příspěvky prosí b. Konsistorium.

Kurážný vozataj. Stalose vůterý.Řez
nický pomocník patrně chtěl dokázati, že by se
mohl sáčastniti proslavených olympských závodů
koňmo zcela čestně. Hoal koně zapřaženého do
vozíků po Komenského třídě statečněji než Diomédés
koněkrotce. V tom chvatu kůň narazil předkem
i vojí na pěkný akát, až jej rozštípl. Horlivý
vozataj přemrštěně působil u koně na cit, tak že
by byl málem o tahouna přišel. Měli by někteří
vozatajové přece míti více ohledů na kolemjdoucí,
i na tašné čtvernožce. Rozštípnouti pli jízdě
širokou třídou akát, to už je přece moc.

V Z minulosti Hradce Králové. „Dne
7. Jani 1790 při ouřadě hospodářském byla jed
nána důležitost mezi nápadoíky Víto-Pilnáčkov
skými stran nalezených peněz v živnosti téhož
Víta Pilnáčka, Při kteréžto věci vyšetření stáli
následující nápadníci: Kateřina, provdaná Vol
fová do Sendražic, Václav Pilnáček a Anna Peš
ková, rozená Pilnáčková, též Jan Pilnáček a bylo
přednešeno, že by Jan Pilnáček v živnosti otcov
ské, na které on nyní hospodaří nalezl nějuké
peníze, pročež nápadníci Pilnáčkovětí, jsouce stej
ného práva -po svých rodičích šádají, aby takové

peníze mezi všechny stejným dílem byly rozděeny.“ „Na to odpovídá Jan Pilnáček, že ovšem
peníze nalezeny byly, kterých však jenom bylo
26 zl. 30 kr. a několik a pozůstávaly na dvou
dukátech a ostatních 17 kr. a sedmíkův.“ „Poně
vadě ale nápadníci již k tomu přednešení Jana

Pilnáčka, že by jich víc nebylo, věříti nechtějí a
povinni nejsou, pročež obětujou jemu přísahu, aby
on odpřisáhl, že těch peněz víc nebylo, než těch
26'/, 11. Dřív ale, než by k přísaze ae přikro
čilo, jest Janu Piloáčkovi na dobré rozmyšlení
dáno, zdaž on tu přísahu vykonati, sneb s svými
spolunápadníky se v dobrém vyrovnati chce, načež
on v 8mi dnech se rozmysliti povinen bude, leda
by drazí nápadníci dokázali, že těch peněz bylo
víc, při čemž se také pozůstavuje“ Actum dne
7. Juni 1790. F. Schneider v; r., Anwaldt. Frantz
Mach v. r., písař hospodářský. Mikoláš Wolf v. r.,
ze Bendražic. Matěj Pešek v. r. Jan Pilnáček v. r.
(Protocollum, f.]. 120. II) (Pokrač)

Podkovářské zkoušky konajíse letos
v Chradimi 5. června a v Hradci Králové 11. června.
Kdož se míní zkoušce podrobiti, nechťpodá žádost
nejdéle do 30. května u příslušného bejtmanství
a opatří ji vysvědčením za vyulenou, že se fe
meslu podkovářskému řádně vyučil, a prokáže, že
aspoň tři roky jako podkovářský pomocník pra
coval.

Z černé kromiky. V Hodliciu Hradce
Králové oběsil ee v noci na pondělí čeledín A.
Soukup. Nepředloženého skutku dopostil se v 0
pilosti pohádav se dříve 8 milenkou při zábavě.

Ze Lhoty pod Libčany. Dne 28. t. m.
slaví sňatek svůj v chrámu Páně libčanském
slečaa Marie Kubizňáková ze Lhoty pod Libčany
a p. Rud. Jičínský, obchodník a majitel realit
v Pardubicích.

7, Pardubie. Katol. jednota paní a dívek
v Pardubicích ospořádala v neděli dne 22. dabna
t. r. v sále „Bobenče“ divadelní představení „Pa
sačka z Lurd.“ Kus se velice líbil. Souhra účin
kujících byla dokonalá Přispívá dramatické umění
v tom duchu jako byl sehraný kus ku vzpružení
života katolického 8 proto bude třeba, aby jme
novaná jednota častěji s vybranými některými kusy
na veřejnost vystupovala. Na úkor byla malá
místnost; neboť v sále tak přeplněném sotva lze
dýcbati, neřkuli s klidem celou bru sledovati.
Zdař Bůb!

Mravmí povýšenee. V sobotu dae 21.
dubna t. r. přicházeli po silnici vedoucí od Par
dubje k Dašicům dva koěží k železniční trati spo
lečnosti státní dráby. Závory, kde stojí strážný
domek nedaleko ubce Černé sa Bory, byly právě
spuštěny. Přijížděl právě nákladní vlak k Parda
bicům. Bylo kolem 5. hodiny odpolední. Topič na
lokomotivě, chtěje patrně ukázati svoje opovržení
kněžím před závorami stojícím, dělal obrácen jsa
proti aim tak zhovadilé posuňky na svém tělo, že
to ;budilo jea nejhlubší hous; nepomyslil, že tak
Bpustléchování přicházídosporu sezákonemoveřejné
mravnosti. Stane-li se něco podobného ještě jednou,
obrátíme se na příslušná místa, aby takové zbo
vadilosti rázem učiněn byl konec. Do které třídy
lidské společnosti onen Člověk patřil, zatím jame
ještě nevypátrali.

Z řad kněšských. Ve středu25. dubna
o 94. hod. odpol. zemřel v Trutoově p. arciděkan
Josef Hofmann, čestný kona. rada, rytíř řádu
Františka Josefa, majitel zásl. zlatého kříže s ko
runou a medaile za 40leté věrné služby, čestný
člen mnoha hum. spolků. V Pánu zesnulý narodil
se v Šumburka 20. září 1833, na kněze vysvěcen
r. 1857. Působil jako kaplan v Lomnici do r. 1861,
jako katecheta a řiditel niž. měst. gymnasia ve
Vys. Mýtě do r. 1871, pak jako dachovní správce
v Kartouzích do r. 1884. Odtud povolán za dě
kana do Vys. Mýta a r. 1888 sa arciděkana do
Trotnova. Rázovitá, apřímná a apravedlivá povaha
arciděkana Hofmanna získala si vždy a všude
srdce lidu jemu svěřeného a vůbec všech, kdo
měl příležitost jej blíže seznati. Žil jako ideální
kněz a semřel jako ideální kněs zaopatřen av.
svátostmi umírajících, upoután na lože kratinkou
dobu tří dnů srdeční vadou a vodnatelností. Pohřeb
koná se v pondělí 30. dubna v 10 hodin dopoledne.
R. i. p. — Dne 7. t. m. zemřel v nemocnici par
dubské vdp. Boh. Beránek, farář vejvanovický u
Hroch. Týnce. Narodil se 7. února 1867 v
micích, na kněze vysvěcen r. 1881. Pohřben byl
za účastenství 23 kněží dne 11. t. m. R. i. p.

Ze Dvora Králevé m. L. Před týdnem
doručeno bylo učiteli zdejší chlapecké obecné
skoly p. Lad. Měšťanovírozhodnutí zemské školní
rady, kterým udílí se mu trest písemné domlavy
za to, že loni o Velikém pátku pojídal veřejně
v hostinci před mnoha hosty maso. Zpráva o tom
byla ihned zas.ána pardubskému listu „Osvětě
lida“, která nemeškala hned v čís. 43. zprávu tu
otisknouti s tímto dodatkem: „Člověku rozum se
zrovna zastavuje nad tím, kam až naše školní
úřady dospívají v ochotných službách klerikalismu.
Sama ztrnulá církev v předpisech svých o postu
dovolaje cestujícím a vůbec osobám odkáraným
stravovati se v hostinci, rekonvalescentům atd. i
v postních dnech jísti maso, ale náš uejvyšší
úřad osvětový, zemská školní rada, je církevnější
nešli církev a nedbajíc státních základních zá
konů, odvažuje ae trestati učitele sajebo soukromé
Jednání, za to, co o Velký pátek jedl nebo nejedl!
Případ p. učitele Měšťana nesmí zůstati českou
veřejností nepovšimnat, nestoudná klerikální rozpí
navost, která by chtěla mentorovati i soukromý a
domácí život občanů, musí býti odkázána do ná
lešitých mezí.“ — Zprávu tuto z „Osvěty lida“



dal i také otisknouti ve zdejším listě „také ka
tolík“ Jan Pavlík z Černilova (Max Leonier), jenž
s p. Lad. Měšťanem loni společně o Velikém
pátku v hostinci maso pojídal a byl taká při vy
šetřování veden od p. Měšťenaza svědka. Pisatelé
oné zprávy brozně se mýlí, že sama církev do
volaje osobám a to „odkázaným stravovati 60
v hostinci“ o Velikém pátku jístí maso. Vždyť
vůbec v hostiocích města zdejšího i jinde masitá
jidla o Velikém pátku se nepřipravují a všichni
hosté i v hostinci Kleinově apokojíli ee 8 postafmi
jídly až na p. učitele L. Měšťana a J. Pavlíka
(Max Leoniera), majitele prý, vydavatelea zodpo
vědného redaktora radikálně-pokrokového, aočiali
sticko-anarchistického lista „Zvičlay“. O Velikém
pátku ani pro vojsko maso 8e nevaří. Pan učitel
L. Měštsn může se přesvědčiti, že uvěci té „nej
vyšší úřad osvětový“, zemská školní rada dbala
náležitě státních základních zákonů i zákonů škol
ských a po dlouhém šetření, teprve po roce roz
bodla, že Lad. Měšťan porušil $ 54 říšsk. zákona
školalbo ze dne 2. května 1883, č. 53 +. z.
Proto přisoudila mu trest písemné domluvy po
rozumu $ 38 zákona ze dne 19. prosince 1876,
č. 86 z. z. 8 vyhrůžkou, že by proti němu v pří
padě opětného porašení povinnosti přísněji bylo
zakročeno. Školní úřady byly dosud naproti p.
Lad. Měšťanoví velice shovívavé. „Osvěta lidu“
svými nájezdy na zemskou školní radu a vůbec
na školní úřady špatně poslouží učiteli p. L. Mé
Šťanovi, jako mu Špatně posloužil přítel jeho Jan
Pavlík svým avědectvím při disciplinárním vyše

třování. Po svátcích velikonočních zastavilo
dělnictvo ve 13 zdejších větších továrnách za
městnané většinou práci a předložilo továrníkům
písemně evoje požadavky. Mezi požadavky bylo
hlavně: snížení pracovní doby a svýšení mzdy
o 15%/,. Na předložené požadavky dělnictva od
pověděli továrníci dne 20. dubna, že trhové poměry
zdejšího průmyslu nedovolují přistoupiti na zkrá
cení doby pracovní ani ustanove 1 důvěrníků. Po
dobně že nemohou připustiti všeobecné zvýšení
mzdové bez ohledu na výkonnost jednotlivcovu.
Ochotni jsou prý postaratí ae o náležité větrání
v továruích místnostech, o vytahovadla a j. V zá
pase o vezdejší chléb chtějí prý dělnictvo podpo
rovati založením obsáhlého koasumu, který by prý
za dozoru dělnictva opatřoval dobré a levné po
traviny a poživatiny. Následkem této odpovědí
dělnictvo dále skoro ve všech továrnách stávkovalo,
ale ze všecko. Nejmenší závody firam: Popper a
Pasvný a Františka Kůboela povolily dělnictvu
všemu přídavek 20 haléřů nu denní msdě a proto
v těchto dvou továrnách dělnictvo bez přerušení
pracuje. Do města povoláno bylo 60 četníků k u
držení pořádku, kteří v ponděli odpoledne vystři
dání byli vojskem, jež bejtmanství z Josefova sem
povolalo. Dovídáme se, že továrníci ostatní ne
chtějí vůbec s dělnictvem dále vyjednávat a trvají
na svém problášení. Skrovně zvýšení mzdy chtějí
povoliti jen některým dělníkům. Stávka asi dlouho
nepotrvá, protože není mezi dělnictvem sbody a
také doba nynější není ke stávce příznivá; byla
bez rozvaby i zde vyvolána Bociálaími demokraty.
Stávka trvala sotva 5 dní. V úterý, dne 24. dabna
ráno nastoupili dělníci práci skoro ve všech to
várnách a není pochybnosti, že dnem 25. dubna
stávka nadobro bude ukončena, ale bez skrovných
výsledků. Proti založení nějakého konsumu vyslo
vaje se rozhodně i dělnictvo. Dělnietvo dobře ví,
do jakých rukou přišla by jehu mzda těžce vy
dělaná.

Druhá lékárna ve Dvoře Králové
povolena jest výnosem c. k. místodržitelství ze
dae 27. března t. r. Obec králové-dvorská podala
totiž letos žádost za zřízení druhé veřejné lékárny
a žédosti té bylo ihned vyhověno. Druhá lékárna
má býti buď na Hankově náměstí nebo v jeho
nejbližším okolí. Poněvadž město Dvůr Králové
čítá pyní 12.000 obyvatelů, není pochybnosti, že
uchazečů o lékárnu tu bude dosti.

Ze Žamberka. Od 15.—20.dubna £ r.
konali zde obnovu sv. missie dpp. Otcové Redem
ptoristé ze Sv. Hory u Příbramě a to: P. Fran
tišek Ševčík, superior, P. Emanuel Kovář a P.
Antonín Vimmer. Ač i zde měla obnova 8v. missie
dosti odpůrců, kteří slovem i tiskem pracovali
k tomu, aby ae lid sv. missie nesáčastnil, lid
nedal se tím másti, naopak chodil horlivě na ká
sání, takže 1300 osadníků přijalo sv. svátosti a
meri nimi všickni páni starostové přifařených obcí.
Všickni účastníci obnovy sv. missie samilovali sí
horlivé kazatele, srdečně se 8 nimi loučili a
jedoomyslně odsoudili všeliké štvaní proti nim.

Z Kutné Hory. Nepřístojnéa řekněmeže
více neš-li vulgární násvy místní rozmáhají se a nás
v lida a přenášejí se i do tisku, ba i do jednání ú
ředního, čemu sluší čeliti včas než-li se nesmysly ty
sakofení. Na př. na severní kopčině za někdejšími
hradbami a příkopy u Hloušek vybadoval nám či
perný a podnikavý atavitel p. Hrivko novou čtvrť,
pěkné a jedné to městiště. S ustrnutím vidíme, že se
tam pojednou říká na Krétě (1)a to proto,že jednoma
s hospodských se to zalíbilo a dal firmu tu nad svůj
hostinec, ač nechci ani pochybovati, še neví, kde Kréta
je. Ale Kréta, Króéte, s ne Krétě v Krétě, zní to cele
a stále. Dále čet] jsem o ulici „na padláčce“(!),o níš
byla řeč i ve schůzi měst. zastupiteletva. Znám taky
trochu Hora Kutnou, ale o ulicí „na padláčce“ne
alyšel jsem ani ve snu — leda že vynálezce „Kréty“
chce míti cos i v centru města ne památku. Cošnemá

Kutná Hora z vlastních dějin avi jediný alašný a
významný termin pro případná pojmenování veřejných
městisť, že jest jej hledati nutno ažv ciginách a moře
nebo v nesmyslných zkomoleninách? — Slaší poděko
vati katolické Jednotě sv. Vojtěcha, žo zavdala příle
šitost, abychom uslyšeli z úst dnešních časů asi nej

ovolanějších o dějinách divadla kutnoborakého z časů
Fylových až po skotečně smatný skon krásného „di
vadla na školách“ Bylo tomu doe 11. dabna t. r.
jiš 31 roků. co ochotnické divadlo kutnohorské za 3%
let velice blshodárného působení — bylo vandálským
spůsobem zničeno, a to přímou svóvolí lidskou. Tehdy
převzal stát městskou reálka do své správy, načež
tato zreformována na reňl. gymnasinm ka velkým
škodám obce katnohoraké, až po známé školské ordo
pence. Při tom jednalo se tehdy o byt říditeli Za
chovi, a býti měl byt ten v přízemka školní budovy.
Řiditel Zach usiloval o vyklizení divadla a toto eku
tečně padlo pod krumpáči a sskerami, aby na dlouhá
a dlouhá léta — nikomu nepfekáželo. Dané pokosy
zvednoati otázku ochot. divadla u náe rozplynaly se
jednak pro nepochopení a hlavně pro známou českou
nemoc — strannictví. Nechceme rozobírati ani to,
je-li « rozkvasené době, nyní v městě našem panující
byť i na čase, luštiti otázku divadla, ovšem se sře
telem jenom a jedině divadla eamostatného, divadla
Tylova. —.

Z Chotěbořska. Dne16.dubnabylaagrární
scbůze v Chotěboři, na níž hovořil posl. Rataj. Vy
ložil, proč venkov jest nespokojen v příčině volební
reformy, dokazoval, že zemědělcům bylo přiděleno
málo mandátův a že tudíž právem agrární strana
organieuje venkov k odporu proti takovému rozdělení.
V sále, jenž byl posluchačstvem přeplnén, již za řeči
posl. Rataje vybachovali sociální dorokraté ve zlostné
výkřiky, které dokazovaly, jsk socialisté jsou proti
rolnictvn zaujati. Po poslanci Ratajoví přihlásil se ke
slovu řečník socialistický E'sler. Vyčítal agrárníkům,
že to se všeobecným hlae. právem nemyslí opravdově,
že posl. Prášek miluje více velkostatkáře než sociální
demokraty, hájil Adlera, jejž třeba prý posazovat dle
slov jeho a nikoli číst mezi řádky. Dával výstrahu
rolníkům, že hlavními jejich nepřátely jsou kapitalisté
velkostatkáři a pak ještě ti, kterým koupil Němen
torský Hor, Studenec a kterí z Francie jsou vyháněni.
Eslerovi odpovídal! v příčině výtek agrárníkům čině
ných posl. Rataj. Nato se přihlásil ke slova p. farář
Vlček. Podotekl předem, že z nálady socialistů jest
patrno, že přišli schůzi rolníkům rušit. Ohledně Adlera
připomněl, že sice Adler může býti německým nacio
nalistou, ale právo Slovanů má uzoati tím spíše, ježto
právo jest internacionální. Mezi řádky čísti se masí,
protože politika jest vlastně umění zakrývati pravý
úmysl, jak to řekl Bismark. N'mentoveký koupil velko
statek Horní Stadenec pro sebe a nikoli pro fran
couzeké| klášterníky, kteroužto kachnu pfineslo
„Právo Lida“. Jast zvláštní, že p. Eisler vidí kapi
talisty výhradně jen na. velkostatkářích, kdežto
tomu hlavnímu kapitálu tendenčně se vybýbá. Soci
alisté ovšem nemohou s houtím rolnickým souhlasit,
protože mají v programu, rolníky zproletarisovat. Při
těchto slovech zabouřili socialisté prudkým odporem,
a'e p. farář Vlček jim odvětil, že pravda tu nelze p>
příti křikem. Samo sebon se rozumí, že vývody řeč
níkovy byly stále od socialistů komentovány a zejména
ne jim nelíbila slova, že zemědělci ei svůj mejstek
zachovat musí a že budou důležitým činitelem obrod
ním, až velkoprůmyslová města duševní a fysickou
degenerací svého obyvatelstva učiní úpadek. Na to
zasáhli do debsty ještě p. Eisler, posl. Rataj a farář
Viček. Dlužno uznat, že mluvčí socialistů počínal sí
velmi slašné a umíročné, ale jeho eoudrazi nikterak
Strhly se i přestřelky mezi jednotlivými socialisty a
rolbíky, které jen posloužily k ujaenění názorův a
obapolných poměrů. Socialisté prý jiš ráno se chystali,
jsk prý schůzi rozbijí, což však se jim nepodařilo
jednak pro většinu rolnictva a jednak opatrností řeč
níků, kteří bned vytašili, že jest ovzduší k bouři při
cbystáno. Příslušná resoluce byla přijsta všemi pří
tomnými rolníky, socialisté neblasovali. Rolníci po
schůzi živě hovořili o tom, jak jest nejvyšší čas, aby
utvořili tahou organisaci proti socialistickým agitacím.

Stavba nového chrámu v Náchodě.
Od 16. do 24. dubna 1906 na stavební fond no
vého chrámu v Náchodě přispěli: 300 K: J. J.
Jan II. panující kníže z Liechtenšteinu; 26 K:
J. J. princz Hobenlohe,c. k. místodržilel v Terstu,
a 10 K: pan Oktavián rytíř z Bleylehen, c. k.
zemský praesident v Černovicích. Mimo to v téže
době přispěli: 2) K: p. J. Králíček, sklenář; 6K:
p. O. Kndelka mi., klenotník, oba v Náchodě, a
2 K: nejmenovaná paní. Stavební fond dosáhl
výše 81.822 K 22 a. —

Různé zprávy.
(20) Historický homtel. Papešova

všemohoucnost. Socialističtířečnícibalamutí
lid, jakoby papež býval všemoboucím sobratem raky
mohl směnit poměry sociální atd. Jak papež byl vše
mohoucím, vidíme xnásledojící maličkosti. Vyalanci
Španělský a papežský enagili se, aby chorobný císař
Badolf JÍ. si přibral pomocníka ve vladařetví. „Ani
napomínání papežovo“ — píše Zapova neklerikální
Kronika Českomoravská sv. IV. strana 456 — „nic
veprospělo. Naopak ustavičným takovým naléháním
utvrdil se Rudolf ve své nepovolnosti tak dalece, že
se pevně odhodlal panovničí moc svou nikoma nepo
pouštěti. A hned také dával i veřejně znáti, že vůli
svon hodlá prováděti. Od té doby nepřijímal k oly
Šení ani vyslance španělského ani papežského, ačkoliv

Ů se to nejen oni, nýbrš i jejích panovníci mnohoráte písemně a úcilně šádali“. Mnoho se mlarí o
všemohoucnosti papeže, ale neřekne se pravda, že ka
příkladu papeš Řehoř VII somřel na útěka před cí
sařem římským r. 1185, še papedové šilí v sajetí králů
francouzských v Avignoně, atd. atd. — Všemo
bouocnost katolické církve. „Srdce pražského
arcibiskapa Jana Bedřicha hraběte s Waldštejna

(1878 —1694) avíraly kromě pohrom vnějších (války,
mor... .) ještě i jiné bolesti, a naplňovaly bo boř
kostí. Bolesti ty vyplývaly z poměru státu ku Církvi.
Císařové (v Čechách králové) byli po způsobu pro
testantských panovníků o převrácení víry svých pod
daných po svém způsoba se zasadili: (A při obracení
kacířů ku pravé víře katolické růsné přehmaty ae
strany císařských úředníků a vojska se přičítají šma
hem na vrab církve kutolické, ač až kardinál arci
biskup pražský trpce si stěžoval na nemístné jednání
vojska. Pozn. pis.) a nyní žádali, podobně jako pro
testantští páni nad náboženskými sbory vládu provo
zovali, vrchní vládu nad církví katolickou míti. A tu
bylo nezbytí, že bdělý nad právy církve arcibiskap,
jakým byl Jan hr. Waldštejn, musel se Častějí sraziti
i s vůlí panovníka, oyní zase (po39leté, válce), v plné
moci královské postaveného,i se zlovolí jeho nejvyšších
světských hoduostářů v Čechách. Ti totiž poodetěho
vání se krále do Vídně na místě jeho vladařili; a
mnohdy ostenovení arcibisknpova ve věcech ducbov
ních i násilím rušili, právě tak: jakoby oni byli dě
dicí svatých apoštolů, a jako by Kristua Pán vládu
nad církví byl svěřil některáma císaři neb králi. a
ne ustanovené hlavě apoštolů, svatému Petrovi Tak
zejména dostal se arcibiskap do sporů s vládou, když
akládány byly těžké beraě statkům kostelním i du
chovenským; když právo blasovací ve sněmu i arci
biskupovi i prelátům bylo odňato, a lavice duchov
ních ze sněmovny vyhozena; když světské soudy po
vážily se rozsndky arcibiskopovi pozměňovati, anebo
appelace (odvolání) od nich přijímati; když císař jal
se brániti arcibiekapovi, aby z církve nevyobcoval
anebo jinak církevními tresty nestíbal nepnslušných
katolíků ; když dle příkladů vlády i patronové jedno
tlivých kostelů i nad kostely i duchovními i nad pod
danými právomoc neobmezenou si osvojovati počali,
a tak kratá povstání selská sami zavinili“ (Dr. L.
Řehák: Kde jest reformace? str. 452) A při tom všem
se deklamuje o všemoboucnosti církve, jakoby bnutím
prsta byla mohla změniti sociální poměry, když sama
v obora svém čistě duchovenském byla obmezována a
poračníkována. Neupfráme, že se mohlo na poli 60
ciálním státi více, ale naprosto ne to, co se od řeč
níků protikatolických lidu namlouvá. Účel toho není
vzdělávati, nýbrž štváti jednu vrstva národa proti
drahé, a tím seslabovati národ celý, — „Když císař
Ferdinand Dobrotivý koruny ve prospěch nynějšího
císaře a krále Fraotiška Josefa [ se byl vzdal, byla
ne sněmu, v Kroměříži konaném, sice všem uznaným
náboženským vyznáním úplná svoboda vpořádání jich
záležitostí, a ve správě jmění dne 26. ledna 1849
zaručena. [ mohlo se zdáti, že aspoň nyní bude moci
církev bez otěží vlády světské, jako každý svéprávný
občan, anebo jako každý jiný státem uznaný spolek,
záležitostí své sama 8i apravovati, a a majetkem svým
volně nakládati! Ale co popřáno židům, luteránům i
helvetům, toho tehdy ve skutečnosti nepopřáno kato
líkům!“ (Dr. L. Řebák : „Kde jest raformace ? str. 466.)
Nad jměním, které katolíci dali na účely evé církvi,
bdí stát, jmění to spravoje a po případě i konfiskuje
stát. Aby ee tak stát opovážil jednati se jměním ži
dovakým podobně jako ae jměním církevním (tedy ne
svým), to by celá Evropa, ba celý avět byl na nohou |
Každý úředník, učitel, státní sluha béře měsíční služn 6
předem počátkem měsíce, jenom katolický kněz koncem
měsíce! Ale církev — dle řečníků socialistických —
jest v Rakousku prý — všemohoací!— Ochrana
státu — poračnictví státu. Vespisudr, L.
Řsbáka: Kde jest reformace? čteme na str. 454:
„Císař Karel VÍ. (otec Marie Teresie) dokončiv válku
ve Španělích, jal se poněkod horlivéji nastapovati na
reformaci katolickou, než-li byl předchůdce a bratr
jeho ba trůnu, mírný Josef byl činil. Poněvadž ale
se strany vlády císařské po delší dobu o reformaci
katolickou málo bylo dbáno, stalo se možným, že
zatím četní kacířští učitelové z ciziny do říše ee byli
vloudili, mezi lidem zmatky u víře působili a horlení
urcibiskapů ochromovali. 1 byly tedy od r. 1718 z na
řízení císařského konány zase četné obecné visitace;
a k účelu tomu zvolen byl pro každý kraj zvláštní
císařský komisař z kenovníků u sv. Víta a jiných
prelátů zemakých. Komisaři ti měli práce mnoho, zej
ména v krajích kouřimském, čáslavském, chradimekém
a mladoboleslavském. Arcibiskup ze své strany přiči
ňoval se o důkladné poučení pobloudilců; a proto
vydal k účeli tomu zvláštní katechismus a usiloval
také o rozmnožení far, aby lida v potřebách duchov
ních spíše vyhovováno býti moblo,“ Ale ta císařská
nařízení si vláda vynahražovala. „Bolestí naplňovalo
srdce arcibiskapovo, že vláda císařeká víc a více do
vlády církevní se vkládala. Tak zapověděla, aby před
stavení řádů z ciziny nesměli své domy řeholní vříši
visitovati . . . Jiné císařské rozkazy vložily se do
správy statků arcibiskopských, jakoby ony ne statky
dochovenekými, ale císařskými byly!“ (Tamže str. 455).
Ba za císařeJosefa [Í. „krajští komisaři, jindy apoštolé
bloudících, stali se nyuf přísnými dozorci kněží, ne
toliko podřízených ale i předetavených i biskapů. Císař
Josef II. až i v takových maličkostech poračníkoval
církev katolickou, že mu protestentský pruský kolega
Bedřich II. říkával: „Bruder Sakrystan“ t. j. bratr
kostelník. (Tamže str. 462). A při tom všem páni 80
cialisté a pokrokáři deklamují o všemohoncností církve
katolické hlavně v Rakousku!

Štvamí proti „klerikalismu“ jest
štvaní třídmí a tudíž zakásámo, Tak roz
hodl nejvyšší soudní dvůr v Italii. V Rakovsku
máme také zákon proti „řídnímu štvaní a proti
státem uznaným náboženstvím. To také dobře vědí
pp. dvorní radové, že pod slovy klerikál, ultra
montán, flanďák: rozumí se vždycky katolík anebo
katolický kněz. Těmito výrazy hledí se obejíti
zákonitá ochrana katolíkůa beztrestně proti právu
štve se proti nim v tisku i v schůzích. Nejvyšší
soudní dvůr v Italii roshodl, že antiklerikalismus
— pod kterýmžto jménem rozumí každý chlapec
štvaní proti katolíkům — je zločin proti veřejnému
pokoji a pořádku, třídní štvaní, a popichování
k třídní nenávisti. Redaktoři socialistického listu
ve Florencii byli žalováni pro pusté štvaní proti
kler'kálům, aniž by snad nějakou určitou osobu



jmenovali. Soud ve Florencii osvobodil oba redak
tory s tobo důvodu, že prý tímto výrazem nelze
označiti určité osoby katolické. Apelační soud
byl však jiného nábledu a odsondil redaktory,
protože klerikalismas jest určitá třída lidi, proti
níž se zupovídá štváti, zrovna tak jako proti jinému
stavu anebo společenské třídě. Odsouzení podali
rekors k nejvyššímu sondnímu dvoru, ale tento
výnos apelačního soudu potvrdil z téhož důvodu.
V Rakousku provádí se věc trochu jinak. Proti
katolíkům nebo katolickým kněžím dovoloje Be
štvaní toho nejpustšího rázn, ať se to již děje
pod rouškou klerikalismu, ultramontánů, flanďáků,
ale proti židům nesmí se ani hlesnouti. Jak jsou
v Rakousku katolíci chráněni, to dokázal poslední
případ katechetů s Masarykem.

Vlastenečtí šídé na Moravě. Moravští
židé na schůzi v Brně usaesli se, že se židé
v okresích hodonínském, bůstopečském a tranickém
mají dát zapsati do katastrů německých, protože
prý tu mají značný počet hlasů, v ostatních pak
okresích, kde jsou v nepatrné menšině, že ponechá
se jim na vůli, kam se mají přihlásit. Židé budou
se tedy přihlašovat do německých katastrů se zře
telem na svoje převážně německé vzdělání a
v zájmu udržení německých menšinových škol a
politických obcí israelských. Německé školy v čc
ských obcích chtějí židé udržovat za každou cenu.
Toto doznání židovské už břmí do duší českých
křest. obyvatelů, kteří, kde mohou, podporují ži
dovakéžobchody. Ještě to málo kopanců ze strany
židovské ?

Z vlasti Buddhovy. Obrázky z katol.
missií a ze života ve Vých. Indii. Přeložil P.
Augustin Kubes, kvardián v Kolíně. Podíl údů
Dědictví Svatojanského na rok 1906 Se 39 obrázky
a dvěma mapkami. Vydánímtéto objemné kniby
velmi se zavděčilo členstvu svému Dědictví Svato
janské, jež zaslouží co největší pozornosti. Údové
dostávají ročně zdarma obsáblou a cennou knihu
v krámské ceně přes £ K. Kdo k Dědictví Svato
janskému v Praze přistonpiti hodlá, nechť poštovní
poukázkou zašle patřičný obnos s nápisem Ředitelství
Svatojanského Dědictví v Praze-[V., a udá tu své
jméno, svou osadu farní a diecési, kteréž pii
náleží. Vklad za úda třetí třídy obnáší jednou
pro vždy 20 K; za rod, školu, obec, spolek,
knihovnu platí se jednou pro vždy 40 K.

Zemětřesení v Kalifornii, pobřežním
to spolkovém státu severoamerickém, způsobilo
18. dubna pravé epousty. Trvalo sice jen tři mi
naty, ale za tu dobu padlo ma v oběť na 20 měst.
Nejtížeji postižena chlonba Kalifornie, největší a
nejbohatší to město státu, San Francisco. Téměř
celé město obráceno v ssutiny, A Co ušetřeno,
zchváceno zase ohněm. V měsič samém, majícím
na 400.000 obyv., připraveno přes 300.000 osob
o přístřeší, nepřehledný dosud počet raněnýcha
mrtvých, a nedostatek potravin jeví se všude;
podpory ovšem scbázejí se ze všech stran. V roz
bořeném městě vzuikly též tlupy lupičské, proto
vyhlášen ta stav válečný, Ve zlatě vzrostlá Kali
fornie úpí v troskách bezmocna.

Ze Zemského pojišťovacího fondu
cís. Františka Josefa I. Početpojištěných

jeví se stále větší a včtěí, hlavně z řad Živnost
niků a rolníků, 7 nichž v uplynulém čtvrtletí došlo
hojně přiblášek. V téže době přijato 968 poji
štěných. Vkladů učiněno 4415 v úhroném očnosu
183131 K. K výplatě povoleny nové 22 důchody,
celkem za dobu trvání 532 důchody v úhrnném
obnosu 186.780 K 36 h. Zvýšení důchodů z boni
fikačního fondu dostalo se v uplynulém čtvrtletí
třem pojištěným o 47 až 6K"/, jejich získaného
důchodu. Za doba trvání zvýšeny důchody 12
předčasně nezpůsobilým. Již tato čísla dokazují
neobyčejně humanní poslání toho fondu. A čísla
ta budou výmlavnější víc a více, jak přibývati bude
časem počet vybíraných důchodů. —abd.

Mistrovský knrs kožešnický. Na
technologickém průmysl. museu (ústavu pro zvele
bování živností) obchodní a živu. komory v Praze
konati se bude, pak-li dojde dostatečný počet pří
hlášek, mistrovský kurs pro kožešníky, který trvati
bude od 5. června do 1. Července s denním vyu
čovaním od 7 do 12 a odp ledne od 2 do 7. bod.
Kurs přístapný jest jak mistrům, tak i p»mocni
kům. Přibláškv do kursu a žádosti za osvobození
od školného přijímů musenm nejdéle do 20. května
tohoto roku.

Banka „Slavia“. Uplynulý rok 1905opět
přinášídůkazo rozvojipojišťováníživotníhon tohoto
českého ústavu, který čestně vykonává savédůležilé
národobospodářské poslání, „Slavin“ stala 89 netoliko
největšímčeskýmústavempojištovavím,aletnobutným
vzrůstem řadí 8+již mezi nejpřednější pojišťovny vůbec
V roce 1405 bylo jí podáno 8352 životních přihlášek
na pojištěný kapilál K 23,333.260'70, z čehož bylu
vyhotoveno 6992 smluv. pojišťovacích na kapitál k
19,508.44070, pojistného pak bylo v roce tor přijato
K 4,610.957 26. Kapitálů na dožití a úmrtí pojištěných
jakož i důchodův a pensí bylo vyplaceno K 1.784 379 27,
za dobu trvání pak již K 34,059 766:66. Jakožto ústav
vzájemný banka „Slavia“ rozděluje členům svým
všechen zisk, a vyplatila jim roka 1905 K 206.296 40,
celkem pak dosud již více než [Č 1,606.893'21. Zna
menitý rozmach banky „Slavie“ jest patrný také
z fondův a reserv, která dosáhly pozoruhodná výšo
K 34,788.087'76 a poskytají članům v každé příčině

širší vrstvy obecenstva našeho čím dále s větší dů
věrou obracejí se k tomuto osvědčenému domácímu
ústava a že porozumění pro pojišťování životní na
bývá u nás onoho hlubokého významu jako v jimých
zemích pronikavě kultorních.

Nezištnest soclál. demokratů. Dle
účetní zprávy „Kovodělníka“ ve Vídní ua pod
pory v nezaměstnání vydalo se v r. 1905 160.000 K,
za různé agitace, platy zřízenců 257.000 K, na
předplatné časopisů zařazena je cifra 90.000 K,
právní ochrana 12.000 K, Provise pokladníkům za
vybírání příspěvků 20.000 K, mzdy úředníků
24.000 K, tiskopisy 16000 K, správní výloby
skupin 20.000 K, na porto 17000 K atd. —
„Správní“ výlohy tedy v této organisaci pohltí
skoro dvakrát tolik, co poskytnuté podpory členům.

Zvrácenoat. V Chicaga severoamerickém
zemřel nedávno podnikatel staveb Watts, který
svému psu „Billovi“ odkázal 95000 K. Pes v nad
bytku, zatím co lidé v nedostatku hynou. Zvrá
cený svět.

Jízdní řád platný od 1. května vydala
právě rak. severozápadní dráha.

Vzácný dar. Pan K. Teubner, velkoob
chodník ve Vídni a rodák královéhradecký, věno
val 10.000 K na rozmnožení jím založené nadace

pro chudé, zachovalé a do Hradce Králové pří
slušné vdovy.

Cesta Jeho Biskupské Milosti Dra.
Josefa Doubravy do Říma. (Poslednízpráva.)
Nejdůstojnější náš arcipastýř opustiv dne 17. t. m.
o L bod. odpol. Hradec Králové, přibyl večer
téhož dne rychlíkem přes Něm. Brod de Vídně,
kde ubytoval se u O0. Barnabitů. Den 18. dubna
věnoval se významným návštěvám, zvláště u
J. Excell. Apošt. nuntia, pax u ministerstva kultu
a vyučování, kde opělně důrazně jednal o záleži
tosti stavby nového semináře, pak u J. Excell.
ministra Randy a j. Večer téhož dne 18. t. m.
večerním vlakem nastoupil další cestu přes Semc
ring, St. Vít, St. Michael, Villach, Pontebu do Be
nátek. Nádherný pobled akytaly kraje alpské za
ranního svitu, když slunce opíralo se o zasně
žené hlavy alpských velikánů a hrálo v sného
bílých, divokých vodopádech, řítících se v mobat
ných peřejích přikrými skalami s výšin do údolí.
Nahoře led a sníh — dole pučlcí život jaral —
asná zeleň a svěží mladost. Z Villachu ubíhala

cesta rychle ve společnosti ryze slovanské. Splnilo
se tu známé rčení: „Slovan všade bratry má!“
V témž voze s Jeho Milostí jeli dva Ceši z Mi
lána —otec se synem —-pak švarný krajan dioe
cesán — nyní inženýr v Celovci a jeden Polák.
Benátky byly toho dne přímo zaplaveny — nejen
vodou ze spodu — ale též hojným přílivem s hůry
— a pak návštěvou cizinců, takže všechny hotely
byly přeplněny. Dojmem však smutným půcobilo
brdé kdysi a krásné město dožů. -- Zamračené
nebe, spouštějící místo jasných proudů slunečných
pravé katarrakty deště, — černé, zvolna se pližící
gondoly — mrtvé ticho v zaplavených ulicích pře
rušované jediné Šploucbánim vlo a táhlým vý
stražným heslem good lierů — šedé, opuštěné
zdi starých paláců, zející tmavou prázdnotou vý
mřelých, zborcených oken — vše to působílo až
trapně. Jeho Milost navštívil přední památky,
pokud krátký poměrně čas pobytu toho do
vuloval. V noci odejel nejdůst. pan biskup
do věčného města, tam přibyl v pátek dne 20. t. m.
odpoledne po 1 hod. Na nádraží uvítán byl vys.
důst. pp. představenými papežské kolleje České,
pejdůst. Msgre. rektorem Pietro di Maria a vys.
důst. vicerektorem Th. C. Fr. Stejskalem. Ndp.
biskup jest hostem v České kolleji. Tam očekávali
alumni příchod milého hosta. Nejdůstojnější arci
pastýř oslovil je vzletnou řečí, vyřizuje všem
pozdrav drahé otčiny. V sobotu21.t. m. navštívil vele
chrám sv. Petra, kde dlouho u hrobu knížat Apoš
tolských a u oltáře sv. Václava modlil se za blaho
vlasti a drahé diecése. Téhož dne vykonal před
chozí vávštěvu u majordoma Msgre. Bisivt:ho a 0
Jeho Eminence kardinála stát. sekretáře Merry
de Val. V neděli dne 22. t. m. navštívil rakou
ského velevyalance a kardinála Gottibo, praefekta
Proparandy, jejíž universitu Č -ska kollej navště
vuje. — V pondělí 23. t. m. s'oužil ndp. Diskop
mší svatou za blaho své diecése na hrobé kufžat
Apoštolských pod konfesfsv. Petra. Kromě dp. bisk.

| sekretáře a vadp. vicerektora České kolleje byli
| přítomní mši sv. všichni chovanci České koleje
| « diecése naší. Pak pr: blédl s: ujdp. biskup ve
| lebné a posvátné kobky Vatikánské, »krývající po
: Biady dějin i umění a hroby králův a papežův.

| Dojem posvatných těchto míst, jež jen se zvláštním

|

svolením Apoštolským jest možno navětíviti, jest
mohutný. Zde pod mohutnou k- pulí, jež jest velc
dílem skoro zázračným, v hloubi pod velechrámem

| světa, u hrobu chudého rybáře gallhlejského vyno
řají se před zrakem doševním dějiny církve Kri
stovy — ducb Žasne a 8 úctou posvátnou bledí
na výmluvné — a přece kanenné ty svědky -—

smělá klenba Michelaogelovy kopule: „Ty jsi
Petr — to jest skála — a brány pekelné jí ne
přemohoul“ V úterý 24. t. m. Jeho Bisk. Milost
sloužil mši sv. v nádherném velechrámao sv. Pavla,
na brobě apoštola národů, prose za utvrzení víry

pak pokračoval ojdp. arcipastýf v návštěvě kar
dinálů v Římě sídlících. — Ve středu 26 dubna
následovalo slyšení u Sv. otce.

"Uržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 21. dubna 1906. 1

H přanine K 1200—13 40, tita K 10:80—11-80, ječme
ne K 10:40 —10-90, prosa K 00:00—90'00, kva K 14:00
—00%00, hracba K 22:00—00'00, ovsa K 7:40—840,
čočky K 56 00—0000, jahel K 2600—0000, krap K
2000—36 00, bramborů K 2-20—0'00, 1 kg jetelového
semene červeného K 0'00—0'00, 100 kg jetelového se
míaka K 90:00—-100'00, růžáku K0000—00:00, máku
K 4600—00'00, Iněnáho semens K 2300 —00'00, 193
kg šitných otrub K 1300—0000, 100 kg pšen. otrub
K 1280—00'00, « kg. másla čerstvého K 309—000,
1 by sádla vepřového K 168—00), 1 kg tvaroba K
0'36—00'00, « vejce K 06-0—0'00, 1 kopa zelí K 09.00
—0000, 1 kopa cerele K 00)—000, 1 kopa kapasty
K 0*00—000, 1 hl cibule K 800—900, 1 kopa drob.
zeleniny K 120—140, 1 pytel mrkve K 209—300,
1 kopa petržele K 000—0'00, 1 hl jablek K 9000—
0000, 1 bl hrašek K 0'00—0'00. — Na týdenní obilní
trh v Hradcí Králové dna 21. dubna 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 144, žita
192, ječmene 11, ovsa 261, prosa 5, vikve 191/,,
hrachu 2, čočky 2, jahel 25, krup 8, jetel. semínka
% lněného aemene 3%, máka 2. — %.) Zeleniny:
zelí 00 kop, petržele 00 kop, kapusty 00 kop, cibule
46 hl, drobné zeleniny 60 kop, mrkve 40 pytlů,
brambor 440 hl, cerele 00 kop. — 3) Ovoce: jablek
0 bl, hrušek 00 hl. — 4) Drobného dobytka: vepřů
9 kusů, podavinčat 604 kasy, kůzlat 160 kusů.

(Zasláno).

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

v úterý dne 1. kvótna 1906, o 2. hodině odpol.
v diecésním spolkovém domě „Adalbertinu“, Jiříkova tří

da č. 300 —1. v Hradci Kralové.

Václav Uhlíř, Dr.František Reyl,
předseda. jednatel.
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o „Svobodné škole“
z péra Dr. Fr. Reyla. Stran 24. Cena 8 haléřů

Není pochyby. že pastýřskon péčí dýšící
slovo vrchního pastýře bude s povděkem přijato ve
zvláštním vydáni, protže npozorňujeme věřící iid
na hrozi'é nebezpeč: beznáboženské výchovy, kte
rou hodlá v Rakousku zavésti nový spolek „Svo
bodná škola“. Cíle toboto zedaářského spolku od
baduje 4 kritisuje redaktor Časopisa v působivě
psané stati. Objednávky vyřídí

Administrace „Časových Úvah“.

avštivenky
všeho druhu

nabízí bísk. knihtiskárna v Hradci
Králové.



smornalenines úekolákyotporučaje0000zafléno:|Jane Hoffa

IKandol-=
obsn uje nejméně tuku, stráví se co nejsnadněji,

nezpůsobuje nikdy záopu a jest při vě
libé ohuti neobyčejně levné.

. Pravé jem E jmánem
46oohraanou mámkou s)va«.

Jaličkypo '/«kg zabo su ny„Ve >>
Věndek dam

a to

veškeré druhy
prodávám při 1 k]gr.

o 20 haléřů levněji
než zasílají terstští obchodníci.

Fr. Chradimský,
kupec

v Hradci Králové.

Nově zrlepšení, zákonemchránétý nedostižitelný

krem na zuhý
Mikuláškova

Libuše.
Cena 25 kr.

K dostání v lékárnách,
drugeviích a voňavkářských
zsá.vdsch. — W Hradel
Krát. K. Dix, droguista,
F. Viktorin, materialista,
A. Frynta, obchod mydlář.;
w Polici n Met. A.Pob
lová,droguerie; v ov
Městě n. Met Jarosi.
Kractková, drogerie, Boh.
lulaufová, vdova; w De=
brušce Al.Kňourek,dro
guista; v Golčově Je
nikově J. Thon, lékár
ní; WČerveném Ko
stelci H. Klatovský, dro
uista;v JosefověLud. mok
urolímek.drog.; v Tý- čně 0ništi n ©et. J. Plný, droguista; vo ně Jos

Středa, obchodník; w Kuklenách B.V. Morá, k
Budíž heslem a snahou každého uvědomělého

Čecha jen domácí výrobky apotřebiti.

avarhany
nejnovějších

soustav — levně

též na splátky a výměnu nabízí
první královéhradocká továrna

AL. HUGO LHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

$ Sklad na Velkémnáměstí č. p. 39. 2
vedle lékárny.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

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

ESS 565| 5xSOC

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

| ve třech velikostech

Biskupská knihtiskárna
o Hradci Králové. ——

EoSe5|SKSSK

|| SRANDHOTELgs“ v Kolíně. -gu
Znovuzřízenépokoje, místnostikavárenské
a restanrační. Každou dobu dobře upravená
studenái teplájídla. Víma stolní vlastního
pěstění, plzeňský prazdroj, vyleželéko
línské zámecké pivo a pardubský porter. —
Omnibus ku každému vlaku. — Kn poradám a
schůzím zvláštní oddělené místnosti. — O hojnou
návštěvu prosí

Josef Paseka, hotelier.

Velectěnému

duchovenstvu
doporučuje

nejlevněji

a nejiepší

[USTRY
každého slohu,

-první odborná dílna pa
sířská pro výrobu kostel

ního náčiní

Karla Zavadila
v Hradol Král.,

č 88.- MB- 88
Palackého třída.

4

E
Weg“ Právě vyšel "mg

nákladem

Polit. družstva tiskového
důkladný spis:

Karel IV.

jako KŘEST a VLAsŤoDBK,
NapsalJiří Sahula.

OP“Stran488.-GN| BE-Cena3K.-M
Již dávno pociťovala se potřeba většího spi

su, v němž by soustavně a souvisle pojednáno bylo
o velikých zásluhách Karla [V., jichž tento císař
a král si získal o zvelebení koruny České i o po
žehnaném působení Otce vlasti jako katolíka. V do
bě, kdy tolik historická pravda se překrucuje na
úkor cti katolické církve, kdy dovolují si naši od
půrci zlehčovati i slavnou činnost našeho Karla IV,
zajisté spis ten vykoná úlohu velikou. Nechť zařadí
se kniha ta do všech knihoven katolických spolků!
Nechť také každý uvědoměl“ katolík seznamuje
s obsahem spisu toho svoje okolí! Nejen v zájmu
katolické církve, ale i v zájmu historické pravdy
vůbec starejme se, aby nové dílo Sahulovo nalezlo
hojnost čtenářů! Autor o době Karlově píše ne
stranně. Věnuje stejnou pozornost světlým i stin
ným stránkám století XIV., vrhá světlo na líc a
vrub; proto kniha zasluhuje Širší pozornosti u všech
těch, kteří po nestranném poučení poctivě touží.

OBSAH:
Předběžnépoznámky. <... . . .. -2 4

I. Nadějmé počátky čínnosté Karlovy |. . 7

II. Karel spojuje v [talit rekovnoupovahu svroucízbožností -< . . .. . 12

III. Karlovovladaření.Zájezddo Acignonu M)
IV. Upernění mocí Karlovy o Čechách. Spor Lu

cemburků s císařemLudvíkem. Karel urovnávd
rozepřt Vratislavakou. Založení kapituly u
VšechSvatých 0 49

V. Arnošt z Pardubic,Povýšení biskupství Praž
ského na arcibiskupství a zřízemí biskupství
Litomyšlského<<- 2 2 ee 60

VÍ. Kollegium mansiondřů. Prohlášení Armošta za
arcibiskupa a vysvěceníbiskupa Litomyšlakého.
Nový dům Svatovitaký. . 80

VII. Karlir zápas a Kazimírem a Ludvíkem. Ka
rel zrolenza králeNěmeckého.<... 89

VIII. Karel vítězí nad stramou Ludvikovou. Karel

Jest korunován za krále Německéhoapok zakráleČeského... 98
IX. Karel kříst © Praze slovanské bohoslužebné

obřady <- -< + + + + 4 ee 117

X. Založení Nového měsa Pražského. Český ži
vel re městech i jinde na postupu 145

XI. Založení Pražské umrersity O 176

XIL Čechy za Karla IV. zemí „bystrých učenců.Česképísemnictví.. . 200
XIII. Jiná díla nábožensképrávy. Uměníbáemické,

pěstění zpéru a hudby za Karla IV. . 226
XIV. Karel podporuje umění stavitelské, sochařské

a malířské. Rozkvětjiných umění za Karla IV. 235
Zkvčtání řemesel. Korel povznáší české země
dělstrí a obchod ; pečuje o bezpečnost cest . . 260

XVI. Karel utrrzuje politickou moc Ceského státu
a zdokonaluje soudnictví .. . 276

XV.

XVII. Karel ochráncem slabých a MHekoooných- . 300XVIII. Karlštejn ve sldvě. .. „316

XIX. Sjezd r Budišíně, Náorky Coly di Renzo.Jízda do Němec. . . „391
XX.Jízda do itálie. < < < 4 3M

XXI. Nor“ nesnáze zahraniční urornány. Kralevič
Václar. Smrt Arnošta z Pardubic. . . . 351

XXII. Nora jízda Karlova do Avignona. Karel usi
tuje mocně, aby papež přeložil své sídlo do
Říma. Nová česká vymoženost 908

XXIIL Druhá Karlova výprara do Říma. Založení
českéhohospice v Římě. . „309

XXIV. Vítězstrí Karlovo naď intrikami domu Ba
vorského a získání Braniborska. Sláva arei
biskupstrfPražskéh. 0 376

XXV. Korunovace Václava IV. za krále Římského.
Stařec Karel spěcháo zájmu blaha cirkve ka
tolické“do Paříže. Poslední vůle Karlova. Zá
kon o mincovnictví . 384

NAVI.Smrt Otcevlastia jehopohřeb. R 393
XXVII. Karel pravým křestonem . 404
XXVHI. Karel upřímným vlastencem . 465

Kniha vydána v ologantní úpravě s čtyř
barornou obálkou.

Objednávky vyřídí

Bisk. knihtiskára v Hradci Král,



KX
C. k. místodržitelatvím koncessovaná.

Realitní Kancelář

[nž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míat, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizají se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

nabraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“.
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

XODO0O0Ů
Veledůstojnému

duchovensóvu!

Praha-l, ul.
Jan Olaněk, sis

) čís.1l9n,roh
Konviktskéul., j pas. spe
eíelně na kostel náčiní, dovoluie

i doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílné ručně praco“
vamých kostelních nádob a náčiní,

ke monstrance, kalichy, ciboria,
py, svícny, kaditelnice, kropen

atenky, nádoby at d., vše
k sném slohu církevním. "Staré

předměty znovu opravuje v původní
Btenci a jen © ohní statí a střídří. Na pož hotové

práce na nkáakt rospočty, nákresy neb cenníky franko.aveškeré výrobky a slacené ručím. Největší výroba a
sklad v Praze hk volnému nahlédnutí. Provedení ad nej

jednodaššsho do nejstkvostnějšího. obranní kostelům úle
va, placení. Více usnání po ruce presované výrobky bescenné. Vše posílám jlí posvěcené.

KARATARA RATETATA
Fr. Jelínek, Slatiňany.

aromatická výtečné chuti zelená,
přírodníK 11'60,1260,14a 16—,
ražená: K i4—, 16—, 16—,

kg. zás. franko dob., neb předem
zaplacení, kdo okuzil,jinde nekoup
První východočes. odb. záv. kávogz

Solidnost vítězí !

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských

obdržetipartie zboží 30mt.,obsahujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výbodně upotřebiti,
sa K 12-—, vyplaceně od korun 20 — výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

ČO

Podobizny nejlepší!

we
C. a k. dvorní fotograf

J. F. LANGHANS
Hradec Králové,

Adalbertinum.

Svatební skupiny.
Tableaux.

ml

=>

9009000000000000000000000
Ceny levné. Vzorniky franko.

JOSEF STRÁDAL
dříve Ignác Strádal

V HUMPOLCI
doporučuje pro jarní a letní období svůj

hojně zásobený

skladjednobarevných
| vzorkovaných látek.

Veledůst. duchovenstru nabízím

látky na kleriky, sukna Černá,
fialová a červená k oltátům, na komže

atd. atd.

Při hotovém placení 5%, slevy.
90000000000000000000000000 O0000000000000000000000000900000000000000000000000

umhub (es |
tn) |

JÁN STOUPÁ v Praze,

»Kidderminsterské«.tapestrové, brussel

renské.

©“ Illustrovanécenníkyzdarma a franko. "fi

i s koupelnou

nuté, jediná stavba toho drabu v městě.

pumpy

kačky zahradní a močňy-filmů0

vyrábí a zařizoje levně s úplnou zárukou

Václavské máměstí čísle 82.
doporučuje

Kobercere stůčkové |utové-pruhované,manilové
== ské, velourové.

PEP“Ceny tovární. "U
celistvé, plyšové, axminsterské,imitace

Koberce nástěnné. — Kobsrčíky předlůžka. — Koberce
linoleové. — Koberce přespohovky. — Koderee na stoly

pozůstávající

,' o

ze 4 velkých pokojů

lze najmouti.
Zvláštní pokoj pro služebné, k poušírání ovoc

né, růžové a květinovézahrady (bez plotu,.

Byt jest čistý, beze všech „podnájemníků“.
Blišší u

FR. (ERUDINSKÉHO v Hradei Králové.

universální, které neza
mrzají a nerezaví, Čer
padla růsných druhů a

vé, samočinná

OF napajedla"fi
"pro dobytek, větrné motory a

V, Strnad,
strojírna v Libici n. Cidl.

Minoho pochvalných uznání.

vzorkované, holandské, kokosové, vlněné,

Koberce smyrenskýchkoberců »Argamane,smy

a lůžka (soupravy) atd.

s veškerým příslušenstvím,

Pokoje jsou ohnivzdorně, moderně rovně kle

Studniční

soustav, řetězovky, stří-;

- VODOVODY 

—m (enníkyzdarma.

BUKNÁ
—— a—

| Votkoranékoberee aplátno
Košárovásuknaakoberoo.



Číslo 17.

Náboženský život studentstva.

(3) Jak jsme již řekli: studeut čte proti
katolické kniby bez výběru, studoje tytéž bez
jakéhokoliv systému. A podle toho, co právě
náhodně čte, vytváří se jeho „přesvědčení.“
Casto ani podstatě úvahy přečtené nerozumí,
ale již by chtěl bojovati za své „pevné pře
svědčení“ s každým a nejraději se svými učiteli.
Vidí-li, že professor při výkladu předepsané
Játky vede si střízlivě, že nečiní efektní, filo
sofické rozklady, počne se domnívati, že vlastně
professor o hlubokých záhadách vůbec mnoho
nepřemýšlí, že snad ani novějších myšlenko
vých proudů nesleduje a že docela jeho filo
sofická vyspělost jest pod úrovní osvícenosti
„uvědomělého“ studenta. A jak „pevného pře
svědčení“ student po přečtení některého spisu
uabyl, tak rychle je zase ztrácí, jakmile do
stane do rokou knihu jinou, zvláště jestliže
jest psána slobam učenějším, efektnějším. Svého
času horovala naše mládež pro „Kreutzerovu
sonatu“ Tolstého; ta však najednou jí zevšed
něla, jakmile se začaly u nás horlivěji čistí
podvratné spisy Nitecheovy. A brzy potom:
„Jen sem s Haecklem, který tak obratně do

ství |“ — Třtiny větrem ee klátící. Ale taková
četba a přednášky těhož drahu mají pro stu
dentstvo jeden účinek trvalý. Nespravedlivé
šleby, jimiž se mrská v takových „pokroko
vých úvahách“ positivní náboženství, uváznou

ní nejmodernějšího spisu odsvudil všeckylosofické dohady, které dříve četl ve spisech
jioých, nespravedlivé a nevědecké štvaní jejich
proti církvi neodsoudí. Osvojí si ty fráze,
sroste 8 nimi a šíří je dále houževnatě.

Masarykovy úvaby líbí se studentstva pro
nevědecké snižování církve. Tento učitel naší
studující mládeže má „pro rozvoj a pokrok
docha uáboženského“ o studentstva zásluhu
výbradně tu, že se mládež zbavila positivních
dogmat zcela jako nemilé přitěže a že pomáhá
statněji otřásati náboženským přesvědčením
širokých vrstev národních; vede si při tom
tak frivolně, 8 takovou lehkomyslnou ironií
===FEUILLETON

Rolník Štěpán a mistr Šídlo.

Rolník Štěpán spěchal do H.... na trh,
nakoupit různých potřeb. Také mistr Šídlo se
vypravoval na trh. Potřeboval kůže, dratve a
jiné potřeby. Šídlovka mu domlouvsla, aby poslal
Josefa, že to všecko koupí: bála se, že tam muž
někde v hospodě uvázne a místo kůže, dratve
u Aoků si koupí pivo, Šídlo neustoupil, a sice
z té hlavně příčiny, že, jak v Září četl, bude tam
míti jakýs řečník z Prahy řeč. Nu — a tu ne
směl mistr Šídlo zanedbati, ač v neděli a ve svátek
do kostela nikdy nechodil, Říkal: »To, co farář
v kostele káže, se do naší osvícené doby nehodí.«
Byl totiž mistr Šídlo socialistou, a nemálo se tím
chlubil. Také když donesl poslíček Zář, všeho
mistr nechal, a dokud celou Zář nepřečetl, dotud
se šídla a dratve nechopil. Ale po přečtení zářila
tvář mistrova jako ranní červánky. Zvláštní pak
míval radost, když četl bistorky o papežích, bi
skupech a kněžích, na něž měl zkřesáno, A Bůb
sám ví proč? Snad proto, že místní farař zadarmo
jej sezdal, zadarmo dvě děti pochoval; a když
jednou mistr chtěl větší zásobu kůže koupiti, u
taráře si peníze vydlužil, jichž ovšem farář nikdy
více nespatřil.

Cestou zpozoroval, že kmotrŠtěpán se také
"k městu ubírá. I přidal na kroku, chtěje kmotra,

jenž měl pěkné hospodářství, pozlobiti sdělením, jak
v Zaři se právě dočetl, že socialisté navádějí
čeledku a dělníky při hospodařství zaměstnané,
aby v čaš žní zabsjili stávku. Dohonil kmotra
Štěpána a po obapolném pozdravení tepředl
hovor o zamýšlené stávce.

jako listy socialistické. Svými skatky doka
zuje, že nové positivní náboženství badovati
vůbec nechce, že jí stačí prostá negace (zápor).
A není také k vážnému .tavění náboženských
základů nijak vychována, Jak ji také aschopnil
Masaryk ko práci positivaí? Co dříve o nábo
ženství psal, to v nynějším čase Škrtá novou
náboženskou úvahou. Protikatolické útoky dří
vější ovšem sesiluje, positivní kroky mate.
Mládeži to dostačí. A jestliže Masaryk sem
tam utronsí nějakou věta o potřebě nábožen
ství, jestliže volá po nových základech nábo
ženských, tohle nikdo nebere vážně. A také
těžko takové fráze vážně poslonchati, jsou li
pouhopoubými frázemi. Vždyť přece nestačí
pouhá výzva, jest přece potřebí aspoň trochu
naznačiti novou cestu, aspoň nějaký kámen
k stavbě nové budovy položiti. Řeknu-li, že
nynější vzdělavací ústavy mají soustavu chyb
nou, nenapravil jsem tím uic, jestliže hned ne
podám positivního návrhu reformního. Pra
vím-li, že naši politikové ocitli se na scestí,
nepomohl jsem národu, jestliže nepoukáži na
cesta správnou.

A tak otázka náboženská jest míčem, kte
rým pobazuje mládež za lehkomyslného po
směchu sem tam. Mlaviti o náboženství jest jí
rozmarným sportem, hříčkoa pro ukrácení
chvíle. Student učí se pilně, bez posměchu o
celém davu bohů pohanských, očí se jejich
rodokmenům, zpytaje ze spisů klassických jejich
povahu. Leč náboženství Kristovo, náboženství
předků n-šich provází se jednoduše posměchem.
Sbírají se pečlivě staré, i sebe neomělejší pa
mátky uměleckých snah našich předků. V mu
seích českých s úctou se prohlížejí neumělé
starodávné malby, rytiny, čtoa se bez výsměcho
staré chatrné básničky, atd. Ale ty vznešené
ideály, které srostly s předky našimi, které je
mravně zušlechtovaly, vydány jsou nevázanému
posměcha. Náboženské přesvědčení, jež poklá
dali předkové naši za hlavní duchovní poklad
svůj, jest nyní provázeno jízlivými pošklebky.
A k takové „koltarní činnosti“ není potřebí
našeho studentstva dlouho vybízeti. A nikdo
z kompeteotních kruhů laických neodváží se
mládeži akademické říci: „Pánové, svým smí
chem, svým lehkomyslným cynismem stavíte
se pod úroveň vzdělanosti lidí prostých, kteří
—————————————-———————————————

»Víte-li pak, kmotře, jak se my socialisté
vám sedlákům pomstíme za to, že nechcete
s námi jíti?«

»Snad nás vyženete z našichstatků ?«
» [ ne, to my se nebudeme tak dříti od

noci do noci, jako se dřete vy; pomstíme se
jinak.«

»A to bych přece rád věděl jak 24
»Inu, nabádáme a přemlouváme zemědělské

dělníky, aby v čas žní zahájili všeobecnou stávku.
A doutáme, že nás uposlechnou.«

»Rádi byste krávu podojili, ale ona se vám
nedá.«

-A vy,kmotře, se tomu smějete? Já myslil,
že budete na socialisty nadávat a klít, a že je
budete posílati ke všem robatým.«

*l to to, Pro takový povedený nápad? To
bych měl rozum. Jest-li kdy socialistům napadlo
co chytrého, pak jest to posť, kterou na nás ho
spodáře nalíčili. Jenom se bojím, aby ta pasť ne
padla na ty, kteří ji nalíčili, a aby je jako myšku
nepřiskřípla.«

»sNám,že by mohla stávka zemědělských
dělníků uškoditi? To bych přece rád věděl jak ?«

»[nu, mistře, to přece nemusíte pro rozum
ani do Prahy k Soukupovi, ani do Vídně k A
dlerovi. To snad váš rozum tak daleko sahá, že
co aa poli naroste, neroste jen pro sedláka, ale
roste také pro vás.«

»A jak tof Či snad dovolíte, kmotře, letos,
abych ten lén za vaší stodolou, co máte na něm
tu krásnou pšenici, posekal a sklidil?a

sA kam byste tu úrodu dal, když nemáte
ani pro kozu chlívek? Ne,tak jsem to nemyslil,
tak dalekoještě nejsme, aby mistr Šídlo k'idil,
co Štěpánzasil, nýbrž js jsem myslil tak: mésli
sedlak, má i žebrák. A neurodísl: se sedlákovi,
bude tv cítit i mistr Šidlo. A abychom tu úrodu

Úmserty se počítají levně. Ročník XII.
— — —

věří a jichž mysl vznáší si zbožně od pozem
ské hroudy k světům nadsmysiným, v nichž
chce nalézti duše Bohu oddaná ideály nejčistší.“

Vždyť už tak daleko se v přemýšlení o
„vyšším dokonalejším náboženství“ došlo, že
bujará mládež hrubě se staví proti nejpotřeb
nější svobodě českého katolictva. Čím jiným
byly protesty studentské proti zřízení katoli
ckého gymnasia vinohradského než bezohledným

a nespravedlivým útokem na svobodu katolictva

A titéž lidé krátce předtím (r. 1904) spu
stili veliké larnento, že chce Obnova vnášeti
rozpor mezi katolíky a evangelíky kratičkou lo
kálkon z Jaroměřska o volbě evaugelíka Dvc
řáka. Akademický odbor Národní rady napsal:
„Jednání toto je novým dokladem, kam nábo
ženské záští (17) může dojíti, novým důkazem,
jaké jest národnostní přesvědčení klerikálního
lista a jeho mravní podklad“ Ejhle, najednou
se tedy ukázalo, že Akademický odbor národní
rady také pracuje. Kde byli však tito mladí
pánové se svým dobráckým poučením o snáše
livosti, když právě studentstvo hledélo zabrá
niti zřízení katolického gymnasia? Jak se ozvali
tito pánové, když při iostallací universitního
rektora-kněze spustil se tak silný rámus buja
rého studentstva a takové nadávky, až nad tím
vzdělánímsami někteří pokrokáři vrtěli hlavon?
Či takové štvanice nevrážejí klín do národ
postní svornosti? To ož nebyl projev nábožen
ského záští? Ale akademický odbor byl hezky
zticha. Evangelík a žid může býti v Čechách
vším, ale katolický kněz nikoliv. Tuhle jsou
ty důsledky postupu stadentstva „k náboženství
vyššímu, dokoaalejšímu a čistšíma“, než jest
náboženství naše. A ten hromadný pokřik stu
dentstva proti Dostálové obraně! Evangelík
mohl a může dosud hanobiti katolické kněž
stvo nejhoršími nepravdami; krev stadentská
zůstává při tom klidna. Ale katolický farář
nesmí ge ohraditi proti kčiklavým lžem jízli
vého hrabce; tak to žádá I: gika studentstva,
Takové jednání není pouhou nedůslednosti,
pouhým strannictvím; to už jsou oaprosto
zvrácené pojmy o slušnosti, to až jest zůmy
slným šlapáním po kaltuře.

Ovšem že takovými „pokrokovými proudy“
jest strháván i student středoškolský. Přinaší

Boží včas uklidili, pracujeme nejen ve dne, nýbrž
často i v noci při měsíčku. Ba někdy nemáme
ani tolik času, abychom se naobědval, zvláště
žene-li se déšť anebo bouře, a máme hodný lán
pokosený.«

»Nu a nebude to pro nás socialisty potěše
ním, když budeme viděti, že nemůžete obili skli
diti, že je musíte nechati venku, až se zkazí?a

+A tak, tož taková jest ta láska vaše k nám
rolníkům, kterou nás chcete získati? | Mistře,za
toto přiznání upřímně jsem vam vděčen. A ne
opomenu ostatním našim rolníkům je oznámiti,
aby tu láska vaši k nám posoudili.«

=My socialisté vás sedlaky nemáme rádi,
protože víme, že nejste přístupní tomu novému
učení. Kolik pak mezi vámi čte Červanky, Ziř,
Právo Jidu a jiné noviny? Myslím, že v celé
osadě ani jeden.c

»Nedivte se tomu, mistře, že nečteme taku
vých novin ve kterých se nemohou redaktoři
dočkati té chvíle, až nás z gruntů vyženou, aby
pak o náš majetek se rozděhli | Oststné musim
vám připomenouti, že tou zamýšlenou stsvkou,
skutečně-li se provede, budete vy socialisté více
poškození a trestáni, nežli my rolníci«

»No, to snad přece ne«, bránil se mistr
Šídlo.

»A já zase tvrdím, že ano. My rolníci
v nejhorším případě uklidíme aspoň tolik, čím
bychom živobytí uhájili. Ale pro vas nic nezbude,
jelikož nebudeme prodávati obilí ani doma ant
na trhu z obavy před vlastním nedostatkem. A
pak nesmíte zapomenouti, že čím méné obili se
sklidí, tím více vceně stoupá, takže cbudý člověk
nemůže si obilí ani pro svou potřebu koupiti.«

»>No, co na tome, rozumoval mistr Šídlo.
»Nemusíme jísti chleba, budeme papati pekné maso,
které má více živných latek, nežli chléb.«



Bi na úoiversitu již obyčejně mnoho z toho,
co v Praze v něm dozráa k praktickým čínům
přivábí. Nemylme se. Ve skutečnosti předními
a největší vliv majícími vychovateli středoškol
ské mládeže nejsou professoři s katecheton.
Byt by chtěli vésti mládež cestou nejideálnější,
maří jejich poctivou námahu živly pokoutní,
podloudné, které dovedou studenta svým po
chlebenstvím snadno k sobě připoutati.

A z tohoto prostředí vcházejí studenti po
mataritá i do seminářů. Možno se pak diviti,
že i některý kněz, který do dvaceti let žil ve
víru tolik boořlivém, nemá pak dostatek stá
losti u víře i mravnosti? Či má církev a čtyry
léta napraviti všecky stinné stránky, jež přejal
od světa tohoto? Až bude mít církev na výchovu
mládeže takový vliv, jaký míti má, pak teprve
zdvibejte silný pokfik proti katolické výchově.
A zatím zpytajte svědomí vlastní. Přemýšlejte,
kolik mladých lidí dovede zfanatisovati ně
který zběhlý student, který z nedostatku jiného
zaměstnání začne „pončovat“ národ „pokroko
vou“ tiskovinou a který učiní si štvaní ře
meslem.

Jest vskutku zjevem nejvýše žalostným,
že naše stadující mládež jest soustavně pod
váděna a ohlopována pisateli, kteří nemají
k osvěcování národu talentu a povolání ani
nejmenšího. Již by) vysloven v našem listě
návrh, jakým způsobem aspoň poněkud by
bylo možno chrániti naší mládež, příští to in
telligenci před vlivy otravnými. Zda konečně
orgapisace za tou příčinoubude uskutečněna?
Pracujme na duševní záchraně roládeže naší
horlivě, pokad neudeří hodina dvanáctá!

Dopis z Prahy.
(Pravda jest pojem velmi široký. — Dr. Bouček
v procesu Masarykově. — Agitace socialistické na
venkově. — Vystřízlivění Národ. Lástů vůči socia

listům.)

Přírodověda objevila ve vesmíru jistý zá
kon, jenž jest nazýván eufropií a znamená, že
vše spěje ke svému konci, že se musí říci:
nikdy zpět. Přese všechny krásné řeči, že ve
světě duševním děje se vývoj vždy k vyšším
stupňům, vyskytne se leckdy událost, která
vnacaje člověku mínění o eutropiii mimosvět
hmotný. V oboru mravního poznávání jest nám
jasným dokladem takové entropie výslech re
alistického žurnalisty Cyrilla Duška v procesu
katechetův proti Masarykovi. Šlo o zjištění vý
roku Masarykova na známé schůzi u Helmů.
Svědectví toho si všímáme netoliko proto, že
to byl právě realistický žurnalista, nýbrž také,
že výslech jeho vtiskuje výraznou pečeť pří
tomné novodobé vzdělanosti. O záhadách svě
tových, jichž nelze proniknoati duchu lidskému,
obyčejně vyjadřujeme se známou otázkou Pi
látovon: co jest pravda? Ale eutropie pokro
kové vzdělanosti a mravnosti již natí tuto c
tázku vyslovovati v těch věcech, které jindy
v pravidelných poměrech přímo byly kmatány,
ze všech stran viděny, poznávány přirozeně
samy scbon, a na které vystačila poznávací
mobatnost a logika nejpošetilejšího Honzy.
Doklad jest živě poučný.
i

»Dobré chutnání, pane mistře, zdrávi zažili.
Ale kdo pak vám ten dobytek pro řezníky vy
chovává? Snad Soukup anebo Adler? Ti by ne
vychovali pro řezníka ani králíka, neřku-li krávu
a vepře. To krmíme my rolníci. A potřebujeme
k tomu — jak snad víte, seno, slámu, řípu, 0
truby, šrot a brambory. Nebudeme-li sami míti
obilí pro sebe, pak ovšem nebudeme ani dobytek
krmiti. Pak můžete omastiti jídla vodou anebo
smolou. A pak — nebudeme-'i míti plné stodoly,
nepůjdeme k vám mistře, abyste nám šil nové
boty. A vy můžete pověsiti dratve na hřebíček,
šídlem můžete vrtat díry do větru a kladivem
poklepávat na dvéře, aby hlad, bída a nouze do
příbvtku vašeho se nenastéhovala.«

Po těchto slovech mistr Šídlo sklopil hlavu
a šel chvíli mlčky vedle kmotra, který v hovoru
započatém dále pokračoval: »Nepodaří-li se nám
rolníkům sklíditi úrodu, nebudeme platiti žádných
daní. V berním úřsdě nebude žádných peněz,
a ti, kteří měsíčně vybírají svou gáži, půjdou
s prázdnou kapsou z berního úřadu. Nebude-li
rolník prodávati obilí, nezastaví se u kupce. A
víte-li, kdo města vydržuje? Hlavně venkov, který
nejen všecky potraviny do města vozí, nýbrži
své vlastní domácí potřeby zase v městě kupuje,
a tak peníze ziržené tam nechává,«

»Vidíte, kmotře, tak daleko jsem já ne
myslil.«

"A víte-li, mistře, proč? Protože Zář, kterou
každý týden tak pilně čtete, také tak daleko ne
myslí. Vy pouze papouškujete to, co vám Zář
každý týden natiskne, dále nemyslíte a nevidíte
sni na krok. — Ostatně mám za to, že i vládě
musí na tom záležeti, aby rolník sklidil úrodu
Boží, a proto i vláda měla by se uchopiti pre
středků vydatných, aby rolníka cbránila a opatřila

Cyrill Došek po schůzí u „Helmů“ nepsal,
že Mavaryk řekl, že katecheti jsou vládou
placení denancianti.

Zást. dr. Nejedlý: Řekněte mi, pane svědku,
co bylo ve vašem referátu v „Času“. Je to
pravda nebo není?

Svědek: Pojem pravda je příliš široký.
(Veselost.) To nelze říci. Novinářský referát
může obsahovati pravda, ale mohoa v očm
býti omyly.

Tedy otázka zněla zcela určitě: jest to
pravda, že katecheti jsou vládou placení de
nancianti, neb) není? A na to realistický žur
nalista odpovídá: „Pojem pravda jest příliš
široký.“ Po stránce rozamové výrok tělesného
novináře Masarykova jest praubohýtma po stránce
mravní zoamená zničající bankrot. To nemůže
býti nikým popřeno, že taková obrana prof.
Masaryka, humanisty a oprávce mravů, dostou
pila nejvyššího vrcholu zbědačilosti. Tito lidé
kritisují kde co, chtějí ovládati daševní život,
a když mají vysloviti pravdu takovou, jako že
jedna a jedna jsou dvě : prohlásí bez nejmenších
mravních rozpaků, že pojem pravda jest příliš
široký. Oslňojící to volnost Alosofů,kteří jsouce
ueodvislí na pravdě, přesvědčení a na logice,
mast konečně uvedeni býti v úžas i nad sebou
samými! Dovedou za bílého dne statečně vy
nadat, potupít, ale když jsou pohnáni k zodpo
vědnosti, nechají se bned tchořem podfouknout
a eimulají nepříčetnost, že prý pojem pravda
jest jim pojem příliš široký. Proto avi jiude
nemají s pravdou žádného štěstí. Takoví lidé
mohou plivat, insultovat, ale nemohou ode

I profesor české university, Masaryk,
v procesu nabyl takového karaktera, že již nikdy
nebude moci katolické kněze urazit, neboť
všechny okolnosti doplnily dílo jeho úplného
odbalení. Na schůzi u Helmů oblásil celému
světu, že denanciantství katechetů všude prc
káže, sám obhájce dr. Bouček důrazně tvrdilo
něm, že má pro strach uděláno, a nyní, kdy
nejprimitivnější logika usuzovala, že přijdepřed
soud a promluví, on, veliký filosof, jenž logiku
štípá na drobno, schoval se babsky doma za
kamna, odsoudil sám sebe dříve, nežli byl od
tajemníka Fettra ouvobozen.

„Čas“ pochvaloval si, s jakou elegancí,
obratnostía vtipem počínal si obhájce dr. Bou
ček. Však vtipy jako: že Masaryk nedá se od
něho (od dra. Gellnera) poučovati a že k něma
nepůjde o dovolení, čiší již zdaleka prázdnou
všedností, jsouce nejotřelejší zbraní v hádkách
lidí, kteří nepřesahojí průměrnou inteligenci.
Však obratná argamentace páně Boačkova má
veliké nedostatky a jest jen slabou pavočinou.
Obhájce Masarykův mohl způsobíti efekt jen
u lidí strannicky předpojatých anebo a těch,
kteří pohřešují některých bodů, jež musí tvo
řiti základ odvozování. Jakkoli soudní a ob
jektivní čtenáři referátů ze soudní sfoě učinili
si již pevný úsudek, kde jest pravda a kde
jest vykracování a zbabělost, nebude jistě od
místa, když některé momenty soudního líčení
podrobíme rozboru.

Tak předem točí se otázka kolem toho,
zda Masaryk řekl, že katecheti jsou placení
denuncianti, nebo mlovil-li jen o katechetovi,
o němž dostal zprávy. Dr. Bouček i evědci jím
vedení znamenitě přičinili se o zmatení celé2
mu možnost, by nemusil úrody ponechati venku.
Že nemůže rolník platiti takové mzdy, jakou
platí továrník, to pochopí zdravý rozum. Rolník
má žně jednou za rok, Továrník však má žně
tolikrát do roka, kolikrát zboží své prodává, A
pak třeba také uvážiti, s jakým užitkem neboli
procentem pracuje továrník, a s jakým rolník,
zvláště ten, jehož statek jest zadlužen. Vy mistře,
sám dobře víte, že nejedna hospodyně odchová
kuřata, busy a kačeny, a sedlák sotva z toho co
sní. Vše se prodá — dílem na daně, dílem na
opatření oděvu a domácích potřeb. Slepice na
nesou vejce. Ale hospodyně api jedno nerozbije,
aby upravila chutnější pokrm; ukládá jedno ke
druhému, a jakmile je kopa, již se s nimi běží
na trh, aby se prodala. Krávy hodně.dojí, sme
tsna se sbírá a upraví se v pěkné, žluté máslo,
Ale pomazánky děti nedostanou, Nejprvé musí
hospodyně odvážiti, kolik kil navrtěla; a zbývá-li
kousek, pak teprve dostane každé dítko ždibec na
chléb. Máslo se donese do trhu a tam se prodá
za (o, Co se za ně nabídne. Zajede-li hospodář
s fůrkou obilí na trh, musí trpělivě Ččekati, až
žid překupník si ho všimne a podá mu, co sám
chce; a pak ještě často i při váze rolníka ošidí.
A k těmto slastem ještě by měla býti stávka? —
Vždyť by měl býti rolník místo daně, kterou
z pozemku platí, odméňován od těch, jimž pokrm
opatřuje. Musí z té země lopotně chléb dobývati,
musí se živly rozzuřenými zápasiti, aby jim úrodu
urval, a k tomu by měla přijíti ještě stávka? Stát
by měl při vybírání daně spolu teké bned určiti
malý poplatek jako pojistné, aby v Čas pohrom
živelních mohl rolník z berního úřadu také pe
níze bráti. Vláda ví o každém capartu a určila
katastr, v němž každá parcela jest vyznačenai
s výnosem, který každý rok nedává. Proč také

věcí, neboť stále poukazovali na slova: „takový
katecheta“. Však jest jistý bod, jenž jest zá
kladem usuzování a tento bod ueopatrně ve
své obhajovací řeči citoval také dr. Bouček:
„Je jasno, že předslovy —katecheta na dne
ních školách není než denanciant rakooskou
vládou placený — prof. Masaryk pověděl ještě
něco jiného, co sí dr. Gellner nezapsal. Ať
si dr. Gellner zapsal nebo nezapsal, tady po
stačí slovo na dnešních školách, protože o
zařoje celý výrok a zapadá v rámec celé před
nášky, jejíž účelem bylo dokázat, že třeba
z dnešních škol náboženství katolické vy
hodit. Ať Masaryk užil jednotuého čísla: ka
techeta, nebo množného katecheti, vše jedno,
slovo„na dnešních školách“ povídájasně,
že mínil celý stav katechetský, jak dovozoje
obžaloba. Slova na dnešních školách zname
nají moderní školu, tedy arčitou sumu vědo
mostí, určitý systém kultury, který dle smyslu
celé přednášky masil míti protějšek v kato
lickém náboženství a mravouce, které jsou
přednášeny ad učitelů náboženství, od kate
chetů. „Takový katecheta“, jak dr. Bouček vy
světloval Masaryka, nemá v celé přednášce
smyslu, jest živlem neorganickým a protiví gě
účelu přednášky dokátal, že náboženství kato
lické má býti ze škol dnešních vyloačeuo.
Upozorňuji tedy na olova „ua dnešních
Školách“, která žoleznon logikou přivádějí
ke svéma protějšku: všech katechetů.

Zápiskyslov„ua dnešních školách“
u dra. Gellnera shodají ae s referátem „Časn“
po schůzi, a dr. Bouček shora vytčenou naši
argamentaci sám proti sobě potvrzuje, když
praví: „Red. Dašek podal výrok prof. Masa
rykav souvislosti v náčrtu celé řeči,
kdešto dr. Goliner vybral jen některá místa
bez souvislosti. Ale ku podivo,sásnam
red. Duška v sonvislosti1 záznam dra. Gellnera
bez souvislosti úploě smyslem svým se kryjí.
A chtěl-li dr. Bouček poukazem na metodický
rozdíl záznamů souvislosti a nesouvislosti ža
lobu oslabiti, dosáhl pravého opaku, neboť
uměle dělaný rosdíl shodností záznamů zvyšuje
jen její jistota. Dr. Bouček dovozoval, jak slabá
jest paměť. Objektivní důkaz by prý mohla
provézti jen fotografie nebo přístroj na sachy
cování a reprodukování zvuků. Tím zase aesi
koval váhu svědectví dra. Gellnera, který u Ma
saryka seděl a jeho slova hued si zapsal. Tím
podvrátil váhu výpovědí svědků, jím samým
uvedených, protože tito svědkové vypovídali
jen z paměti a ještě k tomu mluvili jen o
dojmu, který na ně byl učiněn, a dojem jest
věru slabým důkazem pro svou proměnlivost
a nejistotu. Obhájce Masarykův dovozoval též,
že ve amysla obžaloby musili by žalovat ika
techeti židovští a evangeličtí. Není to prostě
pravda. Masaryk v Pardubicích řekl, že kleri
kalism jest totéž co katolicism, což nemasí prý
se déle zapírati, a na schůzi „u Helmů“ po
tíral výbradně katolicism.

Těmito několika řádky chtěli jsme do
kázat, že obbajovací řečdra. Boačka byla velmi
slabá, nevynikala žádnon bystrostí, ano pod
vracela to, co chtěl obhájce dokázat. Formálný
rozsadek nám neimponoje. Prof. Masaryk, ob
bájce dr. Bouček, všichni realisté, kteří při
vzali za svou, utrpěli velikou mravní pohroma,
která jest zvýšena ještě osvobozujícím roz————————————
nezaloží katastr pro kapitalisty, proč je zákonem
nedonutí, aby se přiznali, mnoho-li mají příjmů,
proč zamlčení skutečného stavu jmění pokutami
netrestá, proč jim nebrání jmění ohromné na úkor
nižších tříd hromaditi a proč nevypíše daň dle

skutečného majetku, aby třídám dělným bylo poleveno ča

Vidíte kmotře, ty náhledy vaše se mi lépe
líbí, než to čtení v Záři. Něco podobného jsem
tam ještě nečetl.«

sA také ani čísti nebudete, Jak pak- může
Zář dopustiti, aby bohatí židé platili daně ve
prospěch chudých křesťanů ? Ono by pak nějaké
to dobré a chutné sousto pro Zář se stolu jejich
nespadlo. Proto musí Zář své patrony chrániti a
bušiti do papežů, biskupů a kněží. Milý kmotře,
podaří-li se stávka zemědělská, budou tím trpětí
1 sami redaktoři socialistických listů. Nastane dra
hota, a tu každý nejprve bude dbáti, aby měl pe
níze ns chléb, a na noviny asi mnoho peněz ne
zbude. Nebudou-li na noviny peníze, přestanou
nejedny noviny se vydávati. Ubude-li novin, ubude
1 redaktorů. Ubude-li redaktorů, ubude i těch,
kteří upravují články, dopisy a lokálky plné jízli
vosti, potupy, pohany a pomluvy proti sv. nábo
ženství. Nechť tedy si dají vaši redaktoři pozor,
aby se sami nepřiskřípli. Štvaní jest lehčí věcí
než nestranné a rozumné poučování.«

»No — jsem rád«, prohodil Šídlo, »že
jsme se dnesky sešli. Chtěl jsem vás pozlobiti, a
zetím vy jste mne poučil.«

sRádo se stalo. Oba muži v městě podali
si ruku a každý šel ze svými záležitostmi,

hodil



sudkem, a spravedliví lidé nenabadou jiného
přesvědčení, byt Masaryk byl ještě osvobosen
třeba stokráte.
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Sotva že „vznikly naděje na uzákonění
všeobecného rovného práva hlasovacího, 8oci
úlní demokracie vnáší svou agitaci na venkov
mezi zemědělskou čeleď. Vidonc v organisova
ném rolnictva největší překážku, sociální de
mokracie proti němu zaostřaje svůj boj a
vniká rušivě na rolnické schůze. Srazí-li se
rolníci v jedeo Šik, bude sociální demokracie
úplně odražena a pozná, že rolník příliš miloje
svou půda, než aby sedl na jeji vějíčku. 890
cialisté nemohou sami sobě zapírati, že jejich
úspěcby jsou dosud blavně politické. Hospo
dářsky nechtějí vládnoucí třídy činiti žádných
ústapků. Nezaznamenávají-li socialisté bospo
dářských úspěchů v průmyslových městech,
tím méně mohou očekávati zdaru na venkově.
Tím však nechceme říci, že by agitace jejich
mezi zemědělskou čeledí nebyla nebezpečna.
Získáním čeledi zemědělské socialisté způsobili
by zemědělcům mnoho vážných starostí. Ko
nečně již na několika místech v poslední době
ozvaly se i agrární revoluce, a není žádného
důvodu, aby rolníci chovali se ke bnutí soci
alistickémo Da venkově netečně a bezstarostně.
Agitace ta bade míti ten dobrý výsledek, že
roloíci ve svých organisacích a vbájení svých
zájmů budou čilejší a obezřetnější. Zájmy rol
nictva zvou k soočinnosti také kněžstvo, které
si musí záležitostí těch všímati více, než-li kdy
jindy. Kněz na venkově žijící nemůže zůstati
hlochým ke všem těm potřebám, které se rol
nictvu se všech stranu oblašojí.

+ *
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Zaznamenati jest také obrat „Národních
Listů“ proti socialistům. Změna ta bije do očí
zejména z té příčipy, že „Národ. Listy“ za
manifostací volebních i potom se socialisty se
přímo miliskovaly. Nikdo zajisté neupírá práv
dělnictvu na zlepšení hmotných i duševních
podmínek životních, ale podporovati je všude
a bez výhrady, znamenalo by připravovati 80
ciální revoluci, po níž tužeb svých socialisté
netají. Vůbec jest pozorovatí, že i jiné Časopisy
vymaňují se z lichocení sociálním demokratům,
kterýžto zjev jest muoho podmíněn tím, že
české rolnictvo na obhájení svých zájmů proti
straně té rázněji vystupuje.

Obrana.

A Sociální demokracie a márodmost. Teďuž je zřejmo až dost, že sociální
demokracie jest služkou netoliko židovstva,
ale i silnou podporou germanisace v Rakousku.
Co chce ve Vídni hlavní generál rakouských
socialistů, žid Dr. Adler, to musejí čeští soci
ální demokraté poslušně konati. Když v Brně
utržili čeští socialisté od německých soudruhů
různých kopanců, začali hrdinsky prohlašovat,
že si první máj oslaví samostatně. Ale sociali
stičtí židé z Vídně všecko „urovnali“, tuk že
rozvadění bratři budou oslavovati socialistický
svátek zase pohromadě. Pražští socialisté se
kasali, jak prý zakročí proti německému gene
rálnímu štábu vídeňskémo, že týž potlučaje
národnostní práva socialistů českých. Ale už
jsou zase poslošnými berápky. Socialisté čeští
zakládají si časopisy; když pak po veliké práci
existence socialistického listu jest zabezpečena,
začne z plné mísy jísti židovský štáb vídeňský.
Vyhradí si vrchní velení i nad takovým kra
jiuským listem a dosazoje si k němu sily, jaké
sám uzná za vhodné. Zkrátka německý vrchní
štáb umí tak šikovně poroučeti českým sou
druhům, až tito nevycházejí z překvapení. To
byla také veliká židovsko-socialistická noblessa,
když vnutilo vrchní německé vedení za pc
slance kraje v Čechách ležícího vídeňského
žida Dra Adlera, ačkoliv se blásil za kandidáta
Bocialista v Čechách žijící!

Teď už nepokrytě sám Berlín má radost
nad tím, jak německé vedení sociální demc
kracie v Rakousku připravuje půdu germani
sačním snahám. Němci z říše už se nemosejí
tajiti svými plány a uadějemi. Vždyť český
socialistický slauba jako poslušěná ovce stejně
bade podporovati vrchní štáb žida Adlera dále.
Němci ož se o tom přesvědéili. A tak pro
fessor Delbrtick z Berlína napsal do vídeňského
„Zeitu“: „Demokracie v Rakousku jest přiro
zeným spojencem ©němectví, zvláště sociáluf
demokracie masl se vynasnažit překlenonti ná
rodnostní protivy v dělnictvu, aby co největší
část těchto mass dostala do svého vedení.
K tomu potřebují všeobecně dorozumívajícího
jazyka, a tím může býti v Rakousku jediné

stále eoc. demokracii — jako taková není smý
šlení národatho, nýbrž mezinárodního, avšak
mezinárodní moment v Rakousku z praktické
potnosti převrací se ve směr německý. Nikoli

s lásky k němectví, ale ze zájma strannického
musí se demokracie enažiti, aby co největší
počet Rakušanů německy rozuměl, aby se ve
školách co nejvíce německy vyačovalo, aby
národnostní líšení malých národností byla po
tirána. Z téže příčiny jest i v německé říši
sociální demokracie proti samostatné polsko
sociálně-demokratické straně, a v tom smysla
působí nepřímo německy. V Rakousku musí
v každém sociálně-demokratickém sbromáždění,
v němž zastoupeny jsou různé národnosti, něm
čina býti pannjící, a ten, kdo si zvykl své sta
vovské a třídní zájmy bájit po německo, nutně
masí ztratiti mnoho ze zášti proti této národ
nosti, již drubdy v srdci choval.“

Čtěte tato slova pozorně a bedlivě o nich
uvažajte. Kdyby tak napsul některý list po
dobná slova o důležitosti němčiny pro rakouské
katolictvo! Tu by pokrokářské listy spustily
běmot k nepopsání, Ale ku germanisačuí čin
nosti sociáluí demokracie v Rakousku. jsou
tolik vlídni! Stojí před tím faktem zamlklel
A přece přijímání německého jazyka jako
hlavní obcovací řeči socialistů pro Rakousko
jest velikou nespravedlivostí vůči socialistům
českým. Kdyby chtěla provésti sociální demc
kracie spravedlivou statistiku, kolik rozených
Němců a kolik rozených Čechů její r:kouský
Stáb čítá, seznalo by se, e samých Č+chů jest
víc než Němců. A k totou tolik tisíc socialistů
z jiných národností slovauských! Sociální de
mokracie chce mocí inermo podporovati De
zdravý vídeňský centralismus. My však těm
lidem sdělujeme, že uení žádnou „praktickou
nutností“, aby se ve Školách rakouských co
možno nejvíce němčině vyučovalo a že nětn
čina nijak nemusí býti mezi rakoaskou 800.
demokracií jazykem panujícím. Jazyk německý
domobl se v naší říší nadvlády způsobem umě
lým, potlačováním přirozených práv národů
slovanských. Nutno připomenouti socialistům;
že stát Český se připojil v XVL věku k son
státí Rakouskému a Uherskému jako člen rovno
mocný, rovnocenný a že v Praze í tehdy bý
valo sídlo císaře a krále tří spojených soustátí.
Tehdy se nijak nepocitovala v Čechách „nutná
potřeba“ němčiny. Vzpomínky na zlaté doby
minulé kdy Český stát byl samostatný a svr
chovaný, kdy rozsah koruny České byl bez
mála třikrát tak veliký jako nyní a kdy Němci
v oblasti té musili se podřizovati Čechům,
byly ještě v čerstvé paměti.

Jeň potřebí trochu českému státafmu právu
rozuměti, abychom pozvali, jak uměle nadvláda
němčiny i v Čechách se udržuje. Za Karla IV.,
který tolik rozsah koruny České zveličil ajejí
samostatnost utvrdil, musil ve všech městech
rada i soudce aměti česky, Němcům v Čechách
osedlým poroučeno, aby dávali své dítky ačiti
češtině. Karel IV. zavažoval i kurfiřty říše
Německé, aby dávali své syny — nástupce učiti
češtině. Zato však nebylo nikde přikazováno
Čechu, aby se učil ěmecky. A ajta, jak to šlo
pěkné v Českém státě bez němčiny! Česká
koruna byla tehdy nejdokonalejším státeru ev
ropským; uznávají toi protestanté a liberálové.
Vídeň chodila se k nám učit a byla proti
Praze městem velice malým. Teprve když ná
sledkem nezdravého zcentralisování byl přinu
cen český národ hráti úlohu elužebnickou, za
čala se Vídeň vzmánati — na účet českého
národa. Když Česká země tolik millionů sype
každoročně do Vídně, když se v ní upírá pade
sáti tisícům českých dětí právo na veřejné,
státem placené školy, když tučné státní úřady
se rozdávají nejraději Němcům, pak ovšem Ně
mectvo může představovati živel vládnoucí.
Zda však spravedlivě? Hořko jest Cechu, pc
zoruje-li, jak amělkovaně se nám zadržují při
rozená práva a jak Česká země jest považo
vána hlavně za výnosnou pokladnici Vídně. Na
př. roka 1897 odvedeno do Vídně z Čech
126,175.659 zlatých; z tohoto obrovského ob
nosu na potřeby naší země dala Vídeň pouze
19,775.862 zl. Morava odvedla 50,615.922 zl.,
z čebož jí vráceno pouze 5,987.270 zl. Kam se
ty peníze dávají? Na centrální potřeby Vídně
a na zvelebování německých zemí alpských.
Pak ovšem se může chlubiti Němectvo, jak jest
národem silným, když Čecháčkové na jeho ve
likost tolik platí. Pak ovšem Vídeň může mo
hutněti. Na tohle si má vzpomenoati sociali
stický štáb vídeňský; ter, místo co by se
staral, aby pro všecky národy byla v Rakonsku
práva stejná a aby se poplatvost jednotlivých
zemí lépe upravila, raději dokazuje nezbytuou
nutnost panství němčiny. Pomáhá germanisač
nímu a ceptralisačoímu systému znamenité,
tak že bar. Gautsch inůže míti radost.

Politický přehled.
Dne 24. t. m. sešla se zase říšská rada,

v níž se mají projednati volební reforma a
úprara poměro k Ubrám. Tím i ministerstvo
Gautschovo ocitlo se ve vážním postavení,
ježto pro svou volební oprava nemá ve sně
movně většiny. A té snaží se dosíci příbráním

vynikajících poslanců do ministerstva. Mimo
to podá vláda zprostředkovací návrb ve volební
reformě, Poláci dostanou 10, Němci 12, Čechové
a Vlaši po 1 mandátu, takže by bylo poslanců
slovanských 241 a německo-románských 238.
Ale ani s tímto rozmnožením nejsou Němci
spokojeni, požadují prostě většinu; Poláci mají
také málo a samozřejmo, že s takovým ne
spravedlivým rozdělením mandátů nikterak ne
mohou býti spokojeni ani Češi. V této první
schůzi poslanecké sněmovny byla přijata pilnost
návrhu Zulegrova, aby vláda nenjednávala pevné
smlouvy se Srbském stran dovozu dobytka;
zamítnuta pak byla pilnost návrhu Jágrova na
zavedení spalování imrtvol cestou nařizovací.
— Německálidovástrananaschůziv Olomouci
žádá změnu jednacího řádu saěmovního, pře
devším však odloučení Haliče, aby byla Němcům
zaročena většina.

Sporné otázky mezi Uhry a Charvatskem
příznivě vyřízeny. Vláda aherská trvá na sta
novisko, ža chorvatština má býti výhradně o
právněnou řečí úředních ve všech odvětvích
veřejné správy. — Ministrem pro Chorvatsko
sta! se Góza šl. Jossepovič. — Bývalý ministr.
předseda bar. Fejérváry jmenován kapitánem
uher. tělesné gardy trabantů.

V courrieréské pánvi ve Francii stávku
jící horníci dopouštěli se velkých výtržností,
ráza přímo revolučního. Četnictvo a vojsko
bylo nuceno užiti zbraně.

Car Mikuláš se rozhodl, že dne 10. května
zahájí osobně říšskou durnu v Petrohradě způ
sobem slavným.

Předpisy Platonovy (řecký mudrce. pohan/
jsou často vznešené; ale jak často se mýlí a daleko
postoupily v omylu <.. Eowaeliun však. samo
Jediné je vzhledem na mravouku vědy jisté. všdu
pravé, všdy svého druhu jediné a vědy slejné.

Jean J. Ronsseau, pověstný protikatolický franc.
spisovatel v díře“ Emile L 4.

Z činnosti katol. spolků.
Z Kostelce m. ©. Katolická Jednota na

oslavu svého patrona sv. Jiří účastní se s prapo
rem slavných slnžeb Božích v neděli 29. dubna
t. r. a večer uspořádá poutní večírek s bohatým
programem, při němž promlaví p. JUDr. Josef
Myslivec, advokát z trahy, „O nerozlučitelnosti
manželství“ a podá rozbor návrhů moderních re
formátorů manželství, Začátek o půl 8. hod. večer
na Rabětejně. Přístup mají zvaní, členky a čle
nové.

Z Lomnice n. P. Katolická jednota naše
pořádala v pondělí velikonoční, dne 16, dubna členskou
schůzi, při které přednášel p. řídící učitel » V. Špaček,
o křesťanském vychování v rodině Pau řečník pon
kázav ua mnohých příkladech na důležitost nábužsn
ství ve výchové dítek, vyložil, proč ja putřebí svorné
součinnosti školy i rodiny, tá li výchova našich dítek
potkati se se zdárným výsledkem. Za pěknou a časovou
přednášku odměněnp. řídící bouřlivou pochvalou.
Předseda dp. Ant. Láš vzdav díky p. řílicímu za
přednášku, podal stračný přehled činnosti spolku na
Šebo od poslední valné hromady, kterážto zpráva
s uspokojením přijata byla. Výbor katolické jednoty
vzdává p řídícímu učiteli za jeho Inskavou ochotu
srdečný dík Další spolkové činnosti „Zlař Buh“

Zprávy místní a z kraje.
Jeho Biskupská Milost v Římě.

Ve středa přijal Svatý Otec velice laskavě nejdp.
biskupa Královéhradeckého ve slyšení tři čtvrti
hodiny trvajícím.

Zprávy diecésní. Jmenování: p. Václav
Dvořáček,farář v Kostelní Lhotě, jmenován správcem
vikariátu Podébradského; p. Frt. Dohnálek, farář
v Libštáté, obdržel expositorium cavonicale. —
Ustanovení jsou: p. P. Milo Záruba, O. Praem.,
kaplan v Humpolci, za administrátora do Jiřic;
p. P. Prekop Novák, O. Praem., za kaplana do
Humpolce; p. P. Mat Hájek, O. S. B., za kaplana
do Metličan; p. P. Eug. Pecák, 0. S B., za ka
plana do Něm. Heřmanovice; p. Coel. Baier, kapl,
zu administrátora ve Zdonově; p. Karel Machnar,
kaplan v Mladkově, za kuplana do Rokytnice
(Rochlitz); p. Ferd. Jehlička, kaplan, zi administr.
v Kácově; p. Al. Lorenz, admistr. ve Forstu, za
kaplana do Lanškrouna; p. Frant, Lexa, kaplan
v Bernarticích, za katecheta do Trutnova. —
V Pánu zesnoli: p. Bobumil Beránek, (V Vuln.)
farář ve Vejvanovicích + 7. dubna 1906, (naroz.
1857, vyav. 1881); p. Al. Stemberg, (V Vuln.)
tarář ve Velkých [etrovicích, + 23. dubna 1906
(naroz. 1842, vysv. 1869). — Uprázdnila se: fara
ve Vejvanovicích, patron kníže Kinský, od 19.dubna,
fara ve Vel. Petrovicích, patron hrabě Harrach,
od 26. dubna b. r.

Ve schůsi městské rady králové
hradecké dne 18. dubna 1906 usneseno: vy
sloví se souhlas sakcí podnikanou svazem českých
spořitelen v Praze zu decentralisování poštovní
spořitelny. — Žádost obce Věkošské za odprodej
části pozemku zv. „Pastouška“ v katastra obce



Literatura.
Prospěje nebo uškodí, odstraníme-linábc=

ženství vůbec a náboženství zvláště? Napsal J. Hříva.
Vydáno o L. Kl bosaye v Holešově, Za 60 bal.

Naše obec. Věstník „Ústředí starostovských
sborů na Moravě“ a časopis věnovaný zájnům české
samosprávy v zemích koruny sv. Václavské, Řídí B.
Lepaf, Vychází 5. a20. dne v měsíci za roč. předpl,
10 K v Brně. Ročník I., čís. 1, a 2.

Serafinské Květy. Časopis terciářů českc
slovanských, Pořádá P, Jan Rubringer, Roč. V., č, 7.
Roč. předpl. 2 K přijímá administrace v Olomouci.

Causeries frangaises. Besedníkfrapcouzský,
zábavný i poačuý. Na prospěch škol i samouků řídí
a vydává J. Kabín, professor v Jičíně. Roč, IV,, čís.
7. Vychází měsíčně za 3 K ruč,

Vychovatelské listy. Časopis pro výchovu
a vyučování. Roč. VL., čís. 4. Řídí AL. Adamec. Vy
cházejí měsíčně za předpl. 6 K roč. Administrace
v Brně,

Náš Domov. Obrázkový měsíčník zábavně
poočný. Roč. XV., čís. 4. Vydává a řídí J. Vévoda,
Administrace v Olomovci. Roč. předpl. 4 K.

Obzor. Zábavně pračný obrázkový měsíčník,
Roč. 29., č. 4. Řídí VI. Šťastný. Nákladem beneciktin,
koibtiskárny v Brně. Roč. předpl. 4 K.

S. S. Eucharistia. Orgán spolku kněží kla
nících se nejsv. Svátosti Oltářní; nákladem týchž,
Red. K. Sojka. Roč. XI., čís. 3. Nečlenové platí
ročně 2 K. Vychází v Olomouci.

Kazatelna. Homiletický časopis, Pořádá F.
B. Vaněk. Roč. IV., čís. 6. Nákladem Rud. Roppa
v Pelbřimově. Roč. předpl. 660 K. — Nákladem
téhož jako příloba Kazatelny: Příležitostné řeči da
cbovní. Od F, Vaňka. Seš. 12.— 14.

Křesťanský dělník. Měsíčník pro rodinu
a řemuslo kře+ť, lidu. Roč, IV., č. 9. Řídí F. Wald
Gaou v Praze. Roč. předpl. 1:70 K.

Hlasy Svatohostýnské. Měsíčníklidový.
Vedon členové řádu Tovaryšstva Ježíšova na sv. Hos=
týně. Roč. I. čís. 12. Roč, předpl. 70 hal.

Umění zůstati vždy spokojeným. Uprc
vil P. F. Vídenský T. J. Příloha „Hlosů Svatobos
týoských.“

Obecní starosta a Věstník samosprávnýs
národohospodářský,. Časopisy věnované Bamosprávě
Čech, Moravy a Slezska. Řídí Frt. Nepilý. Vycházejí
3krát mésíčné. Předplatné roč. 6 K přijímá admini
strace v Praze.

Na Tichém oceánu. Cestopisnýromán dra
K. Maye. Seš. 72.—78. po 82 bal, Nákladem J. R.
Vilímka v Praze.

Nákladem „Unie“ v Praze. Spisy Jalia
Zejera XXVII, seš. 3.—8. XXVIIL seš. 1.—4.
Dramatická dila, Sešit za 40 bal. — Dějiny u
mění českélo, Nopsal F, J. Lehner. Seš. 41. za
70 bal. — Vájka ruskc-japonská slovem i obrazem.
Vychází redakcí J. Klecandy v týdenních seš, po 30
hal. Seš. 49. a 50.

Z nakladatelství J. Otty v Praze. Malý
Ouův slovník naučný, dvoadílný, Příruční kniha obec
ných vědomostí. Řídí F. A. Šabert, Seš.t 77. a 78.
obsaboje vysvětlení elov Van Erpen—Vidal, Za 120
K. — Ottova laciná knihovna várodní, Seš. 6.—7.
K. Jonáš: Ze života bezvýznamných lidí. Sešit za

20 bal. i
Nový Život. Měsíčník pro umění, vzdělání

a zábavu, Vede a vydává K, Dostál-Latinov, Roč.
11., čís. 3. a 4. Roč. předpl. 10 K. — Eva. Mě
alčník pro vzdělání čes. žen a dívek. Roč, JIL., č. 4.
Vede B. Konařík v Prostějově. Roč. předpl, 3 K.
Objednávky vyřízojí se z Valeš. Meziříčí,

Vlast. Časopis pro poučení a zábavu. Řídí
T. Škrdle. Roč. XXII., čís. 7. Roč. předpl. 10 K,
Nákladem družstva „Vlast“ v Praze,

Nákladem „Máje“ v Praze. Dno bídy a
Jiné uibířské povídky. Napsal V. Sreroszewski, Z pol
štiny přeložil K. J. Rypáček. Za 240 K. — Noviny
mládeže, Pořádají V. Štech a dr. B. Kronbager.
Roč, II. Vycházejí každého drahého pátku. Číslo za
10 bel.

Z nakladatelství V. Kotrby v Praze.
Božetví Ježíše Krista. Apologeticko-dogmatická úvaha.
Vzdělevací kuihovoy katolické ev. 40. Za 1:30 K.
Spls tento jakož i dosud vydané svazky této knibovny
jsou věra odporočení hodny. — Sebrané spisy Bob,
Brodského. Sv. VI, seš. 74.—79,: Povídky histo
rické. Část JI, Sešit sa 30 bal.

Osvěty, listů pro rozhled v umění, vědě a
politice, redakcí V. Vlčka vydán na rok 1906 svazek
čtvrtý, v kterém jak z krásné literatury, tak z oborů
naačných obsaženy jsou vynikající práce. Předplatné
na celý rok 14-40 K. Administrace pa Král. Vinc
bradecb.

»OBNOVU« V PRAZE
dostatiles vknihkupectví p. Františka Hovorky
oŽilné ulici a vprodeji novím p. M Vlčka ma

Příkopech.

O——,,i
Podnikatelství staveb

a technická kancelář

doporučuje se

Ku provádění veškerých staveb
soukromých i 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.———
Václav Poláček,

stavitel varhan a harmonií v Rychnově
ned Kněžnou

dporučuje se P. T. duchoveastvu, patronátalm
úřadům a soukromníkům

pro veškeré opravy jakož i přestavby a ladění
varhan a harmonií.

OR*> Ručím za nejsolidnější práce. fi
—

10A 0D OÁVOOROOE00 OD000000000-DU00B070000000700080000:06

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
. (protokolovaná firma)

| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, laráře ve Výprachticleh)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

: se na požádání franko zašlou.
(86000000000000000800000085

PŘULBŽDOSUNŮ VOLŮ!
Zachovalý starší tvrdý i měkký nábytek,
garnitury i pohovky moderních vzorů za

každou cenu prodá

K. V. Skuherský,
v Hradci Králové, proti hotelu „Merkur“.

pálenka koňaku a výroba likérů

JČ Jos. Fomášek
ve Vysokém Mýtě,

psy dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený *

jakosti velmi levný koňak a rnou
elivovicí, vše vlastního pálení a vlastnévýroby,
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze stříbrnou medasllí
státní a diplomem slaté medutlle, a mnohými ji
nými diplomy s právem rašení slaté

Vzorky zdarma a Iranke,

=
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Jarní čtvrletí ©%
veškerých

“ v .

nodnírh časogiců č
českých | jinojazyčných

lze za ceny původní předplatiti

v prvním královéhradeckém
pectví, antikvariatě a

= závoděhudebním——

Bohdana
Melichara

v Hradci Králové. ©
(Býv. závod Pospíšílův, založ. r. 1808.) eES

Donáška do doma zdarma! +

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

":ro

malbu oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís.: 9
nové blíže Malého náměstí, dfíve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího až k bohu
tému figuralnímu provedení u
sice1 se železnými rámy, sí

lémi vsuzením.
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| Veákeré rozpočty, skizey i odborná

"| rada bezplutné, beze vši závaznosti- ku definitivní objeduávce.

Ry Nescetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání.“jj
Založeno roku 1836.

HAŠEK
V PRAZE, Na Poříčí,

proti sev.-záp. nádraží
(dříve v Hoře Kutné).

Elegantní hostinské pokoje.
Elektrické osvětlení.

Mírné ceny, +xguisitní kuchyně, výborné
nápoje. — Plzeňský „Prazdroj“ přímoSobě

babu ba bak babababa ba

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

V PARDUBICICH,
doporučuje se veledůstojnému duchovenstvu a ai. patro
nátním ům ka provedení všech prací do oboru toho

spadajících.
Dále dovoluje si upozorniti na svůj sklad

plan a planin.
Rozpočty sdarma afranko. Nejvyšší vyznam. na výstavách“

FETTTTETETTT



(Zasláno.)

Pan Jan Staněk,
pasíř a oiseleur v EPraze-I.,

ul. Karoliny Světlé č. 39 n.

Dílnakostelníchnádoba umělýchprací zkovu.

Blahborodý Panel

Religaiářek jsem dostal, jsem úplně spokojen
jak s prací, tak i s cenou. Vzdávaje díky znamenám
Be uctivě Jan Runt, k. a. kone. rada.

Kolešovice, 15. ledna 1904.

P. T.

Zaslaný kalich došel v úplném pořádku. Jsem
úplně spokojen. Přeje Vašemu závodu hojnost Božího
požebnání, jsem ve vší úctě J. Domašínský, děkan,

Dobruška 32. ledna 1904,

Vaše Blahorodí!

Pozlacený a postříbřený pacifikál jsem obdržel
a vyslovaji Vám za solidní provedení práce avůj
erdečný dík. Také jsem byl spokojen s pozlacením ka
licbů, jež před rokem jste provedl a s objednanými

u Vás nádobkami k zaopatřování pomocných Znamenám se v úctě oddaný Fr. Šoukal, farář.
Hor. Kounice, 6. úavra 1904.

Velerážený Panel
Se zásilkou Vaší jsem velice spokojen a každému

Vaši firma výtečnou doporučím. S veškerou úctou po
zdravuje vděčně oddaný P. Roman Cihlář.

Sušice, 16. února 190%.

Vášený Panel!
Zásilka kalicha došla správně a neporašeně.

S novou kupon i pozlacením kalicha jsem úplně apo
kojen. S úcton A. Svoboda, farář.

Konojedy, 28. února 190%,

Velectěný Pane!

Sděluji ochotně. že nově pozlacené 2 kalichy,
monstrance a ciborium došly neporušeny. Vyjadřují
Vám tímto svou spokojenost nad provedením. Za cel
kovou mírnou cena vzdávám jménem svých farníků
srdečný dík. Příležitostné, ostatně zasloužené dopo
ručení vždy ačiním. P. Vincenc Haboš, farář.

V Krásné, 5 března 1904.

Velectěný panel
Zásilka obsahující 8 svícnů renaisančních bron

zových, zlacených, řádně mi byla dodána. Jeem nyní
přesvědčen, že výbodněji jest objednati předměty bobo
služebná u odborníka zkušeného, jakým jste Vy, nešli

-u některé obchodnické firmy. Všady Vás doporačím.
V dokonalé úctě Adolf Bauer, ferář.

Šebastinneberg, 12. března 1904,

Ctěný Panel
Oznamuji, že lustr, dík pečlivéma zaobalení, bez

pohromy došel. Jeme s cenou i jakostí úplně spoko
jeni, takže můžeme závod Váš každérou co nejlépe
doporačiti. Jan Paclík, farář.

Kam. Újezd 25. března 1904.

Ctěný Panel
Zaslaná monstrance jest velmi krásná, jsem

úplně spokojen jak s provedením, tak i s cenou. Čekal
jsem s posudkem až po naší pouti, abych vyslechl
dobrozdání vůkolních spolubratří kněží, Í jim se mon
etrance velice líbila. Vzdávaje díky za rychlé vyří
zení objednávky, znamenám 40 v úctě oddán

Ferdinand Špisar, farář.

Rybí u Štramberka, 23. května 1904.

Velectěný Panel

Lampa, jakož i nádobky na sv. oleje došly dnes
v pofádku. Jsem spokojen s cenou i jakostí a moba
Váš závod s dobrým svědomím dopornčiti. Věci vše
obecně se líbí! Díky! V úctě dokonalé

Vincenc Erlebach, farář,

Bystré u Nov. Města n./M., 80. března 1904.

Velectěný Panel
Kalich a paténa Vámi zlacené jsem v úplném

pořádku obdržel a jsem úplně spokojen. Je to velmi
vkasně provedeno. Těšímne, že jete i ozdobný křížek
na paténu vyrýti dal. S díkem v úctě

Slavík Václav, katecheta.
Mělník, 27. června 1904,

P. T.

Vyslovojeme tímto úplnou spokojenost, co se týče
vkaeného a solidního provedení kostelních nádob a
ujišťujeme Vás, že i s dalšími objednávkami na Váš
ctěný závod pamstovati budeme. V úctě za děkanský
úř P. Kosmas Pytlík.

V Humpolci, 27. června 1904.

VašeBlahorodí!
Račte přijmouti můj upřímný dík za tak breké

s pečlivé zaslání svícnů. Tytéš líbí se mi mnohem
více doma, než ve Vašem bohatém závodě, kde tolik
skvostných věcí lze viděti. Na onen lustr, o kterém
jsem se smínile při kupování svícnů a který by se
slohem k nim výborně hodil, nemohu zapomenouti a
choi si co nejdříve možno pro něj přijeti. Ctěnému
závodu Vašemu přeji hojně Bofího hnání a mnoho
zdaru a znamenám ae v dokonalé úctěAl. Jirsová.

Nebovidy u Kolína, 20. Června 1904.

Velectěný Panel m
Nový kalich jsem řádně obdržel, jsem s cenou

i provedením úplně spokojen, zač Vám děkuji. Závod
Váš bohatě zásobený jest věebo doporučení hoden s
může čeliti každé cizí konkurenci. Přeji Vám od Boha
zdaru! Ve veškeré úctě se znamená

Frant. Nožka, b. notář a farář.
V Drmníkově u Lanškrouna, 3. července 1904.

Ctěný Pane!
Zasílaje Vám příslašný obnos, aděloji, že jsem

monstranci bez porušení obdržel. Správka a vyslacení
bylo řádně a ku veškeré spokojenosti mé provedeno,
takže mohu Vás všem vřele doporačiti.

Josef Pavelka, farář.

Stanětice, 16. července 1904.

P. T. p. J. Staňkul!
Svícny došly neporušené. Dílo Vaše uspokojilo

úplně a bude trvalou ozdobou oltáře a památkou D8
mé 6otileté jubilenm pro chrám Páně. Děkoji Vám
za Vaši ochota a doporoučím Vaši firmu.

S úctou Fr. [llem, děkan.
Zbraslavice, 18. Července 1904.

Milý Pane Staňkul!
S Vaší prací, kterou jste se osvědčil jakožto

dovedný odborník, jeem úplně spokojen. Kalich jste
důkladně obnovil a řádně vyzlatil, že se úplně vy
rovnává novému. Ale ještě více jste mne potěšil opra
venou kadidelnicí s loďkou. Věci ty byly zde poho
zeny jako již nepotřebné; vzpomněl jsem 5i na Vás,
že byste mohl zdejšímu chudémo kostelu ušetřiti
vydání na novou kadidelnici a nezklamal jsem 80.
Z těch dvou starých věcí dodal jste velmi úblednou
kadidelnici a loďku za nepatrný obnos. S upřímnými
díky zasílám obnos a zároveň Vás ujišťuji, že při
každé příležitosti Vaši firmu všem pánům spolubra
trům co nejlépe doporačím. S přáním bojného sdara
trvám Vám apřímně nokloněný a vděčný

Lambert Ludvík, domašlický bisk. vikář a farář.
Mrákov, 29. července 1904.

Vaše Blahorodí!

Kalich došel neporušený. Poslacení provedeno
nádherně; jsem úplně spokojen. S veškerou úctou

V Žeravicích, 10. září 1904.. Fr. Coufal, farář.

Velectěný Panel
Nádobky ua ev. oleje jsem obdržel k úplné

spokojenosti, coš dokázati chci tím, že jak mi jen po
někad možno bude, s novou objednávkou se přihlásím.

S veškerou úctou AloiseNemerád, kooperator.
V Kostelci a Kyjova, 1%. září 1904.

VelectěnýPane Steňku|
Přijměte vřelé díky za zásilku svícnů 10 Petro

vic, Jak vdp. farář Fr. Bubílek psal, jsou skatečně
dovedně provedeny, aestbetice vyhovující a skvostnou
osdobou oltáře. Těší mne, že mohu Vašnosti i mně
vítanou zprávu podati.

E) S veškerou úctouoddaný
Pavlov, 30. září 1904. Fr. Mikan, farář.

Velectěný Panel

Dovoluji si s radostí oznámiti, že lustr došel
neporušen. Jak s provedením, tak i mírnou cenou
jsem úplně spokojen a neopomenu Váš ctěný závod
podle mošnosti doporačovati. S veškerou úctou

Částrov, 2. října 1904. Karel Beneš, kaplan.

Velectěný Panel

Lampa Vašností zaslaná došla a mohu otevřeně
Moi, že svojí úpravou mne překvapila a všem neobyčejně
se líbí. Vyslovaji Vašnosti srdečný dík za tak brzké
provedení. Vynasnažím ae Vaši ctěnou Grmn všade co
nejlépe doporučiti a při objednávkách pro chrám Páně,
spadajících do Vašeho oboru, nikdy jí nezapomenu.

Se vší úotou Fr. Segeta, farář.

Benetice u Červ. Lhoty, 16. října 1904.

P. T.I

Překvapen mistrnou rekonstrukcí kalicho přes
200 roků starého a mírnou sa práci cenou, vyslovoji
Vám plnou spokojenost.

Magr. Frant. Srdínko, kapitolbí děkan.
Stará Boleslav, 18. října 1904.

Velecténý Panel
Kalich s paténou jakož i paténku k nemocným

jsem v neporušeném stavu obdržel a dovoluji si Vám
tímto vě dík za skvostné poslacení projeviti; jsem
úplně spokojen. Budu v budoucnosti ne Váš ot. závod
pamatovati. | 9 obzvláštní úctou Karel Patočka,

Beschwits, 17. října 1904. farář.

Velectěný Panel
Srdečné díky za milou zásilku kalicba s meš

ních konviček. Nevýslovnou radost jste mi spůsobil
tím, že jest kalich zcele dle.mého přání a zároveň
posvěcen; dnes právě jsem měl týž poprvé při měi
svaté. Též konvičky jsou velmi vkusné, takže jsem
úplně apokójen. —S upřímným díkem sa Vaši milou

ochota Dosdravaje Vás a znamená se Vám v úotě
Postoloprty, 17. listopadu 1904. Jan Hegr, keplan.

Voleotěný Pane!

Děkuji Vám srdečně sa solidníprovedení sakásky ati, budu-li něco po

třebovati i závod Váš jiným doporačiti. J ád
opravdu,že mém český Vášzávod a denebyl jsem
nucen objednávku ačiniti u firmy německé.

Ve vší úctě oddaný Fr. Bajar, farář.
Uhbřinov, 27. prosince 1904.

Velectěný Panel
Četl jsem mnobá doporučení Vašeho závodu:

avšak nejlepším doporučením jest provedení opravy
monstrance. Proredení této opravy dosvědčuje,že do
poručení Vašeho závodu byla oprávněna. Mne oprava
nejen uspokojila, nýbrž překvapila, a proto milerád ©
Vás doporačuji. Frant. Babílek, farář.

Petrovice u Mor. Krumlova, 10. ledna 1906,

Velectěný Panel

„ Objednaný kalich s paténou pro chrám Páně
v Biškovicích jsem tyto dny řádně obdržel. Byl jsem

překvapen krásnou úpravou, tmavým pozlacením ka
licha i patépy. Kalich proveden ze atříbra ve slohu
románském věrně dle poslaného nákresu, kopa i pa
téna jsou silny ve stříbře. Kalich líbí se všeobecně.
Nížepsaný děkuje ct. firmě srdečně za ochotu a krásné
sboší Dle potřeby opět se přihlásím a ct závod P. T.
sousedům rád doporučím.

Pozdrav a úctu Megr. Josef Kubíček, m. děkan
Všechovice, 22. února 1995. a farář.

Velectěný Panel
Monstranci jsem obdržel neporušenou a překva

pila mne vzornou a důkladnou úpravou. Granáty vy
jímají se znamenitě. I hostiář jest pěkný a důkladně
pracovaný a vyniká daleko cenou a prací nad vídeň
skou práci trhovou. Ve vší úctě oddanný

Jan Ot, farář.
Sedloňov, 4. března 1906.

Velectěný Panel
Pozlacený kalich s paténou došel v nejlepším

řádku. Jsem e prací úplaě spokojen, jakoš i s cenou.
eopomena Váš závod doporoučeti. V úctě

Josef Chlápek, farář.
Ve Všemíně, 6. dubna 1905.

Vážený Pane Staněk|
Monstranci a vše ostatní jsem v pořádku ob

držel. Monstrance, kterou jsem Vám zaslal k opravě
a pozlacení, byla ve velmi ubohém stavu; ale jaké
bylo moje překvapení, když jsem ji opravenou 8 po
zlacenou spatřil, nedovedu vypsati. Jo to opravda
svědomitá práce, kterou jete na monstranci vynaložil.

Ve veškeré úctě oddaný Ferd. Záruba, farář.
Hirechenstand, 14. dubna 1906.

Velectěný Panel
Račte dovoliti, abych Vám vyslovil své plné

uznání za vzorné provedení objednané monstrance. Je
to předmět, který směle vystaven býti může. Těší
mne, že máme pracovníky, kteří nejen tolik dovedou
jako veliké firmy vídeňské, ale kteří podrobným a
nešablonovitým, ale svérázným provedením je snad
i předčí. Kdo dosud u mne práci Vaši viděli, kněží
i občané, všichni jak krásné, tak i solidní provedení
2 plna uznávali. Zoamenám se w veškoron úctou

In. Mácha, farář.
Ve Štarnově, 20. června 1905,

Velectěný Panel
Svícny, celkem 10, obdršel jsem v úplaém po

řádku. Že se mně a každému líbí, o tom není třeba
se zmiňovati. Vaše firma požívá jiš dávno nejlepší po
věsti. Ač buda něco potřebovoti, opět se na Vás
obrátím. V hluboké úctě oddaný

Vincenc Hyxe, farář.
Kaliště, 26. července 1906.

P. T.

Sděluji Vám, že jeom se zaslanou korankoa
velmi spokojen. Překvapil jete mne jak čistotou práce,
tak vybraným vkusem a elegantností celku, pročež
mohu Vás každému vřele doporačiti. V plné úctě

Martin Velický, děkan.
Říčany, 9. září 1905.

Velovášený Panel
Dovoluji si tímto Vám osnámiti, že lampy došly

na štědrý den neporašeny a v úplném pořádku. Jsou
velmi krásné a všeobecně se líbí. Jame úplně spoko
jeni. Můžeme a chceme Vaši velect. firmu všade do

poručiti. Farní úřad v Miltikově u Chebu.
26. prosince 1905.

Veleotěný Panel
Za dodaný bronzový, alacený lustr pro náš

kostel vyslovují tímto avou úplnou spokojenost. Lustr
všeobecněse velicelíbí a doporučujeVaši firmav ka
ždém ohledu. V dokonalé úctě Fr. Blažek, farář.

Rejšice, 1. ledna 1906.

Velovážený Panel
Lampa došls neporašens, a nucena se vidím

dáti Vašnosti vysvědčení, de jest skutečně krásná s
dobře poslacená, a protož nejen mně, ale i všem ae
líbí, kteří ji viděli, Vašnost může býti ubezpočena,
že i budoucně jen u Vás objednám a Vaši ctěnou
firmu jak mošno -nejlépe doporučím. Ve vší úctě

Fr. Kyselák, farář.
Skrbeň (Morava), 10. ledna 1906. '

Velectěný Panel
Právě obdrňel jsem u ct. firmy Vaší objedna

ných 6 bronsových svícnů oltářních, proto sdělují, čoilka došla bes pohromy s vsbudila všeobecné pře



kvapení a aepokojení jak svým vkueným a důklad
ným provedením, tak i levnon cenou.

Doporučují ctěnou firmu Vaši všem důst. far
ním úřadům co nejvřeleji.

S veškerou úctou

Češtice, 19. ledna 1906. — Jos. Kohont, bisk. vikář.

Vaše Blahorodí |

Ciborium jsem obdržel a jsem úplně spokojen.
Ani jsem se nenadál, že tak krásně ta oprava dopad
ne. Pročež také Vašnost milerád důstojným farním
úřadům doporučím.

Přeje mnoho zdaru, trvám ve vší úctě oddaný
Heřman Haaser, děkan.

Hořelice, 8 února 1906.

Cténý Pane!
Kalich jsem obdržel neporušený, líbí ae mi a

všem, kdož jej viděli. S cenou jsem spokojen. Těší
mne, že máme Vašnostinu firma, která cizím f.rmám
v konkurenci odolá. V úctě trvá

Rado!f Bajar, farář,
Mor. Hazová, 14. úaora 1908.

P. T.

Zásilka v pořádku a ka epukojenosti došla.
Díky. — Jsem rád, še máme českou práci, která
úplně vyhoví s vyrovná ee cizí. Přeji od Boha zdaru.

Leopold Zajíček, farář.
Opořany, 2. března 1906.

Vaše Blaborodí!

Zusílaje Vám asložním listem za vyzlacení ka
licha účtovaný obnos, vyslovují Vám své díky za 80
lidní a čistou prácí Vaši. Jsem úplně spokojen jak
-s provedením, tak i s cenou a neopomenu Vaši firmu
vůkolním důst. pánům vřele doporučiti.

Zoamenám se s veškerou úctou oddaný
Dublovice, 5. března 1906, Fr. Hrachovec, farář.

Velectěný Panel
Monstrance došla neporošena. Líbila ae všem,

kdo na v pravdě uměleckou práci z blízka patřili.
Doporačím Vášízávod všude. S úctou

Biskupice, 9. března 1906| Ford. Blažek, farář.

P. T.

Kalich Vámi zhotovený a chráma Páně Drž.
kovskému darovaný došel bez úrazu, a jest to dílo
'v pravém slova smyslu mistrovské, velmi krásné a
-cena velice mírná. S uctivým pozdravem

V Držkově, 19. března 1906. Josef Pískač, farář.

Velectěný Pane!
Věci došly v úplném pořádku a Jíbily se vše

obecně, zvláště monstrance vypadla nádherně. Byli
„jsme opravdu mile překvapeni.

Vzdávaje Vám nejerdečnější díky za Vaši vzá
-cnou ochotu, zaamenám se v dokonalé úcté

Frant. Lany, farář.
Stachy, 21. března 1906.

Velecténý Panel

Ciborium jsem obdržel a jsem a Vaší rychlou,
důkladnou a levnou prací velmi spokojen. Děkuje Vám
-zároveň alibaji, že Vaši solidní firmu svým spolu
bratřím co nejlépe doporučím. Vám oddaný

Ant. Frecr, děkan.
Slaný, 29. března 1906.

Velectěný Panel
Vše došlo v nejlepším pořádku. Práci a solid

nosti Vaší všechna čest! Všichni máme radost. S ci
boriem jste měl dobrý nápad s těmi granátky — jak
je krásné a kalich rovněž tak. A účet jest mírný.
Milerád Váu známým svým pp.farářům doporučím.

„Ještě jednou vzdávám opřímné díky.
S úctou Václav Tomec, farář.

V Klentnicích, 31. března 1906,

Vážený Pane Staňku!
Věčná lampa byla sem neporušena dopravena.

Ujišťoji Vás, že jsem neočekával, še tak krásně se
bude vyjímati, neboť vypadá jako nová, Líbila se vše
obecně. Děkuji Vám za Vaši vzácnou ochotu srdečně
a kde budu moci, všude Vás doporučím. Vřelýpozdrav!

Ve veškeré úctě oddaný Ferd. Záruba, farář.
Hirechenstand, 31, března 1906.

Velectěný Pane!
Objednaná monstrance stříbrná v pořádku došla

a uznána byla ode všech, kdož ji znalecky prohlédli,
za mistrovsky provedenou. Ozdoby do podrobna ručně
pečlivě vytepané tvoří s emailovanými obrázky a
drahokamy velmi harmonický celek. Vyslovuji za to
Vašnosti své díky a mohu Vašnostinu firmu eměle
doporačiti všem, kdož poříditi sobě chtějí cenné před
měty kostelní v mírnějších cenách, než u firem nám

-císích a nepřátelských.
Rudolf Bajar, farář,

V Mor. Hazové, 4. dubna 1906.
—

Vaše Blaborodí!

Monstrance řádně došla. Rád s vámi sdělují, še
provedl jste ji svědomitě, umělecky. Sloh románský
jest čistý, detaily harmornické, práce i cena velice
solidní. Drahokamy jsou velmi pěknou ozdobou obrás
ků emailovaných — lunula kruhová velice jest prak
tická. Máme radost z drabocenné monstrance|

Srdečné díky Es svědomitou — veskrze solidní
práci. Zcela oddaný Jan Fr. Seid], děkan.

W Černilově, 14. dubna 1906.

Ctěný Panel

Zásilka došla v úplném pořádka. Nad zrentau
rováním pacifikálu, který nyní od nového se neroze
zná, projeveji Vám tímto úplnou spokojenost. Ctěný
Váš zárod svou solidností a správností doporučeje se
sám sebou. Mnoho zdaru. Jos. Fr. Stejekal, farář.

V Stadnici v Čechách, 16, dubna 1906,

OXID

Kuchyňské nádobí
a jiné

zboží klempířské
drahu nejlepšího

za ceny tovární prodává i práce stavební
solidně zhotovuje

Jan Weber,
klempíř v Dobrušce.
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i, ,
Exekuční

prode Dotace
Dne 9. května 1906 o 9. hod. dopol.

bude odbýván uc.k okres, soudu v Hradci
Králové v síni č. 35 exek. prodej ho
stinoe čp. 151—186 na Pražském Před
městí, ku kterémnž se koupěchtiví zvou.
V podmínky dražební nahlédnouti lze u
řečeného sondu,

Hostinec jest v příznivé poloze s čtlým
obchodem, naskytuje se v něm dobrému
odborníku příležitost ku stkvělé existenci,

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
s touto ochrannou známkou.

ZlatámedaillePardubice

"9[ispem938/2:G061UÁpU0/T

"90612HEďo[epom93817

Praha 1905. I. cens. Diplom čestného uznání.
které jediněkupujtea žádejte!„MONOPOL“

akciová svíčkárna a voskárna v MI. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

„Tovární sklad PLZEŇ, Saská ulice číslo 7.
Telefon č. 416*

K jarním období ©

dovoluji ei veledůstojnému
duchovenstvu nabízeti

přírodní vína
první jakosti jak mešní, tak tabulová.

Adolf Bařtipán,
hotelier v Hradci Králové

(Adalbertinum).j

Do Hradce Králové a okolí.

Dovolaji si P. T. obecenstvu uctivě oznámiti,
že jsem otevřelI. březnem !906 v domě
číslo 36 vedle bisk. residence na
Ve'kém náměstí

svůj vlastní
sklad oděvů
pro pány a chlapce.

Snahou mojí bude posloužiti vždy modním
a dobrým zbožím z látek trvanlivých. Taktéž
zhotovuji obleky z látek přinesených za ceny
nejlevnější.

Správky se levně a v čas vyřlznjí.
Opíraje se o dlouboleté zkušenosti, jichž

jsem ve velkozávodech získal, jakož i o důvěru
mně P. T. obecenstvem jako dlouholetému zástupci
firmy E. Bělský věnovanou, těším se, že mi tato
jako samostatnému živnostníku v míře ještě větší
zachována bude.

Znamenám se k službám nejochotnější

V. TYPLI.
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Přírodní rakouská —
Nd

OOLOVODOVO 0009 VO0000000O0OCOD 00 000B

V-E-V.
uit 0

NĚRIYKNIKAKHK

WW 0000DO

(ku mši svaté)
doporočaje a

A poštmistra majitelvinic a sklepův.|=

o:
(u Kremže v Dolních Rakousích.) z

Vína rozličných ročníků. z
Doporučuji znamenité šestileté bílé vímo '
Jitr za 60 bal. -- Rozesílám jen po půl
hektolitru a výše ve vlastní nádobě, kte
rouž franko zpět beru. — Doprava odtud
za půl hektolitru až do Praby činí K 1'70.
— Jsem ochoten, vzorek (láhev) doporu
čeného vína před objednávkou na zkoušku
zaslati. — Že ryze přírodní víno rozesí

lám, to dosvědčí zdejší farní úřad.
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Kyětnovéhlízy, 23
Begonie hlíznaté zaručeně plné bilé, růžorí, červené, žluté

1 kus 36 h, 10 kusů K 320,

Tytéž slabší hlízy 1 kus 24 h. 10 kusů K2 -.
Begonie obrovské jednoduše kvetoucí v nádher. směsi, 1

kus 20 h, 10 kusů K 160.

Gladiolus yaudarensis hybr. „Excelstor“ nadher, mečiky
smíš. barev, 1 kus 12 h. 10 kusů K 1—.

Gladiolus nancianus se skvrnitými skvostné zbarvenými
květy, směs. 1 kus 10 h, 10 kusů 80 h.

Hyacinthus candicans bile kveloucí obrovské letní hya
cinty, 1 kus 12 h. 10 kusů K [--.

Jiřínky kaktusoré v li nejnovějších krásných druzích
se jmény; kus 40 h, sbírka všech ti K 1480.

Tytéž směs nových druhů překrásných bez jmén; kus
30 h, 10 kusů K 250.

Lihum Hyrinum grandiji.. lilie ligrované velkokvěté; kus
20 h, 10 kusů K 1:50.

Montbretia semenáče různých barev v krásné směsí 10
kusů 40 h, 100 kusů K 360.

Owahs esculentum. štavel jedlý 1. zv. očiverlistek pro ště
stí« zajímavá rostlina pro pěstění v hrncich; krás
ný též na obruby záhonků; 10 kusů 20 hb,100 ku

sů K 120..
Sasanky neb anemonyzahradní jednoduchév krásné směsí;

1 kus 5 h, 10 kusů 30 h, 100 kusů K 2—.

Sasanky jednoduché nové „de Caeu“ bujné rostoucí, nád
her. směs barev; 1 kus 6h, 10 kusů 40h, 100 ku
sů K340.

Sasanky plnokvěté hollandské v nádh. směsí barev; 1 kus
8 h, 10 kusů 50 h, 100 kusů K 380.

Tuberosy amer. „Ezcelsior | Pearl“ nicovka libovonná
s vysokými stvoly sněhobilých plných květů t kus
18 h, 10 kusů K 1440.

Voškorá semena hospodářská, zahradní a lesní,

dle hlavního seznamu, který na požádání zdarma zasýlá

odborný závod
Br,Viana, "hmksy“ BradaČr,

Velké náměstí (proti bisk. residenci).

VODUVÁ
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První výroba

věžnich

KARLA ADAMCE,
dodavatele na ; iskupský kostel v Litomé
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd. , odporučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních hcdin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

i
K době velikonoční:
Boží hroby

k výběru.
v každé velikosti, ze dřeva

Těla Páně pěknéřezanáa jemněpoly
chromovauá. (Z pevné sádry ve velikosti 90, 100, 116,
130, 140 cm. velmi levná.)

ze dřeva pěkně řeKlečící andělé zanéajemněpoly
chrom. v každé velikosti. (Z pevné édry 40, 65, 65
um., velmi levné.)

ze dřeva řeSošky Vzkříšení3, '
jakož i veškeré kostelní práce

doporučují uctivě

Petra Buška SYNOVÉV OYCHrově
umělecký závod sochařský a řezbářský!

pro práce kostelní.

Založ. 1853. Provedeno přes 500 nových oltářů.

a TDOVOK ŘONONONY
ž Jos. Hájek, *

obchod papírnický a závod knibařský

v Hradci Králové,
v domě pana Skuhorského, proti hotelu

„Merkar“.

as v 60růmných formáchv každém slohu; nákresy

Knibařská dílna opatřena jest nejno
vějšími stroji a doporučuje se ku provedení

p všech prací v obor ten spadajících. —
3 Vazby knih všeho druhů, od jednodncbých

až do nejskvostaějších.

ORP- Úprava moderní a vkusná. jiš

Zlacení nápisů na stuhy.

Velký sklad všeho druhu papíru.

Hojný vývýběr ku psaní, kreslení=======a malování.

Knihy obchodní,
ve vellém výběru neb na zvláštní zho

tovení v trvanlivé vazbě.

Modlitební knihy
v nejrůznějším výběru.

Velký výběr uměleckých dopisnic. Nej
©)krásnější hradecké pohlednice vydané|
Čoucesasmaseasc

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslol, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a

kovového náčiní ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čecbách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. ny

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotovésboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

(©

SOSORNONONOONONE

WOWBOSKSPOSHPOEAEĚ

e

DNAABK)
©

Zemská živolní

pojišťovna
markrabství Moravského

pod vrchním dozorem zemského výboru,

pojišťuje levně a výhodně kapitály pro případ
úmrtí : dožití, věna 4 výbavy, výměnky pre
rolníky, důchody vdovské, sirotčí, starobní =
pro případ invalidity, jakož i pense všeho druhu.

Jistota naprostá, an jest to ústav

ME-zemský. "U
Všechen čistý zisk náleží pojištěncům.

(Filialka ve Dvoře Králové.)

Gener. inspoktorát v Hradci Králové jen

Eliščino nábřeží čís. 304.

Krejčík
V PRAZE,

; umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Picárna a dllny na Letné Číslo 612—VWi.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivé své chvalně známé: sochy, oltáře,

křížovécesty, jesle, Boší rody, příde, kasatelny,
spovědníce, Břtitelny,konsoly, y, iustry, pulHiky atd. dle slohu kostelů,Fezaněvdrámcena obrasy,
premie, fotografie a diplomy. esaný nábytek a

růsné předměty hodící se sa dárky.
Půrodní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.o —
První deský 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, vVideň,
VO. o., Seiden

gasse čís. 35.

C623 X G9 XPI X GB3XCODX

Jan Horák,*soukenník
v Rychnověnad kon

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.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

662XCP3XGPIXCP3XKB3

JAN KALIS,
hodinářa zlatník v oa n.Kn.
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nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní ho
dinky všech druhů a soustav. Pendiové hodiny
v krásných ořechových skříních. Zlaté astříbrné
skvosty, jako: řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení s úplnou zárukou/

Důvěry hodným cdsilky na výběr téš i na splátky
bes evýšení cen. — Zalošemo r. 1843.

KAXXAXXAXAXAXXXAOOOCX

Půjčuji za nejmírnější poplatky

divadelní obleky*všech druhů
i pro dětská představení;

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 2.

XKXXXXXXXXXXOXOXAX
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příležitostem ?!

©Klatovsképrádlo!©
Dámsképrádlovlast.výroby..
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Předplatme na čtvrí voku 3 so h 1
Číslo18.| aji rehes4 4 |

Historická vzpomínka.
I

(3) Dne 18. dubna bylo tomu 4.0 let, co
přišli Jesnité do Prahy. Poněvadž se zmiňovaly
o tomto jubileu pokrokové listy s nespravc
dlivými úšklebky, chceme zase my uvésti něco
oa obrana. Ač jiá jsou vydány důkladné, kri
tické spisy o činnosti řádu jesuitského, přece
naše veřejnost dává se másti dále v té příčině
zastaralými šlágry. V protikatolických brožu
rách vůbec nic kalého o jesuitech nečteš —
zrovna jako o současných kněžích. A bude ještě
dlouho trvati, než pásmo nejpošetilejších před
sodků historických o tovaryšstvu Ježíšovu
bude rozptýleno světlem pravdy.

Kolik lidí na př. i z intelligence ví, že
sv. Ignác z Loyoly, zakladatel řáda, byl wu
žem snášelivým, který radil k vlídnosti a la
akavosti vůči kacířňím? Napsal na př.: „Jest
velmi důležito tak bojovati za katolickou
pravdu, aby i bludaři, kdyby byli přítomni,
se přesvědčili o naši lásce a skromnosti kře
sfanské. Nesluší něco orážlivého mluviti, auiž
na jevo dávati, jako bychom jejich bludy pc
brdali; ale jest potřebí prostě dokázati prac
divost věrouky katolické, z čehož samo sebou
následuje, že učení odporná jsou falešná.“
Srovnejte s tímlo křesťanským povzbazením
vášnivá slova Martina Luthera, který volal,
aby kardinálové byli oběšení nebo utopeni.
Srovnejmae s křesťanskou- činností Igoáciovou
pobízení Lutherovo, aby poražení sedláci byli
týráni a odpravovánil Leč — posud platí n
lidí věci neznslých zakladatel řádu jesuitského
za drsného nesnášelivce a Luther zu průkop
níka svobody.

V protestantských církvích mnobo 8e 0
reformaci mluvilo, jesuité ji klidněa prakticky
prováděli a to nejvíce na sobě. Ignác jako
stařec nad hrobem poslal 15. ledna 1556 do
Čech 12 svých žáků. Po cestě jim nadávali
lotheráni „lidí povětrných, zralých pro kata
nebo kamenování.“ V hospodách jim předkládali
v postní dny schválně masitou večeři, tak že
poatníci raději se ukládali k odpočinku o hladu.
18. dubna přibyli již do Prahy. Zde čekalo tolik
reformační a kolturní práce! Kuěžstvo kališné
a lutherské v Čechách bylo tak mravně pc

FEUIULLETON.
»Případ, který nesmí zůstati

českou veřejností nepovšimnut . « .«

Napesl Josef Váňa.

Tak doslova napsala
sOsvěta Lidu« v čís. 43.

A co že se vlastné stalo tak důležitého, co
že nesmí zůstati Českouveřejnostínepovšimnuto..?l

Pan učitel L. Měšťan z Králové Dvora jedl
loni o Velikém pátku veřejně maso v hostinci
před mnoha hosty a proto dostal za to písemnou
domluvu od zemské školní rady. To se mu ovšem
nelíbilo a proto »Osvěta Lidu« zle se horší a
proto prý »nesmí případ p. učitele Měšťana zů
stati Českou veřejností nepovšimnut, nestoudná
klerikální rozpínavost, která by chtěla mentoro
vati i soukromý a domácí život občanů, musí
býti odkázána do náležitých mezí.«
. Kdyby to nebyl případ tak pro národ český
významuplný, že nesmí zůstati nepovšimnut s
kdyby se nejednalo o p. učitele Měšťana, řekli
bychom: »Otče, odpusť mu, neboť neví, co činí«,
ale takto skoro se nám rozum také zastavuje,
jako pardubské »Osvětě«, a my nutně tedy jsme
nuceni si případu toho povšimnouti.

K upokojení borkokrevných duší, které snad
případ ten pojmenovali jadrné a správně po česku,
musím připomenouti, že rozsah tohohle jednání
p. učitele Méšťana zcela přesné odpovídá dosabu
jeho vzdělání.

Každému vzdělanci jsou náboženské city,
náboženské zvyky a náboženské přesvédčení toho
neb onoho vyznání posvátny. Uráží-li pak učitel

známá| pardubská

kleslé, že žalno vypravovat. Sám slušnější kacíř
nechtěl ani v krčmě vedle „popa“ seděti. Du
chovní srovnáván v lidovém pořekadlu 8 lotrem
a kutem. Lid se o víra stále po krčmách hádal,
mužové nejprostější udávali své rozumy, ale
obecná mravnost klesala rychle dlepříkladu
duchovních a — šlechticů, kteří si osobovali
v nových církvích hlavní vliv na záležitosti
náboženské. Pouze jednota Českobratrská vyn'
kala v křesťanské kázni nad úroveň různých
sekt jiných. Katolíků bylatedy nepatrná hrstka.
Universita Karlova byla u velikém úpadku;
byla ožebračena tolik, že ani 11 prostředně
vzdělaných mistrů nemohla aživiti. Kališní
mistři pomáhali si obchodováním. Universita,
jež již dávno byla v rakách kališuíků, měla
jedinou fakulta artistskou; a navštěvovalo ji
tak málo žáků, že byly obavy, aby nebylo
více učitelů než žáků.

Jesuité cbopili se práce velice energicky.
Počali školou. Král Ferdinand L. dal jim dům
4 ustanovil plat na jejich výživu. Studující na
jejich škole činili tak zdárné pokroky, že brzy
počali sami protestanté, kališníci ano i čeští
bratří posílati své synky raději do kolleje je
snitské nežna skomírající universitu. Jesuité
ovšem chovali se k nekatolickým žákům velice
snášenlivě, nevnucovali jim svoji víru. Mezi
tím co v Karolinu (na uaiversité) panovala
mezi žáky vezbednost u nedbalost v učení jako
na protestantských aniversitách za hranicemi,
v Klementinu (u jesuitů) dbáno kázuě ipilno
sti, Winter píše: „To lze obecně říci, že pořá
dek a kázeň na jesnitské Škole byla daleko
tužší nežli na kterékoli universí (oniversitě)
protestantské, neboť jesuité si školy hleděli
s nepopíretelnou horlivostí, a v konání povin
ností jsouce žákům vzorem, chtívali také od
žáků, aby sobě vedli dle návodů učitelů“ A
jinde dí: „Nemůže býti pochybnosti, že pláni
methody na svou dobu byli příhodné; jesuité
jimi dobyli sobě zásluh o katolické školství
uepopíratelných.“ (O životě na vys. škol. praž.
275, 398).

Teprve když Klementinum bylo v roz
květu a když si vychovali jesnité více nad
Šených drahů, počali pracovati na širším zá
kladě Ale co všecko při tom od „svobodo
mysluých« kališníků a zvlášté lutheránů zkusili!
Protestant Denis o tom píše: „Lid neustále

katolík svým beztaktním chováním o Velikém
pátku, tedy v den, ve který i surovec zbožné se
zachvěje, náboženský zvyk a cit a předpis svých
spoluvěrců, nikdy není a nemůže býti zván vzne
šeným slovem »vzdělanece, byť nu slovo to vším
úsilím reflektoval.

A proto případ p. učitele Měšťana nesmí
zůstati českou veřejností nepovšimnut a musí česká
veřejnost vším úsilím žádati pro učitelstvo vyšší
vzdělání, Bude pak míti aspoň přibližnou jistotu,
že na draze placených svých školách bude míti
pro svou mládež vzdělané vychovatele a karak
terní muže a nikoli beztaktní, pohoršlivě se chc
vající učitele.

M. Červinková napsala ve Vlčkově +Osvětě« :
»Nejlepší požehnání, jehož nebe může poskyt
nouti mladé mysli, jest, dá-li se jí v životě setkati
se vznešenými charaktery.«

Vzdělaní páni učitelé nikdy tak hrubé bez
tektnosti se nedopustí, poněvadž jsou pamětlivi
svého vznešeného a zodpovědného povolání,

Aby pan učitel Měšťan zase nenaříkal na
tyto řádky jako nestoudnou klerikální rozpínavost,
osměluji se jej uctivě prositi, aby aspoň chvilku
svého drahého času obětoval a pročetl si laskavě
»Moje království nebeské« od Petra Roseggera.
Vydal knihu tu na Král. Vinohradech r. 1go5 Jan
Laichter překladem Karla Velemínského, tedy na
kladatel a vydavatel Masarykovy »Naší Dobys.

Tento ze současných německých básníků nej
proslulejší muž píše na str. 200: »Kdo však není
křesťanem toliko na křticím listu, ten má své
zvláštní vánoce i velikonoce, ten myslí o svátcích
velikonočních ne tak na zelenající se louky, na
velikonočního zajíce, jako na dílo Spasitelovo,
na jeho i naše vzkříšení.«

A na str. 39. v kapitole »Trpěl pod pont

/mserty se počítají levně.
Obmova vychází v pátek v poledne.

Ročník XII. *

byl na nejvýš nepřátelský, věřil všemu uda
vačství proti nim; vytlouxána jim okna a pře
zdíváno jim synů Jidášových. Utrakvisté (ka
lišníci) hlasitě mluvili v jejich kostelích, blížili
se k těm, kteří se zpovídali, aby je poslechli;
když vystaven byl hrob Boží, mnozí chodili
okolo oltáře s kloboaky na blavách a vysmí
vali se těmto modlářským(?) obřadům. (Konec
sam. čes., 465.) Když jednoa Canisiug u 8v.
Klemeuta slouil mši, rozbito okno kamenem,
který spadl vodle oltáře. Jinému jesuitovi chtěl
dáti u oltáře jeden neurvalec políček. Na po
chůzkách po nich házeno blátem a kamením.
Sly blasy, že bude třeba jesuity vhůzeti do
Vltavy a dům jejich vypáliti. Takhle chovali
se jinověrci k těm lidem, kteří jim ničím nc
ublížili.

Když začali vycházeti na missie do vesnic,
bylo jim nadáváno; někdy byl jesnila i zbit.
Potlačený jesuita přišel znovu, přišel potřetí,
až se mn lépe porozamělo. Jesuité byli odho
dláni snésti jakékoliv mačednictví, tuhá kázeň
jejich, sebezápor, poslušnost k představeným
překvapovaly každého. Nejhorší jejich nepřá
telé musili uznati, že jsou mravně bezůhonní
a že napravojí pokleslé mravy, kdekoliv svoji
činnost zahájí.

Zmíněný liberální protestant Denis píše
o nich: „Jesuité přinášeli dvoje přesvědčení,
které činilo je nepřemožitelnými: byli jisti, že
drží se pravdy a jisti, že budoucnost jim ná
leží; příkoří neodstrašovalo jich. hojnost žně
vynahradí zdloubavou práci. — Velikou jejich
převahou bylo, že bezpečného útulku posky
tovali lidem, jichž vědomí tak dlouho trápeno
bylo pochybnostmi, a kteří žíznili p> pokojis
u uich nebylo již hádek ani nejasvosti : při
vášeliučeníjasné,přesné,určitévnejmenších
podrobnostech.

Bez vůle, zbaven všech pout světských,
jesuita jest nejevičuější zbrojnoš, nejsmělejší
apoštol a nejstatečnější mučedník. Žádný úkol
jemu není dosti nevdéčný a vižádná povinnost
dusti nebezpečná. Jako všecky legendy i lo
Genda jesuitská, jak si ji představuje fautasie
lidová, jest směšná, vztahujeme-li ji na tu neb
onu osobu, ale pravá všeobecnou a hlubokou
pravdou, rozšíříme-li ji na celé tovaryšstvo.
Na vzdor provinciálů jesuité sami o sobě jsou
velmi počestní hdé; setkáme-li se 8 nimi vhi

ským Pilátem, ukřižován, umřel«, tedy v oddílu
vztahujícím se přesně k Velikému pátku, praví:
»Pro skeptika jsou svátosti bezcenné, pro věřícího
neccenitelný statek duševní. Před lety jsem se ve
své knize »Všelicos lidského« vyslovil mimo jiné
o mystice. Tázal jsem se, proč moderní človék se
tak vyhýbá mystice, když přece každy z nás je
zapředen do samých tajemství? Tajemstvím jest
nám svět, minulost, budoucnost, tajemstvím jsou
nám příčiny našich náklonností a jejich konečné
účinky. A největším tajemstvím je člověk sám
sobě. Vše kolem nás, před námi, za námi, nad
námi, pod námi je temno. Pronikavá světla, která
občas zaplanou, více nás oslňají, než nás osvě
cují. Když tedy tajemství uděláme symbolem (od
znakem), obrazně je přiblížíme svému srdci, je
svou fantusií zlidštíme, povzneseme, je to ještě
nejlepší, co můžeme udělati. Nevzýváme ve svá
tosti chléb a víno, nýbrž tajemství, v jehož lůně
spočívají noše věčné osudy. Jsme pamětlivi božské
lásky, která nás spasí a jsme blažení tou před
stavou. — Kdo mi v té véci hned nerozumí, ne
namáhej se vůbec, aby mi rozuměl. Ať klidně
vstoupí z mého okruhu do svého, žádám od něho
jediné, aby dbal mé individuality, jako já jeho,
Ze dveří vykážu jen toho, kdo drzým posměchem
znesvěcuje tuto svátost milionů bližních.

Neviděl jsem ještě, aby pohan anebo atheista
vstoupil do křesťanského chrámu s pokrytou hla
vou, ale viděl jsem mnohého, jenž při nejpovzne
šenějším okamžiku mešní oběti, při proměně,
nesklonil hlavy. Proč jedno ano, a druhé ne?
Když už nemohu sám věřiti v mysterium, musím
mu aspoň vzdáti úctu jakožto předmětu, v němž
je pro jiné tak nezměrná spása. Stojím-li v šeří
cím se koutu kostela a dívám se na oltář, kde
svíce slavnostné hoří, kde kadidlo pomalu, takořka



storii nebo v životě, bezděčně pocítíme k nim
úctu, často jakousi sympatii a někdy šetrný
obdiv. Jsouť skromní a učení, milí v obcování,
oddanost jejich jest upřímná a svůdná, zbož
nost shovívavá a laskavá, tvrdší jsou k sobě
nežli k jiným, znají světa ač ovládají jej, po
vrhojí jím; nad ně nikdo lépe nedovedl loviti
daše, a po svém zakladateli zdědili neodolatelné
kouzlo a schopnost, býti každému vším“. (Ko
nec sam. čes., 456). Winter píše: „V zápase
8 protestanty českými uloužila jesuitům od po
čátku jejich skromnost, přívětivost a sladkost
v obcování společenském. — Jesnité zalibovali
se obecenstva též tím, že konali muohé skatky
milosrdenství, o kterých lidé 8 pochvalon ho
vořili; kázali v žalářích, prosívali za lidi u
vězněné při ouřadech i žalobných stranách.
Lidé začali k nim bleděti s důvěrou jakožto
k mocným ochráncům: posílali jim písemné
prosby, aby se jich zastali v potřebě zlé. Dvakrát
týdně brzy po svém příchodě do Prahy chodí
vali jesuité do pražských špitálů, tu stlali
chudým postele, smetávali pavučiny se zdí,
špínu omývali, metli a když všecko spravili,
dali se do kázaní. Ze skutků milosrdných, jež
veřejně konali jesuité, nebyl z posledních ten,
že provázeli zločince k popravě. Až na míle
cesty jezdívali za takovými neš'astníky. Divným
a brozným předsadkem tehdejších lidí puzení
jsouce, obyčejně se kněží (nejvíce českobratrští
Pozo. red.) takových nešťastných ortelovaných
vystříbali. — R 1586 jest nacena novoměstské
rada omlouvati se císaři, jenž určil roční stálý
plat 5 kop gr. českých z vinice jisté knězi,
odsouzence téšícímu, že takového kněze není,
čímž prý vinoa konsistoř podobojí (kališná).“
— Zdaž zná náš lid tyto úsudky o jesuitech,
jež přece nepocházejí z péra „klerikáloího ?“
Místo co by byl lid poučován o historii ne
stranně, vydala se podvodná brožura „Řeč ge
nerála jesuitů ;“ podvodník, který ten nešikovný
pamfet sepsul, jest až příliš drzý. Klade do
úst generálovi jesuitů taková slova, jež by
promlavil jen nevzdělaný zločinec. Kolik listů
pokrokových ozvalose v zájma historické pravdy
proti tomu ohlapujícímu pamíletu, jenž ge roz
šířil již v statisících výtisků? Jest pak divu,
že i některý katolík vidí v jesuitském řádě
četu hotových podvodníků a příšer?

Nezamlčujeme, že Denis a Winter i jiní
spisovatelé, kteří s pověsti jesnitů mnoho ne
spravedlivé černě setřeli, vytýkají tovaryšstvu
i některé chyby. O těch výtkách promlovíme
příště. Leč povědí svůdcové lidu prostým pu
slachačům aspoň něco o pochvale, jakou věnují
tovaryšstva i — „neklerikálové?“ | Jest velice
zajímavo přirovnati působení jesuitského řáda
v Čechách k povaze společností nekatolických.
Poukážeme oa příslušné rozdíly též v př'štím
čísle.

Dopis z Prahy.
(Svatovitský dóm a jeho okolí.)

Na vzdor trvale nepříznivému osudu,jímž
stižen jest královský brad pražský, a tiché
zádumčivosti, k níž jest odsouzen, poskytoje
alespoň v jednom směru vlasteneckému nů
vštěrníku Královských Hradčan povzbozující
útěchu v totm, že monumentální pomníky slávy
a zbožnosti našich předků, opodál bradu zbudo
vané, jsou pečlivěopatrovány a pozvolna obnovoo o umu
jako mrak nábožnosti vystupuje, kde kněz polo
blasně odříkévá modlitby, kde zvonek někdy volá
zvučné sursum corda — tu musím vzpomenouti
dramatu na Golgotě, kde jsme byli poučení, jak
se máme obětovati za lidstvo.

Vždyť oběť ta se zvléště dnes opět žádá od
každého. Otec rodiny nechť zasvětí život svým,
přítel ať se věrně zastane života přítelova, nacio
nál nechť obětuje jej bez rozvahy svému národu,
človék světa nechť obětuje se, může-li tím všeo
becně prospěti, ochotně celku. Takové oběti jsou
vysoce ceněny, platí jako nejvyšší projev vznešené
lidskosti, a hrdinové jsou ctění jako nesmrtelní,
Proč tedy tak přezírati obřad, který nám opět a
opět v povznášejícím mysteriu uvádí na mysl (
bětavost a hrdinnou smrt?

Hrdinné oběti ve smyslu válečnickém sluší
i pohanům a ne vždy je s tím křesťinství srozu
méno. Za to žádá od každého povždy mírně po
drobiti se, trpělivé konati povinnosti povolání, la
laskavě pracovati v malém i ve velkém ve prospéch
bližního. A k tomu jest příkladem muž rozepjatý
na kříži,

Uzkoprse zkoumají učenci, zda bylo v pc
řádku, že se při smrti Ježíšově země třásla a
slunce se zatmělo. Co s tím chtějí? Nechvělo se
učenníkům Páně srdce, nezarmoutila se jim duše,
když umíral? A když člověku se chvěje srdce,
chvěje se mu zároveň vesmír, a když jeho mysl
se zátemní, shasínají tmu zároveň všechny hvězdy
nebeské (Tak též děje se zázrak, v nějž věří, milost,
v niž doufá. Třeba že neděje se zázrak také pro
jiné, deje se jiste pro něj, a to se vší pravdivostí
a skutečností jeho mysli, neboť to cítí, — Chtíti
vědou opraviti víru, je počínání dětinské. Znalec

vány. Monumentální pomníky tyto, které závodí
majestátním dojmem svým, povzbuzují vlaste
neckou mysl ku přemýšlení o jich bývalém
význama, tak že mimovolně zapadá mysl vaše
v historii dávných dob, kdy z královského
hradu pražského byl ovládán český stát...

To, přímo v sousedství královského
hradu pražského, neunavnou obětavostí a péčí
„Jednoty av. Vítské“ dospívá svého vyvrcholení
nádherný chrám Svatovítský. Opodál pak
starobylý kostel av. Jiří prodělává důkladný
přerod ve stav původní, zbavován jsa ohbyzd
ných, umělecky bezcenných různých oprav a
přílepků. Ba i ten náš starobylý brad krá
lovský 8 chrámem Všech Svatých došly v po
slední době trocbu pozornosti krahů rozhodují
cích, že alespoň ty nejnutnější a nejnaléhavější
opravy byly na nich provedeny.

Chrám sv. Víta, tento vrchol českého
stavitelství, očividně dospívá a hraní se v kle
not našeho domácího umění, jejž směle možno
postaviti po bok starým a novým kathedrálám
celého světa, ba mnohé z těcuto elegancí své
architektory a obdivobodnou lehkostí kon
strukce předčí. Bude-li této dostavbě přízeň
veřejných činitelů zachována, jakož lze doufati,
aby hmotné prostředky zkracovány nebyly,
tmožno se nadíti co nejlepšího pokroka a i
brzkého dokončení chrámu.

Z hodnověrné strany se ujišťaje, žďv pří
padě dostatečných příjmů bylo by možno v nedlouhé
době šesti —sedmí roků práce na chrámových lodích
tak popohnati, že by k dokončení a jich odevzdání
veřejnosti mohlo býti přikročeno. Již letošním
rokem bude dokončeno zaklenutí bočních lodí
a kaple pokryty střechami. Celý chrám zevně
mimo velikou věž a zasklení oken bade €e
nám jeviti bezmála jako hotový.

V nejbližší době již bude se rozhodovali
o osudu veliké věže samé — a tu lze doufati,
že „Jednota“ pro dostavění chrámu sv. Víta
i řiditeletví stavby uváží všechny umělecké
ohledy — a rozhodnou 8e pro dostavění a
vyvrcholení tak vzácné památky a nedopustí,
aby zůstala kusou. Nebude přece sporno, že
veliká věž dómo Svatovítského ve svém ny
nějším stavu jeví se po dokonané „dostavbě
jak vysoké lodi chrámové samé, tak přístavbou
předních věží i nasazením věžice sanktusové
na dojma svém potlačená — ba skutečně jaksi
zakrnělá. —

Ta tat jest ona imponující mohutnost
spodního tělesa, kterou vynikala věž jako osa
mělá před dostavbou chráma | Oko pozorovate
lovo hledá onen rozhodující a dominující
moment celkového pobledn, jejž možno opětně
získati toliko dostavbou veliké věže na onu
imponující výši, kterou gothické zakončení při
pouští. Zajisté nikdo by sobě nepřál, aby ny
nější krásná střecha wmělaanad přijíti úplně
na zmar! Při dobré vůli najde se zajisté způsob,
jak ji vhodně zažitkovati.

Při této příležitosti upozorňajeme ua
faktum, že nynější střecha veliké věže nepo
chází z doby Radolfovy, nýbrž že původem
svým jest z doby Marie Terezie, a to asi z let
1770,kdy stará střecna, zapálena byvší bleskem,
byla tak silně porouchána, že musila býti sne
sena a nová střecha postavena; to vysvítá jak
ze tvaru střechy, tak i z konstrokce krovu sa
motného.

Objekt pro umístění této střechy by byl
— a to na samotných Královských Hradčanech

lidí toho nečiní, jen učenec z řemesla se o to po
kouší, maloduchý člověk, jenž si nedovede pomy
sliti jinou skutečnost, než jest těsná kůra pracbová,
v níž on sám vězí.

Kdyby se podařilo prokázati všechny zázraky
Kristovy za pravdivé materielně, to jest nalézti
vědecky platné důkazy o tom, že se staly. pak by
bvl Spasitel snížen do lidsky historické sféry.
»Zázraky« byl by sice vykonal, ale byl by je mohl
za stejných přirozených poměrů každý jiný konati
a neměli bychom Spasitele. Komu je Kristus mi
lejší jako člověk, ať se tíni pěkně spokojí; kdo
však nosí v sobě touhu, tudíž nadání k víře bož
ského Spasitele, má též právo, sby šel za ní —
a budiž veleben šťastnýme,

Takhle krásně píše o šetrnosti a úctě k víře
a posvátným zvykům muž, který sice nepřísahá
také na dogmata konservativní církve, ale který
»tobo přečetl, až Bůh brání mnoho, co bylo na
psáno pro a proti těmto tajuplným věcem akterý
se snažil svého času mysliti mtšlénkami každého,
svobodomyslného jako pravověrného vyznavače.«
(Tamže str. 5—6.)

Projev tohoto věhlasného souvěkého spiso
vatele. který »také byl bytostí světskou, vášnivý
v činnosti, netrpělivý v utrpení, horoucí ve přání«
(tamtéž str. 5), nesmí zůstati českou veřejností
nepovšimnut, která nesmí se déle dáti | urážeti
stéle ve svých nejposvátnějších citech a při nej
posvátnějších obřadech svého vyznání náboženského
od podobných učitelských osvícenců a která musí
žádati, aby její nejdražší majetek — dítky — za
vlastní její drahé peníze byly vyučovány avycho
vávány učiteli vzdělanými a nikoli beztaktními
polovzdělenci,

— totiž znamenitá bradní věž Mihulka! Tato
se svým imposantním spodkem přes to, že jest
půdorysa kulatého, dobřeby se hodila k umístění
zmíněné střechy. Při šťastném řešení mohla by pak
tato věž skrásnou střechouvěže sv. Vítsképosky
lovati nejpoutavější a nejmalebnější dojem, nehledě
ami k velikoleposti celku.

Tímto způsobem byla by stará střecha svato
vitské věže Hradčanům zachována a zachráněna.

Věž Mihulka jest majetkem veledůstojné
kapituly Svatovítské, a jsou v ní nyní ubyto
váni kostelníci chrámu, coš jistě pro tuto věž
není přiměřené použití. Po rekonstrukci bylo
by možno věž zajisté důstojněji použiti. Hledě
k pevnosti a důkladoosti stavby — máť zdi
silné oa 6 metrů — bylo by možno ve vóži
té umíetiti ku příkladu poklad chrámový.

Po dostavbě chrámu a odevzdání téhož
v používání nebude přece možno, aby Vikářská
ulice zůstala v nynějším svém stavu. Dle čáry
regulační mají býti časum rnalé domky v ulici
této, a to od fary až ke starému děkanství,
zbořeny alice pak rozšířena až kozdi bradní.
Mimovolně namanaje se pak myšlénka, zdali
by bylo vbodoo. od Prašného mostu vésti kolem
hradní zdi v Jelením příkopu galerii, ovšem
ne příliš širokou, která by poblíže věže Mi
holky zaúsťovala branou do ulice Vikářské, a
zjednati takto přímé spojení náměstí Svato
jiřského s mostem Prašným?

Nyní mosí všechny těžké povozy, které
jedou na náměstí a do ulice Jiřské, přes ná
dvoří královského hradu, což zajisté nedodává
náměstí ani brada nijaké okrasy, a mimo to
jsou tato místa tím profanována. Tím bylo by
této nepříjemné věci odpomoženo. Galerie tato
musila by býti ovšem jenom nejnutnějších
rozměrů, aby dojem hradních opevnění z Je
leního příkopu přílišné netrpěl. Ostatně po
dobnou věc navrbuje i architekt Balšánek od
Prašného mostu směrem k arcibiskupskému
paláci, a mohla by pak veškerá vozová fre
kvence míjeti vlastní nádvoří hradní. Při této
příležitosti budiž dovoleno dotknonti se též
Jelentho příkopu samotného. Kdodo Jeleního
příkopu zavítá, vždycky, i za parného léta, po
diví se těžkému ovzdaší, ješ v obou částech
příkopu po obou stranách Prašného mostu
převládá. Hlavní příčinu této věci natno shle
dávati v tom, že Jelení příkop jest jednak ne
šťastným zasypáním části zahrad Lambcových,
pak násypem Prašného mostu volnéma prou
dění vzduchovému uzavřen, a přeměněn takto
vlastně v ohromné stadnice, kdež ve spodních
vrstvách žádné proudění vzduchu nenastává.
Nejlépe to možno pozorovati v měsících letních,
a v parných dnech, kdy v příkopě vzdach
spodní vždy zůstává nápadně chladným, což
jest nejzřejmějším důkazem neproudění vzduě
ných vrstech. Jest jenom s výhodou, že se ko
nečně ustalo v oasypávání Lumbcových zahrad.
Až jednou bude předsevzata úprava Jeleního
příkopu, bude nezbytno, aby tak zvaný Prašný
most aspoň částečně byl znovuzřízen jako most,
jakým býval, uby se otevřel nynější násyp a
takto zjednáno bylo pro tyto zahrady proudění
a výměna vzduchu nezbytného pro Jelení příkop,
vynikající úchvatnou romantikou.

Jeho Milost njdp. náš arcipastýř a
česká pouť ve věčném městě,

(Původní dopis.)

V pondělí — dne 23. dubna 1906 — o
svátku patrona našeho svatého Vojtěcha vykonal
njdp. biskup prvaí návštěvu hrobů sv. apoštolů
— usv. Petra. — Den na to sloužil mši sv. pod
konfessí učitele národů na cestě k Ostii — in via
Ostiensi — u sv. Pavla sa hradbami. Nádherné
působí nové nádvoří před basilikou touto, jež po
malu chýlí se k svéma ukončení. — Odtud na
vštívil njdp. arcipastýř posuv.místa u Třech fontán
(Tre fontane) — samotu 00. Trappistů s místem,
kde sťat byl veliký apoštol národů. Setkáváme se
tu s krajenem diecesánem, chudičkým fratrem
laikem, který a radostí a ochotou provádí nás po
poav. místech i chudými kobkami klášterními. —
Jaká tu chudoba — jaké odříkání! Nejlépe svědčí
o tom refektář a v něm talíře plechové s dře
věným „příborem“. — Mají tu oršem výtečnoa
čokoládu a zdravý enkalyptus, vlastní výroby —
ale těch chudí fratři okusí asi málo. — Mezi
sebou nemluví nikdy — jen pokyny se srozumí
vají — a přece mnozí z nich mloví 8 cizinci do
kopale několikerou řečí. Vysušování pověstných
bažin, sázení eukalyptu, výroba čokolády a likéru
— práce v poli a při ní modlitba a rozjímání jsou
jejich údělem každodenním. — Téhož dne 24.
dubna došel zvlástoí posel z Vatikánu, přinášející
Jeho Bisk. Milosti vd majordoma Msgr. Bisletiho
posvání k audienci u av. Otce na příští den 26.
dubna o 10%, hod. dopol. Njdp. arcipastýř náš
provázen byl k audienci svým sekretářem a ce
remonářem dp. J. Huráňem a bohoslovci z České
kolleje z diecése královéhradecké (ctihod. pp.:
V, Havrdou, G. Novákem, J. Sobotou, K. Sovákem,
G. Kordou a J. Cibulkou). Jeho Milost vstoupil



v komnaty Jeho Svatosti asi 5 minut po 11. ho
dině apobyl tam skoro plné tři čtvrtě hodiny,
takže sami papežští šlechtici gardisté byli plui
podívu nad audiencí tak dlouho trvající. Svatý
Otec přijal Jeho Milost s láskou opravdu otcov
skou; s něžností a dojemnou přívětivostí roz
mlouval s njdp. arcipastýřem, jejž posadil po boku
svém. O */,12 připnětění byli do pracovny Jebo
Svatosti i průvodčí njdp. biskupa; tito vatoupivše
poklekli před Náměstkem Kristovým, líbajíce
v zbožné oddanosti prsten i ruku Otci všeho
katol. světa. Sv. Oteo opětovně vyblzel všechny,
aby povatali a když tito z úcty se zdráhali
tak učiniti, 8 laskavým úsměvem obrátil se k Jeho
Milosti, řka: „Jsou neposlušní.“ Pak srdečnými
slovy, prodchnutými vřelou láskou otcovskou,
chválil Sv. Otec ojdp. arcipastýři Českou kolej,
jako vzor piloých, horlivých, kázně dbalých theo
logů. Na to požehnal Sv. Otec všechny přinesené
devotionalie, udělil všem své apoštolské požehnání
s výslovoým projevem, že požehnání to platí i pro
jejich příbuzné, přátely a známé, vůbec pro všechny,
jež mají drahé v mysli i srdci (et omnibus,
guos habetigs caros in mente et in corde). Dojem
posvátných těchto okamžiků nikdy nevymizl z duše
těch, jimž přáno bylo je prožiti — všichni od
cházeli šťastní a blažení — se alzami pohnuti a
s okem zářícím blahou radostí. Sv. Otec byl velice
svěží, milý, přívětivý, lásky plný a zdá se, že těší
se úplnému zdraví. Jak pozorný ke všemu jest
Sv. Otec, o tom svědčí i to, že první otázka, když
Jeho Milost představila Ma bohoslovce, byla:
NÁ což přednášky ?" „Vaše Svatosti“, zněla od
pověď, „na -přednáškách jsme byli a jdeme přímo
ze školy sem.“ „No dobře, dobře“, pravil na to
s úsměvem Sv. Otec. — Z komnat Sv. Otce. na
větívil ujdp arcipastýř náš v průvodu svého sekre
táře a ceremonáře Majordoma Msgra Bisletiho,
aby zeptal se na den audience poutníků, a pak
Jeho Eminenci kardinála Merry de Val, státního
sekretáře. [ tento vznešený muž měl slova nadšené
chvály o prospěchu České kolleje římské, řka, že
jest to jedna z nejvzornějších kollejí římských
jak v píli, tak v kázni. Při tom zmínil se Jeho
Eminence, že jest zvláště České kolleji nakloněn
jakožto důvěrný přítel jejího spoluzakladatele, +
kardicála Schoenborna blahé paměti, ano že sám
jest duchovně spřízněn 8 Čechy — neboť byl vy
svěcen ua jáhna v Praze od + knížete arcibiskupa
J. E. kard. Schoenborna. — Ve čtvrtek 26. dubna
byla Jeho Milost Bisk. přítomna 500leté jubilejní
slavnosti rakouského ústavu pro kněze a bospice
„Animy“ v kostele S. Maria del Anima. Slavnost
nímu kázání, pontifikální mši a posvěcení základ
ního kamene nové jubilejní dvorany přítomní byli
zvláště: rakouský velvyslanec při papežském dvoře
hrabě Czécsen s chotí a úřednictvem velvysla
nectví, pak řada šlechticů v Římě přítomných,
s kardinálů J. E. kard. Taliani, bývalý nuntius
vídeňský, a pak několik praelátů a vysokých
hodnostářů církevních. — V pátek, 27. dubna ahro
máždili se poutníci z Čech, Moravy a Slovinska
ve velechrámu sv. Petra před oltářem našeho
mučedolka knížete, aby připravili se jaksi na
příští radostný den audience u Náměstka Kristova.
Nejdp. biskup náš obětoval mši sv. sa přítomné
poutníky i za blaho drahé vlasti naší. Po evan
geliu nejdůst. arcipastýř vzletnou, citem pro
chvěnou promlavou oslovil přítomné poutníky, po
ukazuje na slova Plsma ev. „Kde jest poklad
tvůj, tam bude i srdce tvé.“ Tímto pokladem nás
katolíků jest Řím, skropený krví prvomučedníků,
prosycený vůní svatosti, posvěcený Šlépějemi knížat
apoštolských, jejich přesvatými hroby a nesčetnými
památkami, vsnešený sídlem náměstka Kristova
a nástupce Petrova na stolci apoštolském. Sem,
k těmto pokladům, víra a láska vedly lid český
— povf naši. Zde chtějí zbožní poutníci čerpati
nadšení — vzmužení — posilu — oživení víry
svaté a lásky, věrnosti a oddanosti k svaté církvi
a jeji viditelné hlavě, aby nesli je zpět do
vlastí svých a byli jakoby kvasem novým ve
svých rodinách a osadách. — Zde chtějí také
osvěžiti duši svou proudy svatýeh milostí, jež
prýští se tu hojně — měrou vrchovatou ze skály
Petrovy. — A proto přišli, aby s čistým srdcem,
posilněni sv. svátostmi hodni etali se všech milostí
a před oltářem světce vóvody av. Václava prosili
za drahé své, za blaho milované otčiny, aby prosili
o mír a pokoj a požehnání rodným krajům svým
— aby zaslíbili věrnost víře otců svých, víře, za
niž av. kníže život položil. — Téměř všichni
z poutníků pak přistoupili k stolu Páně se zbož
ností opravdu dojemnou — mnosí k slzám pohnuti.
Mezi imší svatou zpívánu byla překrásná píseň
naše „Tisíckrát pozdravujeme Tebe“, pomodleny
česky modlitby před ev. přijímáním i po něm, a
po mši sv. zapěn byl velebný chorál náš „Svatý
Václave“ a „Hospodine, pomiluj nás“, a vzpome
nuto modlitbou i na vzdálené všechny ve vlasti.

kteří všichni se tlačili, aby směli mu políbiti ruku
a slyšeti milá slova otcovaká. — Byl to zajisté

pro všechny den nezapomenutelný — den štěstí alaba. Však jistě ještě šťastnější byl den příští
— den slyšení u sv. Otce. — den splněné tužby

hodinu jedenáctou. — ale dávno dříve již shromá
ždili so poutníci ma náměstí před velechrámem
sv Petra, aby odtud epvlečně vešli do sidla ná

městka Kristova. Při pořádání poutníků v nád
herném, staroby:.óm sále Klementově děkovatí
dlužno právě hlavně Jeho Bisk. Milosti za uvedení
pořádku tak, že každý mohl dostati se k políbení
ruky Jeho Svatosti. Několik minut před dvanáctou
odebral se njdp, biskup náš, provásen rektorem
české kolleje, Megrem Petrem de Maria, do
komnat Jeho Svatosti. Krátce před dvanáctou
objevil se sv. Otec, provázen svou Šlechtickon
gardou, Megrem Bisletim a komorníkem. Poutníci
laikové rozestavení byli v kole kolkolem stěn
prostranného sálu, uprostřed pak ve dvou řadách
stálo četné kněžstvo. Bv. Otec obešel všechny,
všem podávaje raku k políbení — mnohé vyzoa
menávaje i oslovením neb dotazem. K poutníkům
přidalo se i mnoho Čechů dlících v Římě, zvláště
účastníků chemického | kongressu. Všech pří
tomných Čecboslovanů bylo asi kolem 350. —
S potěšením stanul sv. Otec u nádberného, umě
leckého daru, jejž klerus český mu věnoval, kříže
to Myslbekova. Njdp. biskup poukázal na umě
leckou cenu veledíla tohvto — a av. Otec projevil
svůj obdivi dík řka: „Děkuji co nejsrdečněji za
dar tak akvělý.“ Z osob přítomných zvláště dlužno
připomenouti: zástupce Jednoty katol. duchoven
slva Českého, pak Její Jasnost kněžou Lobkovi
covu z Křimic 8 princeznou, pí. velkostatkářka
Klazarovou, jejíž záslužný kříž „pro Ecclesia et
Pontitice“ Sv. Otce mile potěšil, dále byl tu
probošt Palásek z diecése olomoucké, u něhož
J. E. kníže-arcibiskup pražský kard. Skrbenský
býval kaplanem, slovutný učenec archeolog český
prof. dr. Píč z Prahy, prof. Andrlík, zasloužilý
říd. učitel Mazanec z Praby, dále řiditel Lichten
šteínských velkostatků Vaněk s chotí, prof. české
techniky dr. Jul. Stoklasa s chotí, a mnohojiných,
jež dlouho by byio zde vypočítávati. Zvláštní po
zornost věnoval sv. Otec přítomným bohoslovcům
kolleje České a přítomným Moravanům, Polákům
a Slovincům z kolleje Germanika. Když byl sv.
Otec potěšil všechny přítomné, všem laskavě podav
ruku k políbení, stanul jako laskavý a dobrý otec
uprostřed všech, kdež osloven byl od njdp. biskupa
dra. Jos. Doubravy vzletnou, věru klassickou řečí
latinskou, kterou uvádíme zde v českém překladu:

Svatý otče!

Zbožný lid z Čech, Moravy a Slovinska,
ejhle, u nohou Svatosti Tvojí.

Přes hory přišli do města svatého tito kněží
zbožní a lid věřící vyznat svoji katolickou víru,
osvědčit mysl matce církvi oddanou, svatě zaslíbit
lásku a poslušnost Tobě Otče Svatý. Ni hory nebe
tyčné, ni daleká ponť, ni povolání životní a při
mnohých chudoba nezdržely jich, aby 8 radostí
nespěchali jako dítky k Otci. V čele poutníkům
nosívá se korouhev: a z řad poutníků těchto kačží
čeští v Jednotě sdružení obstarali pro pouť tuto
jsko korouhev kříž, aby jej obětovali Svatosti Tvé
jsko odznak své víry, jako záruku synovské po
slušnosti a jako skvělý výtvor amění Českého.

A mně, jenž v tento den opětně jsem tak
šťasten, že moba patřiti v přelaskávou tvář Sva
tosti Tvojí, srdce mého blaho rozmnoženo tím, že
popřáno mi představiti tyto důstojné bratry své
a drahé rodáky, aby posíleni byli apoštolským
požehnáním, a požehnání toho z milosti Svatosti
Tvojí donesli kněží ka svým osadám, a všichní
přátelům svým a svým rodinám.

Abych požehnání toho sobě i jim vyprosil,
k Tobě, Svatý Otče, volám slovy, jimiž minulé
pondělí, o svátku av. Vojtěcha, biskupa a mučen
níka, prosili jame toho ochránce země Ceské, slovy
totiž: „O pater, clerum refove precatu, sed nec
affligi patiare gentem!“

Ano, Otče Svatý, modlitbami svými posiluj
svůj klerus, nás posiluj, jimž za dob neblalých
ve službě Kristově jest trpěti nemálo, bychom
věrni vytrvali služebníci Kristovi.

Aniž nechej, Otče, poklesati lidu. V náručí
Tvé otcovské lásky nechť osvěží svou mysl, pože
huáním Tvým ať utvrdí so tolik, abychom „v jed
notě víry sdružili se všichnia v jedaotě víry u
mírali všichni“,

A srdce naše pamětliva vděčně požehnání
Tvého neustanon nikdy prosit Boba všemohoucího,
aby Svatého Otce našeho Pia X. zachoval a ob
živil, blahoslaveným učinil ne zemi a nevydal jeho
V ruce nepřátel.

Hle, Svatý Otče, zbožný tento lid z Čech,
Moravy a Slovinska čeká již požehnání Tvého.

Načež ráčil Sv. Otec hlasem pohnutým a
srdečným latinsky odpověditi. Stůjž zde český do
slovný překlad odpovědi Sv. Otce:

„Blahopřeji Tobě a všem tu přítomným zdioe
césí Českých, Moravských a Slovinských k těm
citům vůči apoštolské církvi av. a Sv. Stolici a
rovněž ke zbožné lásce, již jste projevili; blaho
přeji Vám opětovně a vse Šťastné a příznivé vám
od Pána Boha všemohoucího vyprošuji. Popřejž
Vám, abyste si zachovali až do posledního dechu
svého tu pevnou víru,již jste na křtu sv. obdrželi.
Kněží buďtež vzorem lidu svému a stádci, aby
s dušemi sobě svěřenými dosáhli věčné odměny.

Ze ardce uděluji požehnání, o něž nejdů
stojnější biskup a bratr Náš předrahý žádal pro
seba, pro kněze, rodiny, příbuzné a osoby drahé
— a P. Boha všemoboncího prosím, aby toto
požebnánaí bylo pro Vás váecky ij pro každého,

pro kohokoliv jste o ně žádali, aby bylo útěchon
a posilouv životě. Posilujž Vás ve všech poměrech
životních, abyste setrvali spojeni a P. Bohema
aby prostřednictvím a působením vaším i ostatní
te vrátili na cestu pravou. —

Diky vám vzdávám za vzácný tento dar,
Jejš jste mi věnovali a který podrším jako upo
mínku na dobrotu, oddanost a zbožnost vaši.

Kněžím v duchovní správě postaveným pro
půjčují moc uděliti apoštolské požehnání, spojené
8 ploomocnými odpustky, všem věřícím péči jejich
svěřeným, kteří se platně vyzpovídali a Nejev.
Svátost Oltářní bodně přijali. — Žehnám i všem
předmětům pobožnosti, jež jste s sebou přinesli a
udílím jim odpustky, jež papež obyčejně uděluje.

Všem křížám, toties gaoties zvaným appli
kaji plnomocné odpustky, kdykoli je umírající
sbožně políbí.

Požehnání Boha Otce, Syna i Ducha svatého
sestup na vás na všechny a zůstaň vždycky s Vámil“

Pak vyzval Sv. Otec vsdp. Stejskala, vice
rektora České kolleje, aby přeložil poslední slova
jeho a vyložil je česky. Na prosbu, aby améli
poutníci zapěti českou píseň, odvětil Sv. Otec:
„Jen ať zpívají.“ I zahlaholil rozsáhlou dvoranou
sálu Klementinského velebný chorál Svatováclavský
a starobylá píseň česká „Hospodine, pomiluj násl“,
Jimž sv. Otec se zájmem naslouchal. Pak žehnaje
všem vracel se do svých komnat. Mezi přítomnými
postřehl Sv. Otec v pozadí též slavného aklada
tele a řiditele hudby Sixtinské kaple mistra Pe
rosiho. Laskavě se usmívaje — jet Perosi jeho
miláčkem - pravil Sv. Otec: „Což vy jste dnes
také Čechem ?“ — Láskyplnost, přívětivost a po
zornost náměstka Kristova ke všem, jeho milý,
prostý a přece vznešený zjev — dobrá, otevřená,
upřímná tvář, Jeho hlas prochvěný citem lásky
věru otcovské — to vše uchvátilo srdce všech
přítomných, že většina se slzami radosti, pohnutí
a štěstí opoaštěla palác Vatikánský, nesouc si
v srdci pevné přesvědčení, ze máme v Římě opravdu
dobrého, milujícího otce. Bůh nám ho dlouho a
dlouho zachovej! —V neděli na to, dne 29. dubna,
biřmoval ojdp. arcipastýř náš v kapli České kol
leje jednoho z chovanců, svého diecesána ctib. p.
G. Kordu. O půl 11. pak posvětil slavnostním způ
sobem v kostele „S. Maria del Anima“ za četné
asvistence kněží a za hojné účasti věřících nový
oltářní obraz sv. Jana Nep. a blah. Jana Sar
kandra, při kteréž příležitosti pronesl nadšenou
řeč chválytěchto našich světců a ochránců, kteří
nehledali v životě svém panství ani čestných sídel
u vladařů tohoto světa — a přece vládnou nyní
millionům srdcí a trůní ve všech světa končí
nách, uctívání jsouce na oltářích. Téhož dne aspo
řádána byla na počest pobytu Jeho Bisk. Milosti
i poutníků hostina v útulné kolleji České, k níž
sešli se zástapcové všech diecésí česko moravských,
zástupcové Zemské Jednoty katol. českého dacho
venstva a z milých přátel České kolleje byl tu
milovaný bývalý její rektor, Msgre. Paolo Leva,
kanovník Vatikánský. Ctihod. bohoslovci České
kolleje dali průchod veliké radostí své nad
pobytem milovaného Otce a arcipastýře i drahých
spolubratří a krajanů svých několika opravda
krásnými plody poesie české, německé, ano i
vlašské — vlastními to plody Parnassu. Byli to
ctibodní pánové: A. Rajnoch, J. Walter, J. Spatný,
J. Sobota a Teis. Njdp. p. biskup odpověděl vzlet
ným přípitkem, opětoje chválu o České kolleji,
jiš slyšel z úst Jeho Svatosti i J. E. kardinála
sekretáře, pak připil na blaho české vlasti, českého
kleru a české kolleje a vzorných jejich předsta
vených, zvláště vřele vzpomínaje též jejího prvního
vicerektora, Msgra. Františka Zapletala. Jménem
Jednoty zemské pozdravil J. B. M. předseda Th. C.
Pauly srdečnou zdravicí. Na konecprocítěnýmiaapfí
mnými slovy díků připil všem njdp. rektor Ceské
kolleje Msgre. Pietro di Maria. Zajisté srdečné
pohostinství České kolleje atkvělo všem účast
níkům milou a vděčnou vzpomínkou. Konečně
v pondělí 30. dubna o 3. hod. odpolední rozloučil
se ajdp. biskup s českými pontoiky. Útulnon,
milou kaplí České kolleje, sasvécené našim drahým
světcům patronům osv.Václavu, sv. Jana Nep. a
sw. Františce Římské, rozléhal se v svatém zaní
cení zpěv litanií loretánských. Po jejích skončení
arcipastýř za slavnostní assisteace před vystavenou
Nejsv. Svátosti zapěl „Te Deum laudamus“ a
udělil požehnání Nejev. Svátosti. Konečné srdečnou
promluvou rozloučil se 8 poutníky, poukazuje
k tomu, že nesou si v srdcích svých zlatý peníz
svatých milostí a nadšené, vroucí lásky, který
jistě často srdce jejich zanese aspoň v myšlénkách
k věčnému méstu, a projevil přání, aby dáno ma
bylo opět jednou českou pouť tax krásně ve městě
Petrově předvésti náměstku Kristovu. Když pak
předseda Zemské Jednoty K. Č. D. Th. C. Pauly
Jeho Milosti poděkoval za obětavou laskavost vůči
všem v krásných těchto dnech, udělil nejdůst.
arcipastýř apoštolské požehnání. Se slzami v očích
za zpěvu chorálu Svatováclavského | loučili se
čeští, poutníci dojati s útalným koutem českým
ve věčném městě -— jedni, aby spěli na jih ke
krásné Neapoli — drazí, aby vrátili 86 do krás
nějších ještě drahých našich Čecu — —
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Obrana.
(3) Filesofle zvrácená ma ruby. Ma

saryk ze strachu před soudním stíháním uchá
zel se o poslanecký mandát u — Mladočechů.
Když však výkonný výbor mladočeské strany
báz'ivému prosebníkoví nevyhověl, zaťakal po
krokový hrdina 56 zaječím srdcem u dra. Baxy.
Ten však také žádost Masarvkova za maodát
ve straně radikální odmít). Masaryk si myslil:
„Stanu-li se poslancem, nesmí mne stát pro
přečiu rušení náboženství trestati. Jako po
slanec stanu se imunoím (s80udně nedotknaotel
ným)“. Masarykovský „Cas“ o tom napsal
tenhle podařený úsodek: „Naše stanovisko je
jednoduché: pro voličesvobodomyslné,opravdu
svobodomyslné a pro politiky postřehující
význam klerikální (?!) a vládul persekuce (pro
následování) nemůže být ani na chvilku sporno,
jak se mají zachovat. Neběží jeu o iwmunigaci
prof. Masaryka, nýbrž o projev svobodomysl
nosti jakožto rnemento (připomenutí) všem
zpátečníkům, že v Čechách takovým způsobem
svoboda myšlení znásilňovat nedáme. Svoboda
myšlení může a musí být programem, který
v takovém případě spojuje všecky ty, kdo se
hlásí ke svobodě a pokroku.“

Podařená to perla filosofie, hamanity a
nestrannost: „pokrokového“ a docela realisti
ckéhbo(?) denníku. Jak bylo asi tomu „pokro
kovémo“ žarnalistovi, který toble musil napsati,
aby trochu počínání hlavního rytíře pokrokář
ského omluvil a ospravedlnill Kdyby takhle
některý katolík, stíhaný pro nespravedlivé
štvaní proti židům, žádal o mandát! Co by ta
bylo smíchu ve straně pokrokové! Jak by kde
který pokrokový list poukazoval na „klerikální
rafinovanost!“ To už by se neřikalo, že se má
udělením mandáta hájiti katolíkova svoboda
myšlení. Ale při psaní o Masarykovi musí
„vyspělá“ pokroková filosofie kráčeti cestou
výjimečnou.

Proč vlastně byl ustanoven paragraf o
imonitě (nedotknutelnosti) poslanecké? Snad
pro osobní prospěch poslanců samých ? Nikoliv.
Každý člověk se zdravým rozumem ví, že jest
dána imunita poslanci pro národ, pro stranu,
kterou zastopoje. Imunita jest mu dána proto,
aby svobodně a bez bázně mohl tlumočiti a
bájiti zájmy svých voličů. A mandát vůbec
v každé poctivé straně uděluje se nikoliv pro
zájem jednotlivce ale pro prospěch celku. Na
poslanci žádá se obětavost a protestuje se proti
tomu, aby hodnosti voličatvem udělené ažíval
k osobním prospěchům.

A jak si vlastně Masaryk představuje
svoji poslaneckou činnost, pro případ, že by
mu strana mladočeská nebo Baxova uhájila
mandát? Co by potom dělal ge svými zásadami
protimladočeskými a protibaxovskými? Či by
mluvil proti Mladočechům a radikálům tak
statečně a důsledně, jako dříve, pokud nebyl
stíhán? ©Auebo má snad voličstvo k vůli jed
notlivci, jejž by jinak nikdy novolilo, pozapo
meaouti na své obecné zájmy a k vůli Masa
rykovi odstaviti některého kandidáta vlastního?

A jak dovede „Čas“ Masarykova kůži
hájiti zvučnými slovy! Prý svoboda myšlení
má v tom případě spojovati ty, kteří se hlásí
k svobodě a pokroku. — Ubobá svobodol!
Nikdy nezneožívalo se tvého jména tolik, jako
v čase přítomném. Čo dělá církev a vláda na
obranu pořádku, to jest všecko pronásledování.
Chytne-li policajt socialista, který by chtěl
jiného člověka znásilňovat, už 8e obmezuje
„svoboda organisovaného dělnictva“ © Když
drze lhal Jada o lidech nábožensky smýšlejí
cích, když sprostácky se otíral 0 církevní
obřady, honem se strhl pokřik, aby se bájila
svoboda toboto pokrokového — beránka. Ma
saryk napadl drsně katolické katechety, obvi
čoval katolickou církev paušálně z bezcharak
terního jednání. Ozvala se církev, ozval se
stát proti nespravedlivému tupení katolictva.
A bned pokřik: „Lidičky, tihle klerikálové
berou Masarykovi svobodo.“ Kdo tomu pánovi
bere vlastně svobodu přesvědčení ? Nikdo,
ačkoli týž pán má „přesvědčení“ každou chvíli
jiné, ačkoli svými protimlavami a měněním
svých zásad dokázal, že vlastně provozuje ba
zardní hru. Za to však má naše katolictvo
aspoň tolik práva na obranu svého jména a
svého přesvědčení jako židovstvo a evange
lictvo, Štvaní není poučování. Zdaž vědí rea
lističtí právníci, kam by naposledy praktiko
vání takové chytrosti vedlo? Parlament by se
mohl státi na účet voličů útočištěm lidí, které
by zákon i spravedlivě stíhal. Hrdinetví po
krokového pohlavára! Místo co by bojoval
s otevřeným bledím, nechá se žalovati svým
stoupencem, aby spíše — vyklouzl a pak obce
z bázně před „mučednictvím“ mandát. Iou,
Spoaštěti příval radikálních frází před poslu
chačatvom, jehož potleskem jsem si jist, Jest
věcí mnohem pohodlnější a vděčnější, neš du
kazovati a bájíti takové rakéty před úřadem,
který o věci — přemýšlí.

Hajte svobodu Masarykova! V časopise,
jehož jest Masaryk redaktorem, bylo vysloveno

„bumanní“ přání, aby katolická moderna byla
postavena mimo zákon, jako zvěř, a aby do
těch katolíků bylo kopáno. Tohle je vzácný
důkaz, jak realisté přáli svobodu jiným. A teď
má honem spěchati národ na pomoc straně,
která proti svobodě jiného štvala tak hrobě
a bezohledně| Tážeme se, co by tihle ašlech
tilí lidé 4 námi dělali, kdyby je zákon od
„lidumilných“ a „snášelivých“ skutků trocho
nezdržoval?

(3) Lidé, braňte svoboda! Tak volá
vají valicí násilníci, když se jim šlápne na
koří oko. Kdyby chtěli mluviti poctivěji, řekli
by: „Braňte svobodu naší zvůle, abychom
mohli šlapati po právech jiných lidí tím troa
faleji!“ „Čas“ teď volá, aby svobodomyslní
lidé v zájmu svobody vůbec přispěli k imuni
saci Masarykově. Když se však páše skutečné
pásilí na katolících, tu ani násiloíky neokřikne.
Raději se s nimi epojí. Byly to nějaké projevy
ušlechtilé svobodomyslnosti, kdy pokrokáři
a socialisté přímo taoaticky štvali proti zřízení
kutolického gymnasia? Byla to nějaká svobo
domysluost, když Be strhl přímo barbarský
řev „pokrokové mládeže“ proti installaci kněž
ského rektora university? A dále: když kněží,
kteří se ozvali proti dra. Kohnovi, žádali, aby
se jich česká veřejnost ujala, ozval se z tábora
„Pokrokovců“ a nejvíce z „Časa“ jízlivý po
směch. V „Case“ otištěny útoky Macharovy
proti těm „kadetům“; a „svobodomyslný“ Ma
char bez rozpaků prohlásil, jak by s těmi „ka
dety“ zatočil. Zato když měl být žid Hilsner
pro vraždu odsouzen, „Čas“ honem chaodinku
hájil. To jistě činil pro blaho národa; jakmile
by byl židovský mládenec odsouzen, brozně by
to uškodilo celéma národu.

Když katolíci byli olupováni ve Francii
o svůj těžce nastřádaný majetek, když jim
jejich vlastní školy byly konfiskovány, ta „Čas“
nevolal po svobodě. Ale ařejmě siliboval, jako
by takový lap byl věcí zcela slušnon a opráv
něnou. Když však katolický tisk problásil, že
na školách katolických nemá ačiti protikatolický
štváč, který i před samými dětmi o církev naší
nespravedlivě a uevědecky ge otlrá, tu už „Čas“
zase vyrukoval 8 poplašným signálem, aby byla
hájena svoboda lidí „pokrokových“. Že kato
lictvo ve Francii bylo a jest hanebně proná
sledováno pro své vnitřní přesvědčení, to se
dokázalo odkrytím hanebného Špiclovství a
bnasného denanciantství, které dělo se s vě
domím a souhlasem francouzské vlády proti
katolickým důstojníkům. Na tajné udáuí špicla
byl katolický důstojník pronásledován, aniž
věděl, proč se tak děje. Kde bylo v „Čase“
důrazné vystoapení proti rejdům tolik nepo
ctivým? i

(3) České státní právo v Aši. Člověk
věra tone v údiva, pozoruje-li, jaká práva se
přiznávají vládou jazyku českéma v Čechách
samých. V Aši mělo býti konáno české přelí
čení 8 českým dělníkem Simáněm. Němci však
spastili rámus, vyhrožovali advokáta Dra Baxovi
i soodoi, štvali jak mohli, aby české přelíčení
překazili. Pokřik přenesli i do saěmovaoy. —
Předseda ministerstva Gauotsoh prohlásil, že
dle platného nařízení z r. 1880 mosí býti ono
české přelíčení v Aši provedeno. Poslanci čeští
břitce poukazovali na štvavou nespravedlivost
všeněmců, ale odpověděli poslanci všeněmečtí:
„Že se v Aši české přelíčení konati nebude,
zato vám ročíme.“ Takhle troufale může mlu
viti v Rakousku jen všeněmec.

Ačkoli ministerský předsedaGautsch pro
hlásil, že správné rozhodnutí soudce ašského
nabylo již moci práva, zvrátil tuto moc práva
podřízený jemu úřad, vrchní zemský soud
v Praze, který zaslal dra Baxovi 27. dubna
rozhodnutí, že k provedení onoho českého
přelíčení ge ustanovuje soud v Mostě. „Odů
vodněno“ to těmito slovy: „Jest obava dle
zpráv okresního soudu v Aši a okresního bejt
manství v Aši, jakož i dle sdělení místodrši
telství, že by mohly následkem provedení to
hoto trestního řízení povstati nepokoje, které
by ohrožovaly veřejnou bezpečnost.“

Tak! Pro obavu před nepokoji musí ustou
piti — zákon, pravíme zákon, kterým jest
sama vláda vázána, pokod není srašen. Ač
budou obavy před nepokoji v Mostě, může
ustoupit úřad zas. Kdyby takové národnostní
nepokoje měly začnooti v českém městě, hned
bude mít vláda po ruce tislce vojáků. —
Nelekla se nepokojů „Omladiny“, držela
v šachu roku 1896 celou Prahu, ale před
štváči ašskými musí zákon ustoupiti. Když
svými bomly baršáci na Příkopech ručili pasáž
českého obecenstva, nelekl se stát všech roz
trpčených Čechů, komandoval na ochranu buršů
vojenskou posádku. Všeněmecké přání platí víc
než zákon. Takhle se v Rakoosku utvrzuje úcta
před. zákonem, takhle se provádí v Čechách
jazyková rovnoprávnost, tak vláda dokazuje

svoji moc prot štváčům. Až se všeněmcůmusdá, pross
i jiného. Rozhodnutí noepravedlivých štváčů
platí víc neš státní zákon a výnos předního
říšského mioistra!

Politický přehled.
Ministerstvo Gautechovo nevědouc kudy

kam — když s jedné strany Němci dožadovali
se nových nespravedlivých ústupků ve volební
reformě, kdežto Blované, zvláště Poláci, neú
stapoě trvali na svých spravedlivých požadar
cích — padlo. Hlavním kamenem úrazu byli
požadavky Poláků, kteří zamítli nabízený jim
kompromis, žádajíce mnobem větší počet mar
dátů pro Halič a rozmnožení autonomie země
a také odpor vůči návrha dra Herolda obledvě
revise ústavy. Ojstouvení Gautschovo mocná
řem přijato. S bar. Gautschem zároveň odsto
puje mivistr spravedlnosti a český ministr
krajan dr. Randa. Oprava volební sice nepadla
a bezpochyby podáca bude opravena prý asi
ve emysla utvrbů a požadavků, jaké ojednány
ba poradě mezi hrabětem Dzieduszickým a
dr. Heroldem. Němci ovšem obražují se proti
požadavku rozšíření kompetence suému. Ve
schůzi 1. května mladočeský klab s dr. Baxou
ohradili se proti dolegování okres. soudu
v Mostu k českému přelíčení místo okres.
soudu v Aši. Touto schůzí sněmovna na nenr
čito odročena, aby nový ministrpresident princ
Hobeulohe, dosavad místodržitel terstský, nabyl
času k vyjednávání a dalším krokům. Princ
Hohenlobe jest prý z přesvědčení přívržencem
všeobecného práva volebního, Jest prý mužem
silné ruky, a jenž se všemožně pfičiní, aby
konečně došlo k dorozumění mezi Čechy a
Němci. Gautschova odchodu Němci příliš ne
želí, byl prý přítelem Čechů, ovšem že při
tom byl v těsném objetí Němců. — Císař po
tvrdil osnova zákona uúsnesenéhozem. sněmem
království Českého, upravujícího výslažné obec
ních a obvodních lékařů a pensijní požitky
jejich rodin.

Uhry jsou zatím ve znamení voleb do
říšského sněrnu. Dle dosavadních výsledků nej
více hlasů nabyla stranu neodvislých, strana
to vládní, Saulci získali 5 mandátů, Srbové 4,
Slováci 6, Ramani 7 Dle tobo dosavadní ma
darská volební praktika se valoě nezměuila.

Z dosud známých zvolených poslanců do
roské damy jest 160 původu selského, 91 šlech
tického, 29 měšťanského a 8 dachovního ; podle
národností 255 Rasů, 25 Poláků a Litevců,
7 židů, 10 Tatarů, 3 Němci; podle náboženství
pravoslavných přes 300, katolíků 27, mohame
dánů 10, israelitů 6, luteráni 4.

Oslavováví 1. května dělnictvem mělo
průběh celkem pokojný, ani ve Francii neudály
se napokoje v takovém rozsahu, jak bylo oče
káváno. V Paříži i v jiných městech francouz
ských došlo k menším srážkám dělnictva s voj
skem a policií; v Rakoasku nebyl téměř nikde

pokoj poraošen. — Huský minister. předsedar. Witte sproštěn svého místa. Witte vysnu
mena] se zvlášť jako fioančník a pak nozavře
ním míru mezi Roskem a Japonskem.

Mazi Tareckem a Egyptem vlastoč Aaglií
povstal spor. Vláda aoglická žádá rozhodně na
Porté, aby sultán odvolal vojsko z Tabab a
dal souhlas k úpravě hranic.

Z činnosti katol. spolků.
Z Liblee m. Ošdi. (Opozděno). Naše

jednota dokázala, že hodlá i nadále pracovati pro
své uvědomění. Schůze konaná dne 25. března v ho
stinci „U nádraží“ byla velice pěkná, návštěva
byla větší než při schůzích minulých. Poslechli
jsme krásnou přednášku o škole, rodině a spo
lečnosti; pozvaný řečník dovedl svojí skoro hodinu
trvající řečí upoutati k sobě velikou pozornost
všech. Odcházeli jsme potěšeni a povzbuzení k další
činnosti. Další práci žehnej Bůh

Z Polné. Křesť.soc. vzděl.podpůrný spolek
paní a dívek v Polné odbýval dne 1. dubna b. r.
svoji čtvrtou řádnou valnou schůzi. Po sahájení
schůze předsedkyní sl. Gabr. Kreslovou ujal se
slova vldp. J. Šimek, bisk. vikář a zdejší děkan,

bízeje přítomné ku věrnému plnění svých po
vinností náboženských i spolkových, zmiňuje se i
o zákonu 0 rozluce manželské, jejž nepřátelé církve
k platnosti uvésti se vší mocí snaží a dokazuje,
jaké neštěstí a staré otroctví by tím stihlo zvláště
pohlaví ženské a jak by dopadala pak i žalně
výchova dítek atd. — Nato podána správa jed
patelská: Schůzí výborových konal spolek celkem
11, členských 8, při nicaž přednášeli dp. Alfons
Hornek 4, dp. Frant. Šebestík 2 a dp. MiloZáraba
z Hampolce „O své cesté do Palestiny“. Mimo to
vyslal spolek 8 členky na Mariánský kongress
v Prase. Divadelní představení pořádal spolek
letos pouze 2. Spojujíce však rády poučné se zá
bavným, pořádaly jsme všdy po přednášce ně
která zábavná čísla pro sotavení mysli. — Církev
ních veřejných slavností se rovoěž jako vždy spolek
sůčastnil. Naolavnost Božího Těla postaral se o

na Moravu do blíského Obyčtova, již hodlá spolek
letos sase opětovat. Při volbách výbor až ma



malou změnu zůstal skoro tentýž jako v roce
předešlém. — Dne 22. dubna b. r. konal spolek
členskou schůzi, při níž z laskavé ochoty před
nášel dp. Alf Hornek „O Boženě Němcové“, při
čemž způsobem velice poutavým podal stručný
nástin jejího života a činnosti její spisovatelské.
Zajímavá přednáška tato vyslechnuta 8 vapjatou
pozorností a odměněna hlučnou pochvalou. Po ní
as návrh sl. předsedkyně rozdáuy byly Ččlenkám
spulku po jednom výt. Němcové „Babička“. Spisek
ten nově vydalo nakladatelství B. Kočího v Praze
v laciné úpravě po 30 h. Výdaj za tyto knihy
hradil spolek. Ku konci je'tě všem důst. pánům
řečaíkům srdečné „Zaplat Pán Bůh!“ a spolku
k další plodné Činnosti „Zdař Bůh!“

Zprávy místní a z kraje.
Vyznamenání. Císařjmenoval děkanaa

okresního vikáře v Rychnově n. Ku. Vincence
Kleprlíka a profesora na bobosloveckém diecesá
ním učilišti v Králové Hradci dra. Fruntiška Šalce
čestnými kanovníky při katedrální kapitole v Krá
lové Hradci. — Ad multos annos!

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 24. dubna uspezeno: Uděleno
bylo povolení k obývání novostavby dvor. továr
oíka p. Ant. Petrofa. — ©Objednáno bude 880
čísláků pro hřbitov na N. Hradci Králové s vý
hradou schválení c. k. okresního hejtmanství. —
Technickou kanceláří předložený nový projekt na
zřízení nových žalových schodů na „Kozince“ po
stoupí se technické kommisi. — Cirkulář okres
ního výboru, týkající se stipendií, udělovaných ze
zemského fondu sirotčího na odborných školách
v král. Českém, sdělí se s c. k. odbornou školou
pro omělé zámečnivtví. — A. Zmrzlíková a Marie
Kovářová budou vyzvány, aby odstranily chované
vepře pod následky trestního řízení. — Stížnost
pravovárního měšťanstva na zatarasení vchodu do
zabrady u jesuitské kolleje stavebním materialem
postoupí se technické kanceláři k podání návrhu.
Rovněž žádost farního úřadu na Novém Hradci
Králové za sboření domku na břbitově sv. Jana.
— Přípis p. MUDra V. Dardíku, praktického
lékaře, vybízející k akci proti zhoubným účinkům
kořalečního mora, postonpí se policejnímu úřadu
k evidenci a podání zprávy. —Ve schůzi městské
rady 3U. dubna usneseno: Na žádost okrašlova
cího spolku sdělí se, že vykopání stromůvv aleji po
pravém -břehu Labe, jež regulaci ustoupiti musí,
lze odročiti do podzimu. — Obci Věkošům se
prodá část pozemku zv. „Pastouška“, 8 výhradou
dodatečného schválení městským zastupitelstvem,
pro stavbu cesty. — Žádosti velitelství c. k. dělo
střeleckého pluku č. 27 zde o svolení ku zvýšení
příkopu u otevřené jízdárny a o poskytnutí k tomu
potřebné hlíny, bylo vyhověno. — Technickou
kanceláří předložené tři offerty na opravu a osla
cení oltáře av. Pavla na Poucbově předloží se c.
k. okresnímu hejtmanství. — Žádost okresního
výboru o vykázání pozemku pro stavbu nové ne
mocnice postoupí se techn. komissi. — Panu R
Schmidtovi, staviteli, uloží 8e za příčinou prová
děné jím stavby nového domu na místě starého
domu čp. 60 a 61, aby odstranil vápenici z ná
městí a zašaloval chodník před domem čp. 30,
nechal však prostor před šalováním úplně volbým

. s aby z náměstí odstranil složený ram a na místě
vykáraném jemu ku skládání materiálu neukládal
hmoty, z nichž se zvedává prach. Postavení
administrativní boudy oa náměstí povoleno mu
bylo do odvolání, nejdéle však do 31. arpna t. r.

Osmdesátka uzaslonšilého pacda
„ Včera dae 3. t m. dokonal ctihodný

bývalý ředitel zdejšíhu c. k. gymnasia, pan Jan
Květoslav Klumpar, osmdesátý rok svého věku.
Přejeme, aby ještě mnoho let dalších ve zdraví a
spokojenosti zasloužilý kmet prožil. Totéž přání
zajisté chovají i všichni jebo žáci, kteří mu svoji
oddanost a vděčnost tolikrát projevili.

Obecní přirážka. Obci královéhradecké
dle schválení okresního výboru povoleno, aby v r.
1906 vybírati mohla 30%, obecní přirážku.

Starožitnosti, V továrněna plane, pianine
a harmonia firmy Al. Hugo Lhota v Hradci Králové,
kterášto jest majetkem p. Jindřicha Jelínka, rozváší
se násep čili valy, sbytky to povnoati. Při rozkopávce

našel majitel pškný ostnů klíč gotického tvaru ataktéž zachovalou, svláštního tvaru i kovanými
břeby opatřenou podkovu. V místech těch u tak sva

ného „valacha“ Bira před salošením pevnosti hřbitov,po jehož srudení odtud země vybrána na operační
finšay okolo sbudovanými náspy; odtud vykopávajíse i
stytky kostí, zachovalých subních čelistí a lebek.
Nálesy dodány pro sdejší musenm tejemníku panu
Domečkovi, kosti sakopány opět v lůno země.

Prvmi máj akončil se v Hradci Králové
scela klidně. Strana sociálně demokratická osla
vila ho v předvečer divadelním představením
v Klicperově divadle a na vlastní den táborem
ma Střelnici. V manifestačním průvodu kráčelo
ráno o půldesáté Velké náměstí skoro 1600
mužů a 100 žen. Přívržencistrany téhož dne ne
pracovali, svlášt na stavbách; druhého máje byli
muceni dršetí opětný klid, pršeloť. Z radosti vlou
dila se mnohému lítost nad ztraceným dvoudenním
výdělkem. — I „čarodějsicím“ nebylo letos příliš

do skoku. A k tomu plápol „čarodějných“ obňů
sastíráu mlhou.

Včelařský spolek pro okres krá
levéhradeeký pořádá v neděli 13. t. m. ve
2, hod. odp. svoji ustavující valaou hromadu
v Hradci Králové v hotelu Bařtipán (Adalberti
num). Pořad: 1. Zahájení schůze. 2. Čtení a vý
klad stanov. 3. Přijímání členů. 4. Přednáška p.
Hanuše Kozáka: Národohospodářský význam včely
a včelařského epolku. 5. Volba výboru. 6. Volné
návrhy. — Kdo máš včeličky, dostav se do schůze,
aneb aspoň dej se zapsati zi člena. Prospěch
mnohý poplyne odtud jednotlivci i širšímu okolí.

Místní odbor českoslovanské ob
ehednické besedy pořádáv nedělidne 6 t. m.
výlet do Pardubic spojený 8 prohlídkou rosicko
pardubské rafinerie cukru v Rosicích. Odjezd
z Hradce v 1*' hod. odpoledne. Schůze účastatků
před 1 hodinou u hotelu „Bařtipán“. Hosté vítání!

Proti šířemí spály. V městěHradci Krá
lové vyskytlo se v poslední době několik případů
spály. Aby nemoc tato dále se nešířila a nena
byla rázu epidemického, třeba Boučianosti veške
rého obyvatelstva hlavně v těchto směrech: 1.
Onemocal-li dítě za přízoiků Lolení v krka, vrh
nutí, horečky. podezřelé vyrážky, budiž ihned po
volán lékař. Zjistí-li týž infekci spálou, nechť o
tom neprodleně podá správu purkmistrovskému
úřadu na předepsaných tiskopisech, které u jme
novanébo úřadu v hodinách úředních obdržeti lze.
— 2. Dítě budiž spolehlivě od zdravých odlon
čeno, po případě do iafekčatho oddělení zdejší
nemocnice k léčení odevzdáno. — 3. Z rodin, kde
spála vznikne, nesmí děti po 6 neděl školu na
vátěvovati. — 4. Chrchle onemocnělých buďtež
zachycovány do nádob naplněných 2%, roztokem
lysolu aneb 5“/ roztokem kyseliny karbolové.
Prádlo budiž vloženo do stejně připravených roz

zvlášť vypráno. — 5. Byt po uzdraveném neb
zemřelém budiž pod dozorem městského fysika
obecními zřízenci desinfikován. Dobu závěrečné
desinfekce ustanoví lékař. O desinfekci budiž za
žádáno na polic komisařství. — Zatajování ne
mocí nakažlivých trestá se pokutou až do K200 —.

Úsporné oddělení střádankové za
vedla při vkladech Záložna v Hradci Králové. Každý,
kdo nloží nejméně 3 koruny, obdrží od záložny v Hradci
Králové vkladní knížku a vkusnou, avšak uzavřenou
střádanka (pokladničku), do které své úspory schová
vati může. Klíček od pokladničky zůstane nechován
v kanceláři záložny, aby nebylo možno vybrati úspory
z pokladničky, kdyby snad střadatel přišel do poku
šení a tak učiniti chtěl. Když pak z takových příle
žitostných úspor vzrostl již nějaký obnos, přinese
vkladatel pokladnička s knížkoa do kanceláře záložoy,
kde pokladník v jeho přítomnosti střádanka otevře,
obnos přepočítá a ku vkladu připíše. Vkladní knížka
a uzavřenou pokladnička obdrží doručitel ihned na
zpět. Základní vklad tři korany tvoř. záložně zálohu
na půjčenou střádanko, s odvede-li ji účastník ne
poškozenou, obdrší zálohu i s úrokem nazpět. Při
vybrání celého vkladu rnusí so vrátiti střádankai
vkladní knížka. Ku vybírání obnosů zo střádanok a
přepsání obnosů na vkladní knížku stanovena záložnou
středa od 2—4 hodin odpoledne. Vklady od 1 korany
počínaje zúrokují se dnem 1. a 16. každého měsíce,
byly-li před tím vloženy. — Nynější úrok je 40/, ze sta.

Z měst. Klicperova divadla. Spolek
na ru chudých studujících zdejších c. k.
středních škol pořádá v sobotu 5. a v neděli 6.
května „Akademii“, při níž působiti budou vý
lačně žáci jmenovaných škol. Začátek v sobotu o
půl 8. hod. več., v neděli o 3. hod. odpol.

Společná nemocniční pokladna pro

maj) společenstva I, NI, III. a IV.v dei Králové odbývá v sobotu5. května
1906 o půl 8. hod. večer řádnou valnou hromadu
v mistoostech Živnost.-čtenář. jednoty. Program :
Zprávy funkcionářů, volba 3 členů do rozhodčího
soudu, návrh na udělení remunerace starostovi za
rok 1905 a volaé návrhy. Nesejde-li se v určitou
hodinu dostatečný počet členu, odbývá ae drubá
valná hromada v pondělí dne 14. května 1906 o
půl 8. hod. večerní za každého počtu členů. —

říjem pokladny za minulý rok činil K 20.370'64
(příspěvky členů K 12.128'84, saměstnavatelů
K 6.00443, atd), vydání K 2037064 (chorobné
K 7.924-10, výdaje lékařské K 1.861-88, léky
K 3.045'70, ošetřování v nemocnicích K 1.404'06,

správní výdaje K 1.667-43 std.) Nejvíce nemoc.dnů vyplaceno při nemocech dýchadel — 1502,
nejméné při otravě plynem — 38.

Svěcenel s roku 1996 letos nic?
Z minulosti Hradce Králové. (Rodinné,

hospodářské i společenské poměry koncem 18. století.
(Dok.) „Prothocollům comissionis, které při ouřadě sá
stupním panství Královébradeckého dne 15. Jali 1790
s Janem Hamplem, poddaným zdejším obce Plačické za
příčinou učiněného kontratktu s rychtáři vesnickými
panství Heřman-Městeckého na lifrování sens zavře
ného předsevsato jest. Přítomní: Pan Frt. Schneider,
Wirtechafte Aowaldt, Frant. Mach, kancelářský, pak
Jan Hampi. „Předně byv(še) jemu přečten kontrakt
předoesl on Hampl naproti jemu, še se musí produ
ofrovati originální kontrakt, v kterém te úmlava
senného lifranku na ten způsob atisulirovaná jest, de
kdyby při drahé ratě seno víc platilo, že rychtářové
savázání jsou jemu za takové seno slošný přídavek
dáti“; „sa druhé, čo ovšem jeho mínění bylo jím

rychtářům Hořman-Městockým bese věsho svého vý
dělku se senem v té laciné ceně po 57 kr. sa ostnýř

pomoc.t)i, poněvadě ale při odvodu magacínu ssna
vobě velmi vybírali, tu on beze vší své viny s lifrun
kem zpátky zůstal, poněvadž on ověkdy dokázati
v stava jest, že hned in termino na prrní rata 21
centnýřů sena do magacínu přivezl, které jemu všecko
vráceno bylo. Tím způsobem přivezl v měsíci březau
50 cent. « z nich bylo přijato jenom 25 cent. a 0
statní bylo vráceno.“ „Neméně po třetí přivezl on 30
cent. a přijato bylo jenom 22 coat., zčehož následuje,
že při tak broznóm vybírání sous věc nemožná byla
více lifrovati.“ | „Z+ třetí namítá Jan Hampl, že ten
kontrakt se nikoliv nevztaboval na 597 centů, ale
jenom na 816 centů, na které on také od rychtářův
lifršajn obdržel a na ten že bylo jeho povinnost
jenom jedna rata odvésti. A pročež na tom opačlivě
stojí, aby originální kontrakt prodacírován byl, kteroa
ratu teké on dosti snadno odvésti byl mohl, kdyby
při odvoda tak velké těžkosti se byly nedělaly a
dílem také, poněvadž tak neobyčsjné sucho bylo, které
žádnému člověka na mysl. připadnouti n+mohlo.“
„Konečně na důkaz toho, že om Hampl upřimas začal
pa ten kontrakt lifrovat, předukázal recepisB> pod
datam 20. Martii 1790 lifrovaného sena per 26 cent
nýřů, které, aby z toho kootraktu propaštěn byl, jim
rychtářům zdarma postupuje, které uenu vedle ny
nějšího valora okolo 60 zl. na penězích činí. Pročež
také že nyní víc lifrovat: v stavu není pro příčinu,
že oni jemu žádný zavdavek nedali u dřív také 0 to
se nedomlouvali, až teprv nyní a protož se důvěřuje,
že oni rychtářové nebo celé panství spíš nějakou
škoda míti mohou, než jebo docela zkaziti, ponáradž
kdyby se byli aspoň před dvěma nedélma hlásili, byl
by on Hampl jistě to seno 8e svou škodou za 1 zl.
30 kr. odlifroval.“ „Co se toho | fršajnu týče, ten
samý, povídá Hampl, žs leží n bekmistra, který ou
také, pokadž toho potřeba bude, tam odtud vyzdvi
bnouti v stavu jest.“ „Posledně také dokládá, že při
tom koutraktu byl tůze překvapen, poněvadž tolik
rychtářů při tom bylo, kteří jemu tůze násilně teu
lifeaak domlavili.“ Actam anuo et die ut sapra Jau
Hampl v.r z Plačic. Coram me Frantz Schneider v. r.
Anwaldt. Frantz Mach, v. r kancelářský. — Doe 14.
ledna 1791 projednávána byla pozůstalost po zsmíel.
Janu Tichém z Plotišť. Tichý zanechal z prvého man
želství syna Jana okolo 29 let, nestatečného, dceru
Kateřinu, 28tiletvu, syna Jiřího, zOtiletého, již žena
tébo, Václava 18tiletóho, na vojně, Matěje, 15tiletého
a Josefa, 13tiletého; z drahého manželetví: dletéhu
Karla « Stiletou Aona. Porněníkem byl potvrzen bratr
nebožlíkův, Jiří Tichý. Správa hospodářství byla svě
řena pozůstalé vdově Dorotě za spolupůsobení poruč.
níka do té doby, dokadž by dědic Matěj neb který
koliv jiný evých let nedosáhl, ta se pak 0 rozdělení
gruntův a zaopatření vdovy i nezletilých dětí jednati
bude. (Folio 158.) V. Poa.

Socialistický pohřeb. Ve Svobodných
Dvorech u Hradce Královézemřel soc. demokrat
J. Košťál, truhlář. Před smrtí odmítl vůbec útěcbu
duchovní se strany katolického kačze. V neděli
doe 29. dubna odpol. měl pohřeb v Plotištích bez
účastenství kněze. Sociální demokrati ze všech
okolních obcí ve velkém počtu a 8 hudbou
doprovázeli soudruha ma poslední cestě, při čemž
leckterý vzdával nebožtíkovi úctu kouřením dout
níku. A do brobu vhozené karafiáty, hraní „písně
práce“ a „na zdar“ byli poslední modlitbou za duši
zemřelého. „Tak se teď bude pochovávat, jen nic
platit těm . . .“ rozkurážela se také kterási bor
kokrevná soudražka. — V kouři doutníků vznáší
se nová modlitba socialistická|

Tanoční zábava pod hořící střechou
se udála v Žáravici na Přelouěsku minulou ne
děli o poutní slavnosti tamže. Překvapující zpráva
jisté dívky, že jest hostinec v plamenech, přijata
byla ode všech za poutní šert, a nevěřící Tomá
šové bavili se dále. Než pravda až příliš brzo se
potvrdila. A tu nastal „v požáru dýmu“ zmatek,
že většího snad ani v San Franciscu nebylo. Lidé
skákali okny ven, nechavše klobouky a tu i tam
šaty požáru za oběť. Zle pochodil hostinský p.
Fuchs, jeně nejen o všechen nábytek přišel, ale
jemuž lidé zásobu nápojů pro pouť ucbystanou vy
drancovali. Ion, dravost lidské povaby jest stejně
nepěkná jak v San Franciseu, tak i v Čechách.

Z Třebechovie. (Z katol. Jednoty.) Přes
pokročilou a přednáškám již novalně příznivou dobu
roční zatoulali jeme se v neděli dne 29. dabna až na
balkánský poloostrov, kde četně shromážděné členatvo
a hojně i hostů-nečlenů, kteří se přidali, přes 1'/,
hodiny jasným a poutavým výkladem s nevšední las
kavostí provázel pan Dr. Alfred Radalf, adrokát
s Hradce Král., svojí zajímavou přednáškou „O Bal
hersku“, která pozvaným obecenstrem vděčně byla
přijata. Po stračném, historickém přehledu vylíčeny
dnešní poměry, styky a důležitost balkánského polo
ostrova vzhledem k domácímu našemu vývoza i 8 0
hledem na otázka slovanskou a ponkázáno na dosud
nesplacený dlah, kterým Bulharům povinni jsme za
osvětovu práci apoštolů věrozvěstů Cyrilai Metboděje
— bratří Soluňských. Kéž čilým pěstováním vrájem
ných styků a podporoa shody česko-balharské splatíme
je) sáby — — a tím přáním vzpomínáme na poučný
a předce příjemně strávený večer, který zakončil tam
bnrašský odbor naší jednoty. Panu Dra Radolfovi
psk vzdáváme za nemalou ochotu jeho activý dík.

7 Heřle. Pod záštitou sl. městské rady
v Hořicích koná ae slavnost odhalení pamětní
desky na rodném domku spisovatelů bratří Ďurdíků
v Hořicích o avatodušních svátcích dne 32.a 3.
června 1906. Dne 32.června: Slavnostoí předsta
vení. Dne 8. června dopoledne: Odhalení desky.
Dne 3. června odpoledne: Lidová slavnost ve Sme
tanových sadech.

Z České Skalice. (První máj. Výlaka.
Stavba nového chudobince. Různé.) První máj
konal se zde letos ve snamení rudého karafiátu.
Všecky závody až ma parní pilu stály. Nepříjemné



překvapení však připravila oslavovatelům prvého
máje přádelna bratří Etricbů. Když ve středu ráno
dělníci přišli do práce, byla vrata továrny zavřena
a vyhláška na nich oznamovala, že všíckni, kdo
včera do práce se nedostavili, jsou propuštěni a
knížky jejich u okr. soudu deponovány. Nové pří
blášky do práce přijímají se v sobotu. Výlukou
tou postiženo je přes tři sta dělníků. — Stavba
nového chudobince, jež je rozpoltenu na 25.000 K,
svěřena byla staviteli zdejšímu p. J. Michálkovi.
V minalých dnech přesídlily do nových nádherně
upravených místností v t. zv. Duchářově domě,
který obětavostí občanské záložny k tomu účelu
byl zakoupen a upraven, jak záložné sama, tak
i c. k. pošta s telegrafem i telefonem. Tím dostalo
Re poště i záložné místností, jakými málokteré
město okolní vykázati se může. V dosavadních
místnostech záloženských otevřel nový velkoměst
ským vkusem uspořádaný obchod zbožím modním
a galanterním p. J. Holubec. — K dosavadním
továrnám zdejším přidruží se letos nová mecha
nická tkalcovna fmy Gintr a Winternitz, s jejíž
stavbou se právě počalo. — Nová měšťanská škola
dívčí blíží ee svému uskutečnění a bude prvý
její ročník již asi po prázdninách otevřen. Ve
čtvrtek konalo se komissionelní řízení, jak upraviti
poměr nové školy ke školám stávajícím, jmenovitě
pokud 8e správy její týče. — Dnem 30. dubna
zabájila zde řadu představení divadeloí společnost
J. Kaňkovského Jeřábkovým dramatem „Služebník
svého pána.“

Z Ústí n. ©rl. (Obnovasv.Missie.)Na bílou
sobota počala ve farnosti zdejší obnova 8v. miassie,
kterou řídili: vdpp. P. Frant. Pionička, superior, P.
Stěp. Klestil, P. Aug. Benda, P. Jan Hradilák C. SS.
Red. z Prahy. Účastenství bylo hojné a přijalo av.
svátosti více než 3000 lidí. Obětavou, namáhavou
práci horlivých miesionářů může jen Bůh odměniti a
proto jako pozdrav posíláme za odešlými missionáři
vroací: „Zaplať Pán Bůhl“

Přednáška Dra Drtiny v Ústí n. ©.
V úsveckém odbora jednoty soukromých úředníků
přednášel universitní professor Dr. Fr. Drtina na
thema: „Obraz světa v dějinách lidstva.“ Slyšeli
jsme vlastně věci, které pod jiným titulem pře
sufdal p. přednášející často již na schůzích jiných.
Nu, snad Se naučí konečně zas nějaké jiné před
nášce. Leč k věci. Pan professor líčil boj, který
prodělával vědecký názor, že země se točí kolem
slunce. Když už jest dávno po „Doji“, byl by
více prospěl, kdyby byl raději zajímavě poučil,
jak se to 8 tím kolotáním země kolem slunce má.
Ale pardon! O tom již dávno poučovali svět ka
tolíci, protestanté za Koperníka o tom ani slyšeti
nechtěli — a tak proč by moderní protestant byl
z jiných! To raději vypravovati o zaslepenosti a
nechápavosti církve! Chtějí-li odpůrci naši pouka
zovati na zpátečnictví katolictva ve středověku,
stále přemilají Galileiho a zase Galileiho. Což už
jiných příkladů nemáte? Ten utiskovaný Galilei
byl podporován při svém bádání od papežův, nebyl
mučen ani žalářován; jeho tvrzení o pohybu země
bylo nazváno smělým, ale nikoli kaciřským. Již
dávno před ním dokázal bystrý polský kanovník
Koperník, že země se pohybuje kolem slunce. A
zdaž byl za to podroben nějakým inkvisičním
mukám? Za to však by se mu zle vedlo, kdyby
byl upadl do rukou Lutherových. Tohle zapomněl
prostant Dr. Drtiaa říci. My tedy sdělujeme, že
Luther odbyl Koperníkovy proslulé výzkumy tě
mito slovy: „Teato blázen chce převrátiti veškeru
vědu katolickou.“ Psal o něm jako o „ztřeštěném
astrologavi“ (hvězdopravci). Učení katoličtí kněží
velebili objevy Koperníkovy v té době, kdy pro
testantský „zukladatel moderní vědy“ Bako Veru
lamský proti nim se stavěl. Pravá roka Lutherova,
totiž Melanchtou, nazval nauku Koperníkova ne
emyslností a prohlásil ji za Čin blázna. Tak ai
vedli „osvícení“ vůdcové protestanstva. Tohle je
rozhodné potřebí dodati k doplnění „obrazu světa
v dějinách lidstva“ (Nb.! Vypravoval tam taky
pan professor, jak protestanté vyhnali učeného
bvězdáte Tychona de Brahe jako čarodějníka a
jak našel týž útulek u katolického panovníka
Rudolfa II.? Otázka redakce.) Pan professor po
pisoval celkem středověk jako dobu ztrovlosti,
kdy lidé se domnívali, že všechno vědění jest jim
dáno již v Písmo sv. a v Aristotelovi. Dle výroků
některých jedinců (ev. Aug1stina, Lactantia) po
suzoval přednátející středověk velice satrannicky.
Když už pan professor se tolik hněvá na středo
věkou ztrpulost katolictva, mohl by se alespoň
trochu poučiti o dějinách pražské university, na
níž učí a jež jest založena ve středověku zbožným
katolickým králem. Nebýti „ztraulého“ Karla IV.,
kdo ví, kde by teď pan pr feasor B8vévědomosti
utrácel. Aspoň husité a protestanté by byli roz
bodně uaiversitu nezaložili. Husité katolickou uni
versitu nejdřív obrali a pak ji Vzali pod svůj pa
tronát; jak se jí tenkrát vedlo, to byla hotová
baoba pro českou vzdělanost. A když si ji při
vlastnili protesanté, nechtěli na ni dáti ani groše.
Než k věci. Trochu pan professor má znáti, čemu
všemu se Du universitě katolické ve středověku
učilo. Viděl aspoň hřbety velikých kaih sepsaných
od. 60. Tomáše Akvinského ? -Neví nic o tom, co
všecko veliký Tográš pročetl, než ty. koihy, jež

mnichové přepisovali. burlivě - spisy : pobanských
mudrcův u básulků, když jim Aristoteles a Písmo

zcela stačily? Proč Karel IV. podporoval dějepisce,
básníky, právníky, mistrné stavitele a malíře?
Pátral Kolumbus po Americe na základě Plema
sv. a Aristotela? Podporovali papežové učence a
zvláště humanisty jen k vůli Aristotelovi a Písmu?
Kdo chce na základě dvou, tří spisovatelů posu
zovati povabu doby vůbec, ten projevuje úzko
preost a strannictví veliké. Kdybychom chtěli na
př. souditi dle několika prohnaných a podvodných
spisů socialistických na kulturní úroveň socialistů
vůbec, pak by úsudek dopadl též velice bledě a
—ne právě správně. Ovšem marno jest čekati
od dra Drtiny otevřené poučení, jak němečtí pas
toři v XVL století bezcitně podváděli a oblupovali
protestaotský lid vymyšlenými „evangelickými“ zá
sraky a jak šířili pověry, nad uimiž by i černoch
blavou vrtěl. Galilei, Galilei s zas Galilei! Ale
o celé společnosti protestantské z XVI. století,
která soustavně otravovala mozky statisíců, ne
slyšíme skoro nikdy. — Příště své poznámky
k té strapnické přednášce dokončíme. Na shic
danou|

V Geolčově Jemíkově zařizojí právě
nový vodovod. Bylo už na čase, aby do města
přiváděna byla Čistá a zdravá voda, což hlavně
při tomto podniku mělo asi na mysli měst. zastupi
telstvo. Dosavadním vodovodem dostávala se do
města voda z rybníka, ovšem jinak ničím nezne
čištěného. V zimě voda ta ještě za něco stála, ale
v létě nebyla k pití. Nové zřídlo vody hledal
podnikatel za městem u „vojenskéhohřbitova“;
ale do nové nádrže se vodě nechce, snad ji „ba
atrman“ zadržuje jako prý ve staré studánce. Teď
se prý zase bude voda Čerpat ze starého zřídla.
Tato otázka dobré pramenité vody neměla se jen
tak lehce pastit s mysli. S větší obezřetností a
vytrvalostí měli si tu počínati povolaní činitelé.

Nedávno vyhořel ve dvoře vobančickém ovčín.
Tamní hospodářský zřízenec, aby se oheň neroz
šířil na ostatní hospodářské budovy, chopil se díže
a točil jí, oheň že prý se musí obrátit. Takový
„osvícenec“ měl by se věra do těsta zadělat a
uložit v jeníkovském museu.

Z 'Trutmova. Pobřeb vadp. arciděkana
Josefa Hofmanna v pondělí 30. dubna dopoledne
byl v pravdě imposantním projevem lásky a úcty
k zemřelému. Miláček v Pánu zesnulého vedp.
gen. vikář megr. Dr. Alois Frýdek vedl pohřeb
provázen jsa 54 kněžími z blízka i z dáli. Na
před šly všecky spolky místní s prapory smutečně
zahalenými. Průvod ubíral se řadami žactva všech
škol obec., měšť. a střed., za nimiž jako moře
rozlily se nepřehledné davy lidstva. Za rakví
kromě místní duch. správy kráčelo všecko úřed
nictvo s p. c. k. okres. hejtmanem a purkmistrem
v čele. U hrobu promluvil dojemně nad rakví dp.
professor Ant. Bittner vzletnou a jadrnou řeč,
v níž se zemřelý po příkladu sv. Pavla loučí se
svou osadou. Po té obětoval vsdp. gen. vikář
zpívané reguiem v hl. chrámu Páně. V pravdě
důstojný to pohřeb všeobecně váženého p. arci
děkana.

Z Dlouhé Třebové. Zdejší katoličtíze
mědělci čeští svolali na den 29. dubna t. r. schůzi
do hostince u Zeleného stromu, na níž promlavil
redaktor „Meče“ p. Václav Myslivec. V řeči své
poukázal, jak již za starýchčasů nablíželi, že
a úpadkem stavu rolnického klesá i celá společ
nost lidská. Nabádal dále, jak se má rolnictvo
sdružovati a poukazoval k tomu, jak se Cestou
mírnou může domábati požadavků svých sprave
dlivých. s námaha jeho nebyla marná, dokazuje
to, že se veliká část posluchačů dala zapsati ke
sdružení katol. zemědělců. Na schůzi přítomní zá
stupci strany neodvislých a národaě sociální z České
Třebové byli náležitě odbyti. Zdařilé schůze té
súčastnílo se též více členů Svatojosefské jednoty
z Ústí nad Orl. a j. Tébož dne kooala se večer
důvěrná schůze v hostinci a p. J. Šírka v České
Třebové, na níž promluvil p. V. Myslivec „0 roz
vížitelnosti stavu manželského A o vyloučení ná
boženství ze škol“, Panu řečaíku erdečné díky sa
přednášku.

Dotaz = Kostelce n. ©. Zdaž ví pan
ředitel zdejší c. k. reálky, že není dovoleno mladé
studující mládeži navštěvovati schůze, Vnichž
nespravedlivě jest napadano katolictvo? Víte o
tom, jak si tropil pověstný mladík Horký na jedné
takové schůzi posměch ze zázraků lourdských a
jaké jízlivé řeči vedl proti našemu katolickému
přesvědčení? Člověk, jehož sami realisté v „Pře
bledu“ se odříkali jako nemilé přítěže, člověk,
jenž ve svých básničkách tolik tupí katolictvo,
má snad zušlechtovati duše nedospělých studentů?
Snad jest Vám snámo, jakým duchem nesla se
i poslední neděli přednáška „O nebi a pekle v li
teratuře“. Jak si ďábla a peklo představovali po
věreční a podvodní pastoři v Německa v XVI. ste
letí, o tom ovšem přednáška nebyla. Ale mělo by
se to takó někdy v zájmu pravdy pověděti, aby

mozky svých posluchačů a čtenářů; také by se
při tom poznalo, jak vysoko stála a Stojí naše
katolická nauka nad ohlapujícími výmysly onéch
pastorů. Ale o tom zdejší osvětáři předuášeti ne
budou. Vždy si vyvolí „v zájmu pokroku“ takovou
přednášku, v níž by se dalo hodně bodati do kato
líká. Na přednášce o -nebi s pekle brali podil
studenti také; přístup byl jim chytře umožněn

požadováním pouhých 10 baléřů vstupného. —
Jaké asi budou přednášky „O chorobách moderní
doby“ a „O vývoji tvorstva na zemi“, to už také
předem víme. A že tam budou lákány mladé duše
zoovu, to jest jisto. Tážemo se, zda jest dovolano
zaplétati etudentstvo reálky takovým způsobem
do bojů politických a štvanic Nucových. Tážeme
se, jak může se dařiti nábožensko-mravní výchova
takového stadentstva, jehož kutolické přesvédčení
na takových tendenčuích a strannických schůzích
bere porušení a jemuž ge tam uáhrádou jiné ná

Pt přesvědčenívůbec nevštěpuje?— Krstelečtí.

Chce-li kdo dějinám lidstva rozuměti, hledejž
v nich zápas nevěry a víry, jemuž podřaděny jsou
všecky zjevy. Veškeré doby, kdy vládne víra my
slemi lidskými, se atkvějí, srdce povznášejí a užitek
přinášejí nejen současníkům ale i potomkům. Než
ony doby, kdy nevěra slaví vítězství bídné a nejirté,
i kdyby na okamžik se chlubily leskem zdánlivým,
u polomků vážnosti nemají, poněvadž nikdo se ne
zanáší těmi věcmi, kleré jsou neplodny. Nevěra
sluší lidem slabým, kteří jsou malé mysli, nazpět
kráčejí a dále nevidí, než kam rozum jejich sahá.

Liberální básník německý Góůlhev úvaze:
Westěstl. Divan.

Různé zprávy.
Májová oslava svelálně demokra

tleká v Praze. Z Prahy. (Pův. zpráva.) Le
tošní májová oslava sociálně demokratická v Praze
lišila ce velice od blučných oslav sociálních de
mokratů, pořádaných v den 1. května let miau
lých. Hlučné zpěvy sociálních písní, jimiž „děl
nické bataillony zachvívaly Prahou“ v leteeh mi
nulých, jak sociálně demokratické listy psávaly
o 1. květnu, letos nebylo slyšeli v žádné, ani v té
nejzastrčenější ulici. Také rudých praporů nikde
nebylo viděti, ba ani v čele průvodu, který ze
Střeleckého ostrova po skončené schůzi na ostrově
pohyboval se k museu po Václavském náměstí,
Denesen rudý prapor. Průvod pak sám lišil se od
obvyklých průvodů dělnických velikou nespořáda
ností a nepořádkem. Také hojně pražského obe
censtva, jež jindy k průvodu sociálních demokratů
přihlížívalo, letos na ulicích nebylo ke spatření
— prostě řečeno, letošní oslava sociálně demokra
tická, ač byla připravována v širokých základech
a měla vyzněli v ohromných rozměrech, dopadla
velice bledě, ne-li bídně! — — A příčiny toho?
Veškerá česká intelligence jest syta soci
álně demokratického terroru, který navyklsi
považovati se za svrchovaného vládce národa, a
rozebází Be dnes se enahami sociálně demokra
tických předáků úplně. Jest doposud v živé p1
měti a stále také v paměti obecenstva zůstane
prohlášení vůdce sociální demokracie žida, dra
Adlera ve Vídni, že „sociální demokracie v Ra
kousku jest a zůstati musí německou, a že česko
slovanští soudruzi jsou pouze její příkrasou (*!).“
— V čivé paměti pak jest záhudué zmizení přes
80000 K čítajícího fondu, sebraného na raněné
a vězněné, jakož i příslušníky jich rodin po lon
ských listopadových bouřích v Praze, defraudace
v Úrazové pojišťovně dělnické, v přečetných ne
mocenských pokladnách a j, o nichž orgány 80
ciálně demokratické uznávají za hodno stále —
mlčeti. Že terrovismus sociálních demokratů náleží
minulosti, o lom jest přesvědčena celá Praha!

Vůdcové sociálních demokratů na
pražském mistodršitelství. Z Prahy. (Pův.
zpráva). Vůdcové sociálních demokratů, Antonia
Němec a Dr. Václav Soukup, povoláci byli
v pondělí 30. dubna na zdejší místodržitelství,
kde jim bylo řečeno, že oslava 1. května jmusí
díti se způsobem klidným, beze zpěva a praporů
po pražských ulicích Když předáci sociálně de
mokratičtí protestovali, že by dělnictva nebylo
dovoleno *zazpívati po ulicích a prohlašovali, že
oslava 1. května bez rudých praporů v předu jest
nemyalitelna, prohlásil náměstek wlstodržitelův
Děrfl, že jakýkoliv pokus tento zákaz překročiti
bude ihned bezobleduě zamezen, a že jsou učiněna
opatření, aby v případě jakóhokoli porušení po
řádku byl třeba i násiluou mocí zjeduáa opětný
klid. Sociálně demokratickým vůdcům nezbylo
pak, nežli se podrobiti.

Úvahy s otázky agrární. Konrorsodlabů
hypotekárních na Hypoteční banku poskytuje dále
té výhody, že půjčka tato není vypověditelna a úro
ková míra jest nezměnitelua. Je li dosavadním věří
telem soukromník, masíme se každé chvíle obávati,
že vypoví nám avoji pohledávku I kdybyc:om potom
snadno nabyli výpůjčky k tomu účela nové, přece
stálé měnění věřitelů je drahé, zvlášté běží-li o Častky
značné, které jsou hypotekárně zjištěny. Avšak ani
u peněžních ústavů nejeme úplně jisu, že nám na
část nebo celý dluh nedají výpovědi. Toho u Hypo
teční bauky není. Případ tento nastal by za poměrů
zcela výjimečných, kdyby cena bypoteky najedou
klesla (a to dle minulého vysvětlení při pozemcích
hned tak nenastane), anebo kdybychoro uěkolia uplátek
mezaplatili a veškero upomínání bylo by marao. Jinak
Hypočeční bance' postačí, kdyš dlah dle zvoleného
plánu pomalu se umořuje, takže jednou úplně zmzí,



Drabá výhoda spočívá v nezměnitelnosti úrokové míry;
správně vlastně třeba říci, že není možno, aby te
úroková míra svýšila, takže by buď splátky delší
dobu trvaly, nebo se svýšily. Úroková míra, pro kterou
jeme se rozhodli, zůstává táž, i kdyby cena peněz
stoopls s úroková míra všeobecně se zvýšila. Naopak
všsk jest rolníkovi vždy volno, aby bypotekární vý
půjčka převedl na jinou, 8 nižším zúročením, kdyby
sa nastalého poklesnutí míry úrokové začala banka
v nových zástavních listech poskytovati. Dosti Často
slýcháme námitky, že výpůjčky od Hypoteční banky
jsoo spojeny s velikými útratami. Domnónky takové
jsou nesprávné a vzešly aai odtud, če někdy obdržel
výpůjčky přes dvě třetiny třicetinásobného výnosu,
tedy vo možno nejvyšší; takova výpůjčka děje sa
ovšempo ocenění statků od zvláštní-komise Hypo
teční bankou vyslané, ale takoré výpůjčky jeou řídké
a i když se objeví, nejsou celkem dražší, než u ústava
jinéhc. Jinak třeba upozorniti nu to, že půjčky v roz
sabu minnle naznačeném povolují ce na základě úpi
nébo výpisu z knihoví fbo a berním úřadem ověřeného
katastrálního archu. Katastrální čistý výnos nemovi
tostí v obou těchto listinách soublasně uvedených po
stačí, aby povolena byla půjčka do dvvu tfetin 24ti
(nebo u lesů 20ti-jnávobnému výnosu. — Bylo však
výše řečeno, Že ani veliké půjčky se nezdraží zvlášt
ními výlohamí za odhad, a to ztoho důvodu, že konverse
dlubů na Hypoteční banku požívá úlev poplatkových za
kolky a vklad do knih pozemkových. Kdykoliv činíme vý
půjčku od Hypoteční banky, abychom se jí zbavili kni
horních břemen téže výše nebo abychom na větší dluh
sepoň část uplatili, uabýváme příslašných úlev; ty
ovšem neplstí pro nás, jestijže by nová půjčka bla
vyšší než dosavadní dluby; v tom případě dopornčaje
se učiniti výpůjčky dvě, od sebe oddělené, z nichž
jedna ve výši dosavadních dlubů výhod poplatkových
požívá, druhá však, na zbytek, podléhá obvyklým po
platkům. Výhody ty spočívají ve způsobu, jak se
poplatky vyměřají. Při obvyklých vkladech je rozho
dující obnos výpůjčky, z níž ae všecky poplatky dle
stupnice vyměřají: čím větší obnos, tím větší po
platky. Při konverei dlubů na Hypoteční banku roz
boduje pouze počet podpisů na potřebných listinách,
výše výpůjčky nerozhoduje. Jaou tedy za stejných
okolností výlohy tytéž při 10000. K, jako při 1.000
K: vyšší jsou, je-li majitelem muž než když manželé,
nebo je li dosavadní věřitel jeden, než je li jich ně
kolik. Platí-li tadíž dlužník při mimořádně vyšších
výpůjčkách výlohy odhadní, ušetří na drahé atraně
tím, če by bez úlev poplatkových platil značné vý
lohy vkladní z tak velikých poplatků. Posléze třeba
upozorniti na ochotu Hypoteční banky, která sama
všecky doklady, smlouvy, atd. obstará zdarma za ú
bradu hotových výloh (na poštovné, kolky), běší-li
-o kopverse jednoduché, totiž není-Ji dosavadní dlub

příliš rozdroben na četné věřitele. (Dokončení.)bd— sbd.
(3) Kulturní ekémke. Upozorní-lise po

-krokové listy, še plané boucharonství, brubá bašteři
vost a jalové radikální fráze nejsou ještě pokrokem
skutečným, hned tyto listy počnou metati v tvář ne
strannébo pozorovatele slova „zpátečníctví, úzkoprsost,
zabedaěnost,“ atd. Nejhůře bývá, ozve-li se proti po
krokovému dryáčnictví katolík. Lečpravdu těžko utlonci
drsnými frazemi s potapami. Listy katolické v nej
různějších variacích poukazovaly a dosud poukazují,
jak skutečný, prospěšný pokrok v našem národě vásne
pro uměle vyvolávané, malicherné a národu našemu
zhoubné spory a útoky těch, kteří sě vychloubají, še
chtějí vésti národ k cílům nejlepším. Nyní časopis
„Máj", který zajisté není listem „klerikálním“, napsal
podobně: „Špaby národnostní, politické, sociální i ho
spodářské, vývoj vzdělanosti, názory náboženské i
mravní, působení moderní vědy, technických vymoše
ností a řada jiných složek způsobují hotovou spleť
moderníbo života, který dávno již pozbyl dřívější jed

nodaché, jasné a snad.o přehledné stroktary. Tatosložitost současných poměrů byla by potěšitelna, kdyby
ji bylo Ize povafovati za výslednicí vysoké úrovně
koltarní, os víž se ocitl život národa, jemaž k zdra
vému rozvoji všech sil třeba jest tolika různých ú
tvarů. Nevidíme však nikde jednotící, mohutné, vše
strhující síly, která by třeba bezohledně, klidně nebo
bouřlivě spěla za velikým cílem, ovádějíc všecky ty
proudy v jediný mobntný tok. Jen malicberné tříštění,
sobecké, ubohé půtky stran i straniček, koterií i stavů.
Místo bobaté rozčlánkované organisace, hotovou de
sorganisaci, boj všech proti všem. Cítíme to všude
bolestně, v politice, v národním hospodářství i v li
terataře. Národové jiní dočasný takový stav věsobecné
rozbáraností snovou snadno, jeou lí dost bobatí, své
právoí a mocní, ale u nás je každé ztracené minuty,
každé zmrhané síly věčná škoda. Po prohraných bojích
politických a po dosašení prvních úspěchů kultar
ních jakobychom nevěděli, co ještě chtíti, V politice
ani na poli kultaraím nemůžeme a místa I v národ
ním hospodářství stále ještě vázneme. Ztratili jsme
aměr cesty, nevidíme jasného cíle a nemáme ani dosti
pevné vůle k zápasům velikého slohu. Bijeme se na
různých stranách na zdařbůh a na konec rozbíháme
se v bloučky, vzájemně se potírající. Ab, netonžíme
po ovornosti dle osvědčeného receptu, víme, že jiskru
vykfesati lze jenom nárazem — křemene o křemení

y Však malicherně a oízce bíjeme hlínou v bláto.
Jen špína zůstává na rokou i oděvu. Chybí nám spo
lečné, jasné vědomí konečných cílů, uchvacojící idea
velikých rysů a postrádáme vůdců, jichž osobnosti by
měly vnitřní mohutnosti dost, aby se staly prorokya
organisátory.“

Ovoce bezbošectví v Paříší. Prý až
se náboženství vyloučí ze Škol, až zavládne filo
sofická morálka světská, až ve všem ge spolehbne
lidstvo na vědu, pak bude na avětě líp; pak prý
budou lidé hodnější než ti potměšilí „jezovitští
klerikálové“. My však víme tolik, že když světská
vzdělanost v starém Římě nejvíce vyspěla, byly

tam mravy eba petejší a to nejvíce u vzdělanců,poněvadě se pohřdalo náboženstvím. Urození ŘÍ
mané dobře věděli, jak jim zhýřilost škodí, a přece
avůj šivot neřídil poďle vědy; ochásela jim
a báseň před Božf autoritou. A te Fratrcii se

nyní podobně. Tato země platí zu uejvrdělanější ,
stát evropský. A podívejme se, jak se bez nábo
ženských škol umravnila. V Paříži žije přes 2 mil.
obyvatel; mesi nimi pouze 100.000 jich vykonává
náboženské povinnosti velikonoční. Na 100 osob
připadá jen 6 velikonočních sv. přijímání, a to 4
Ds ženy, pouze 1 na muže. Mezi mládeží se ve
lice šíří zločinnost. Roku 1880 napočteno bylo
mezi mládeží 16.000 zločinů, r. 1891 již 41.000.
Polovice z nich vstahuje se na nemravnost. Ka
ždého roku vzrůstá počet zločinů proti mravopo
čestnosti o 2000. Počet krádeží dětmi spáchaných
v téže době vzrostl z 6000 na 16000. Každého
roku posílá se 1000 - 1500 dítek do polepšoven.
— Nyní, kdy i privátní katolické školy jsou tam
zrušeny, bude ještě hůře. A ti pánové, kteří stále
volají u nás po vystrčení náboženství ze škol,
neřeknou lidu, jak se bezbožecká výchova jinde
osvědčuje. Teď má vláda fracouzská pěkné nadě
lení. Ač se se socialisty miliskovala, ač jim dělala
pomyšlení, chce socialistický mazel pořád víc.

Šlape násilně po právech a bezpečnosti nejenom
katolikův, ale i nevěrcův. Pumy praskají na mno
hýeh stranách, na vojsko svobodomyslné vlády se
střílí, pokojní občané jsou zákeřně vražděni, atd.
Výstřední živly chtějí provozovati hotovou hrůzo
vládu. A taková zkušenost povede nutně na konec
k vystřízlivění.

(20) Historický hkomtek. Mačedník
katolický farář Megerlein r. 1436aneb ná
boženská snášenlivost Hasitů. Zapovaneklo
rikální Kronika o vócí té vypravuje sv. [I str. 1081:
„U tom, co se při opanovrání Badkova od Hasitů stalo,
podal nám jeden současný kronikář následující dojí
mavou zprávu. Město Redkov čili Radek, německy
Wůnechelbarg v Kladště nedaleko kraje hradeckého
v Čechách, bylo již tehdy celé německé. Husité prý
přilehše k němu v jednu sobota, nazejtří v neděli p.o
bořili o nešporách hradby městské a vnikli skrze ně,
načež obyvatelé obojího pohlaví utokše se valem do
kamenného domu fojtova čili rychtáře, vysokého a
prostraoného, sami zapálili město, aby Čechové sepoň
pro obeň k nim nemohli. Avšak tito dučekavše, až
oheň vyhořel, obehnali fojtův dům a jali se ho pod
kopávati, aš přišlo k tomu, že lo se rokovati
a obou stran. Fojt s vůlí Husitův spustil se dolů
k nim, aby zjednal výminky, pod nimiž by obyvatelé
mobli odtud propuštěni býti. Kdyš pak nevracel se,

čali sobě lidé atýskati, zvláště farář městský, kněz
egerlein, jeho kmotr, který dal zavolati dolů, aby

fojt se ukázal, jeli ještě živ. Konečně když vrátiv so
z města, vytažen opět nahoru ke spoluměšťanům svým,
oznámil, že všecky šenskéi děti budou propuštěnyna
svobodu, mužští však še mají býti šacováni, totiž že
se musejí vykoupiti tím, co mají: ptal se ho farář,
také li on s dvěma kaplany svými má toho pošiti?
Nikoli, pane kmotřel vece fojt, busité nepřijímají

kněží na miloat.“ I skormontiv de náramně jal weho
řekovati kněz: „O jak bídně zavedli a zradili jste
mne, budiž Bohu politováno! Když jsem vás opustiti
chtěl a utéci, mluvili jste, abych jen zůstal, že chcete
se mnou adíleti zlé i dobré, o život, i o amrt, a pra
více, zdali pastýř utíkati míní od stáda svého! Nyní
bohužel ovce utíkají od pastýře avóhol“ Tu paní a
měštky s pláčem prosili ho, aby neplakal a nermoatil
sobe, že chtějí prý, přestrojíc jej a kaplany jeho za
ženské, vyvésti je na bespečné místo. On věsk dí:
„Nedejž toho Bůb, abych se zapomenal na úřad a
důstojenství uvó; jsem katolický kněz a nejsem žena;
mažové vaši ať poráží, jak hanebně mne dávají ua
amrt, aby zathovali sebe.“ Věak takové řeči nebyly
nic naplat; oba kaplani vzali na se ženské šaty a
závoje, do nóračí každý jedno dítě, farář však nikoli.
Mezi tím umlavil se fojt a měšťany, jakým způsobem
se vzdáti mají. I scháseli jeden po druhémpo scbodech
dolů, a Čechové stojící venku ailně před domem, jí
mali každého muže, ženy pak a děti propouštěli na
svobodu. Jen ty paní, panny a děti, co etrachem se
byly skryly ve sklepích, kdy$ později dům celý vy
pálen, sadusily se tam všechny. Když pak jiš byli
všickni sešli dolů,zůstal nahoře jen farář sám a ně
kolika mladíky a tovaryši řemeslnickými, kteří ne
majíce čím se vykapovati, nechtěli ani do vazby jíti.
Těm dodával farář srdce, aby te postavili k odpora
a nedali se jímati ani trýsnit:; a oni slibovali učiniti:
tak: ale kdyá viděli, kterak známí jejich věickní se
vadali, kleslo srdce i jim, a scházejíce také dolů, pod
dali se. I zůstal naboře farář sám s jedním starým
knězem selským; a Husité přiběhše k němo, uvedli
ho dolů do vojska i přívedli před knéze Ambrože Hradec
kého, který v latině řekl k něma: „Faráři, odvoláš-li,
co's kázal, a přistoupíš li ku pravdě učení našeho, sa
chováš šivot svůj; (podobně mlaveno k M. Husovi.
Por. pis.); neačíníš-li toho, půjdeš do ohně“ Kněz
Megerlein odpověděl: „Toho Bůhnedej, abych pro
krátké muky zradil pravdu avaté víry křesťanské! Já
učil a kázal pravdu v Praze, ve Zbořelci a ve Hradci,
s ne té pravdě obci raději umřítil“ (podobně mluvil
M. Hue. Pce. pie.) I přinesli otepě slámy, jimiž ob
lošili a obvázali tělo jeho vůkol, tak žebo ani viděti
nebylo; a sapálivše slámu, nechali ho běhati a po
táceti se v obni u vojště, až se sadoeil; pak vzavše
tělo mrtvé, hodili je do vařící vody v pívováru (popel
M. Husa bodili do Rýna. Poz. pis.) a za ním i kněze
selukého, tak že oba tam umučení jsou. Ale kaplan:
jiš byli vyšli © domu v ženských čatech u závojích
a s dětmi v náručí; dítě jednoho při vycházení dalo
se pak do pláče, volajíc po matce; a když je slovy
utišiti bleděl, Husité poznavše hlas mužský, strhli
jemu sávoj s tváře; tedy pastiv dítě na zem, dal se
na ú'ěk, a oni za ním, aáho dvstihše utloukli. Druhý
kaplan však vyvázli šťastně s ženami a a dítětem
svým.“ (Zapova Kronika Sv. II str. 1081—1088). A
DynÍ se táfeme českého intelligenta, kdo s kým bos
obledněji sacházel, zda sbor Kostnický s M. J. Aawwm,
či Husité a katolickým farářem Megerisinem, jenš pro
své přesvědčení mučednickou smrt rekovnů podstoupil?

Br nyPětty. baostýlh se €v0c, nýbrž bylo bojovánu sa savo

bodu myšlenky jen a jen husitské, čili kdo byl kalo
líkem či jinověroem, tomu dostalo se právě toho (ba
bezohledněji), čeho se dostalo M. J. Husovi.

Všeměmec o rozimčitelností man
šelství. Všeněmecký poslanec Iro ve svém listě
piše takto: „Pro žida i Němce zoamená svobodné
manželství pouze nový zdroj k nemravnosti ...
Není manželství, které by nezaujímalo mocí svého
blahonosného díla a věrnosti. . . V těžko rozluči
telném nebo v ideálně nerozlučítelném manželství
jest moc, o jejíž požehnání ae rovněž tak málo
mluví, poněvadž programové většině aspoň ně
meckého lidu se stala již od prvních dětských let
až do smrti starcovy úplně samostatnou Životní
podmínkou. Nepřehlížejme příliš církevoího pože
hnání.. . Nesmíme se vzdáti židovako-socialis
tickým heslům!“

., Prine Homrád Hohenlohe, opnější
ministerský předseda, ovládá plynně jazyk český.
Jeho učitelem češtiny po tři leta byl prof. akadem.
Gymnasia Javůrek. Také v Teplicích, kde byl
okresním hejtmanem, vyučován byl princ Hoben
lohe češtině fiditelem tamní české veřejné školy
a správcem matiční školy p. Ludvíkem Stolzem.

Železo mad zlato. Některé výrobkyze
železa jsou mnohem dražší uež ze zlata. Na př.
jeden kilogram ryzího zlata má cenu 3280 K,
výrobky zlaté uměleckou prací a ladoým tvarem
nabývají pak třikrát tak veliké ceny; z jednoho
kg zlata možno vyrobiti předmětů v ceně 9840 K.
Naproti tomu z 1 kg železa ocelového vyrobí se
36 tisíc ocelových vlásků (per) do kapesních ho
dinek a poněvadž se jeden vlásek prodává ve
velkém za 60 hal., stojí tedy 35 tisíc ocelových
vlásků 21.000 K. 35 vlásků hodinkových vá
1 gram.

Jak sociální demokraté poškozají
dělajetve. Správy hutí na Kladně prohlásily,
že dělnictvo, které se dne 1. května do práce
nedostaví, bude z práce propuštěno. Naproti tomu
vedení strany soc. demokratické dalo na továrny
a porozích nalepiti vyhlášky, že si samo centrální
ředitelství hutní ve Vídni přeje, aby dělnictvo na
1. máje nepracovalo. Vylhaná tato vyhláška, kterou
ředitelství vůbec nevydalo, zní: Jak se dovídáme,
hodlá naše dělnictvo v den 1. května demonstro
vati za svá politická a hospodářská práva. Po
ukazujeme k tomu, že jsme byli vždy ochotni
oprávněná přání dělnictva splniti, což jeme děl
nictvu již vícekráte dokázali, a pročež i v tomto
případu uznáváme oprávněnost požadavků najeho
milého dělnictva a oznamujeme tímto, že se po
nechává našemu milému dělnictvu úplně volno.
— Jelikož pánové z Poldiny huti, vrchní inženýr
Sievert a inženýr Mergel, byli překážkou dobré
shody vaší s námi a nám dávali ópatné informace,
uznalí jeme za vhodno je propustiti a stejně jame
odhodlání učinit tak jiným pánům z hutí, kteří
nepracují pro dobro naše, jako spíše považují
štvaní proti dělnictvu na vyšších místech zazdroj
svých vlastních hmotných a zištných prospěch. —
ve Vídni, doe 27. dubna 1906. — Centrální ře
ditelství pražsko-železářské průmyslové společnosti
a české montánní společnosti. — Touto vylbanou
vyhláškou zřejmě se nkázalo, že sor. demokracie
vlastně jenompoškozuje- dělnictvo, ničíc jeho exi8
tenci. Vedení soc. demokratickému jedná se pouze
o vlastní prospěch, jemu ani nenapadne, aby Se
poctivě přičinilo o zlepšení poměrů dělnictva. To
musí zůstati i nadále otrokem židovské internaci
onály. Ještě ani tento zrádoý skutek vámi, dělníci,
nepohne?

2,000.000 kořalem mají v Haliči,jež
jsou vesměs v rukou židovských. Nedivno pak,
že malé rolnictvo a dělnictvo strádá duševuěi tě
lesně v takovémto otroctví.

Vyrovnejte nedoplatky
za Obnovu a Časové Úvahy!

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, due 28. dubna 106. 1

hl pímaioa K 13-80—13 40, tita K 10*60—11-10, ječme
ne K 10*40 —11:40, prosa K 13*20—00'00, rikve K 21:10
—00'00, hracbu K 20:560—0000, ovsa K 760—800,
čočky K 56 00—0000, jahel K 2600—28'00, krap K
41'0—00 0, bramborů K 3'20—260, 100 kg jetelového
semeno červeného K 90'0—0'00, 100 kg jetelového se
mínka bíl. K 110-0—0'00, růžáku K0*00—0*00, máku
K 38-00—00'00, Iněného semene K 10 20 —00'00, 190
kg žitných otrab K 13-00—00-00, 100 kg pšeničných
otrab K 12'70—0000, 1 kg másle čerstvého K 240
—00:00, 1 kg másla převařeného K 2.80—0.00,
1 kg sádla vepřového K 1-70 —0'00, 1 kg trarobu K
0-82—00'00, 1 vejes K 06:0—0'00, 1 kopa zelí K 00.00
—00-00, 1 kopa cerele K 0 00—0'00, 1 kopa kapasty
K 0'00—0'00, 1hl oibale K 8'00—10-00, 1 kopa drob.
zeleniny K 130—1 50, 1 pytel mrkve K 220—3 20,
1 kopa petržele K 0-00—000, 1 bl jablek K 00'00—
0000, 1 bl brašek K 0:00—0:00. — Natýdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 28. dabna 1906 odbývaný
přivazeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 406, tita
454, ječmene 15, orse 825, prosa 3, vikve 8,
hrachu 0, čočky 0, jehel 12, krap O, jetel. semínka
0, lněného semínka 1'/, máku 0. — 3%.)Zdleniny,
selí 00 kop, pstržele 00 kup, kapusty 00 kop, cibule“
88 bi, drobné zotyniny 65 kop, mrtvo 35 pytlů,
brambor 360 bi, saláta 40 kop. — 3) Ovoce:jablek
0 hl, hradek 00 hl. — 4) Drobaého dobytka: vepřů
8 kusů, podevinčat 64b kusy, kůstet 103 kari.
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. Na skladě chovámev jemném4; malby dekorační, | VZÁJEMNĚPOJIŠŤ.missálovémprovedení: 1 facadní a freskové BANKAV PRAZE.

Praeparatio ad Missam ré provádí přesně dle moderních SAZBAA. PODMÍNKY,VYSIKAJÍ:OSVĚDČENÝMVÝ. “ . 9: požadavků, s uměleckém při- HODAMIA LIBERÁLNOSTÍ,

Gratiarum actio post Missam. ++ hlíženímk příslušnémuslohu Zana aa ví čnčn. vom tan
Obé za 1 K. Po přání prodá se 4 / SAKeHEN ně ZSTAVEMVZÁJETNÉM SAVA

i jedinéGratiar.actioza60b. 4; Antonín Chlou ba, | síce
———— bí dekorační maliř —— POZORUHODNYJSOUZVLÁŠTĚSAZBY:W> Nové: B

C hi v Chrasti u Chrudimi. PROPŘÍPADÚMRTÍ,PRO
asus reservati dioeoesis +3 Roznoč 3 zd PŘÍPAD ÚMRTÍ A DOŽITÍ

Reg. Hradeoensis ozpočtysestavují zdarma. ,- A NA VĚNO DÍTKÁM, NA

prozpovědnice. i A VYVTTTÝTVÝ TT 4, STOUPAJÍCÍMZÚROK,Na tuhémkartonu, přiměřenéhofor- NA POJIŠTĚNÍ PENSÍ 
k mátu 1 kus za 8 b, 10 kusů frko 70 b. $$

V POSLEDNÍCH LETECH VYPLÁCELA SE 10%,
DIVIDENDA.

RESERVY A FONDY | K 31,865.380'80
DOSAVADNÍ VÝPLATY K 82,737.159'57

VPPPS
Připomenutí o slušném se A4

k ohování v chrámu Páně ji
k ku připevnění u dveří chrámových. Ai

kV provedení sličném, formát foliový; AV6
1 kus za 30 b, 5 kusů za K 1.20.

Bisk. knihtiskárna v Hradel Králové. T%

Podobizny nejlepší!

We
C. a k. dvorní fotograf

ae

VYSVĚTLENÍ A SAZBY ZDARMA ZAŠLE

GENER, ŘIDITELSTYO BANKY „SLAVIE“

V PRAZE, HAVLÍČKOVO NÁM.,

A GENERÁLNÍ ZASTUPITELSTVÍ V BRNĚ, VE VÍDNI,

| V LUBLANI, VE LVOVĚ 4 ZÁHŘEBĚ.> ADRESSA PRO TELEGR.: BANKA. SLAVIA PRAHA.

firadec Král. 3 <
látek pro domácnost,jakoži dámskýcha pánských „me“ Každý m

látek jest u Tkalcov. výrobního spole- Adalbertinum. k v L k , dě, / ,čemstva„Vzáj t“v Hronově.Též | ;
obdrželipartie zboží30 mt.,obsahujícíkaždá Svalední skupi „). T68 ans. ý ť nike

různé látky, zejména:plátna,oxfordy,bar- Tableaux. má odebírati svůj odborný týdenníkchenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
necbají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K 12-—, vyplaceně od korun 20-— výše.

| „Práce“.
Vzorky a cenník zdarma a frarco Předplatné činí pouze 3 koruny ročně,

00m L Ao JŽ Administrace„Práce“vHradciKrál.
Ceny nejpříznivější!

zá
Pryni nákupní pramen |

|

Poděkování.

Nížepsaná duchovní správa děkuje srdečně za všecky projevy
soustrasti a laskavou účast o pohřbu vdp.

Josefa Hoimanna,
rytíře ř. Františka Josefa, -majitele zlatého zásl. kříže s korunou, čest. medaile za 40Oleté

věrné služby, čest. kons. rady a arciděkana v Trutnově.

doprovodili.

ZaplaťBuf! ——
V Trutnově, dne 4. května 1906.

Duchovní správa.

Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradei Králové. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Amtením Pochmom. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král
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v obor ten spadajících.
nická kancelář nalézá sev Ji-,

| říkově třídě v čísle 394 dům p.
Skuherského pod pivovarem.

Václav Poláček,
, stavitel varhan a harmonií vRychnově |nad Kněéžnom

dporučuje se P. T. duchovenstvu, patronátním
úřadům a soukromníkům

pro veškeré opravyjakož i přestavbya W
varhana harmonií.

OB*> Ručím za nejsolidnějšípráce. ji

jrGerd dnAd 100 DPP OUPOPVYP A00.0267900v$ntn00ohnOnánPOS YPOP"ýnO0" 000

-a technická kancelář
a jiné stavitele

zboží klempířské

KKKXKXXOXXKKXAX

E
Tech

stince čp. 151—186 na Pražském Před
městí, ku kterémuž se koupěchtiví zvou.;

drahunejlepšího | Jindřicha | sboutky

Beknění

za ceny tovární prodává i práce stavební

doporučuje se

řečeného soudu. i

Š KychvňskénádobíŠ.|«———

solidně zhotovuje

Jan Web eř, ku prováděníveškerýchstavebsoukromých 1 průmyslových, ku

Dne 9. května 1406 o 9. hod. dopol. :
bude odbýván u c.k okres. soudu v Hradci

Hostinec jest v příznivé poloze s čilým 4
obchodem; naskytuje se v něm dobrému

Kuchyňské nádobí * Podnikatelství staveb

č klempíř v Dobrušce.
X

Králové v sími č. 35 exek. prodej ho

odborníku příležitost ku stkvělé existenci.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma) =

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) E
(bratr P, J. Noškadly, faráře ve Yýprachticlch)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou. :

*
UK Přírodní rakouská

V.1-1.— 7
PORNOTÁPOPOCHHOPONORNÉ1 ve

(ku mši svaté)
000000800000000000GG0080000051100004e0b0000000

doporočaje
oštmistr a majitel vinic a sklepův.prá paE ecnonu | LNLOUUDÍNÁKOLO

2 (u Kremžev DolníchRakousích.) s * Zachovalý starší tvrdý i měkký nábytek,

Vína rozličných ročníků. 3- garnitury i pohovky moderních vzorů za
Doporočujiznamenitéšestile'é bílé vimo každou cenu prodá,

litr za 60 hal. -- Rozesílám jen po půl i s
- bektolitraa výševevlastnínádobě,kte- | K. V. Skuherský,

=; v Hradci Králové, proti hotelu „Merkur“.

(CRT==ú|
K NNNNENNÁNENTUNEHNI

UVU

o—Rm

E==n9

VAE:duVVM

(©kAcxi+KA

rouž franko zpět beru. — Doprava odtud
za půl hektolitru až do Praby činí K 170. |

| — Jsem ochoten, vzorek (láhev) doporu- ©
čeného vína před objednávkou na zkoušku |s
raslati. — Že ryze přírodní víno rozesí- |

lám, to dosvědčí zdejší farní úřad.

=
K jarnímu období

dovoluji si veledůstejnému !
duchovenstvu nabízeti

přírodní víza
první jakosti jakmešní, tak tabalová.

Adolf Bařtipán,
hotelier v Hradci „Králové

(Adalbertinum).

— nabísí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovecn
víme,bíléičervené,wineborůvkové(medici
nalní),vína oladká a víno Šumivé (šampaňské).

jakosti velm svlášt na výtečný a při anonéosti velmi levný ke a
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vysnamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medasilí
státnía dáplomemslaté medaiile, a mnohými

mýmidiplomys právemrašeníslatéosel
Wzerky zdarma a Iranko,

KYŘULOVÉ JJ. Ze
Begomie hlíznaté zaručeně plmd bílé, růžové, červené, žluté

1 kus 36 h, 10 kusů K 320.
Tytéž elabší hlízy 1 kus 24 h. 10 kusů K 2—.
Begonie obrovské jedmoďuše kvetoucí v nádher. směsi, 1

kus 20 h, 10 kusů K 160.
Gladiolus gaudavenna hybr. „Exeelstor“ nádher. mečíky

smíš. barev, 1 kus 12 h, 10 kusů K 1—

Gladiolus namcianus se skvrnilými skvostně zbarvenými
květy, směs, 1 kus 10 h, 10 kusů 80 h.

Hyacinthus candicans bíle kvetoucí obrovské letní hyacinty, 1 kus 12h. 10 kusů K 1
Jářínky kaktusové v 5ti nejnovějších krásných druzích

se jmény; kus 40 h, sbírka všech šti K 180.
Tytéž směs nových druhů překrásných bez jmén; kus

30 h, 10 kusů K 250.

Lslium tigrinum grandijí.. lilie tigrované velkokvěté; kus
20 h, 10 kusů K 120.

kusů 40 h, 100 kusů K 360.

Be zajímavá rostlina pro pěstění v hrncích; krás; též na obruby záhonků; 10 kusů 20 h, I00 ku
K 120.

Sasanky neb anemonyzahradní jednoduchév krásné směsí;
1 kus ó h, 10 kusů 30 h, 100 kusů K 2—.

her. směs barev; 1 kus Gh, 10 kusů 40 h, I00 ku
sů K340.

Sasanky plnokvěté hollandské v nádb. směsi barev; 1 kus8 h, 10 kusů 50 h, 100 kusů K 380.
Twberosy amer. „Ercelsor Pearl“ nicovka libovonná

s vysokými stvoly sněbobilých plných květů 1 kus
18 h, 10 kusů K 140.

(fn semenahospodářská,zahradnía lesní,dle hlavního seznamu, který na požádání zdarma zasýlá

m, Fiklori,čety“ EradkeDnlé
Velké náměstí (proti bisk. residenci).

odborný závod
semenářský

esk $ (23ŠÁ4DOC A

Jarní čtvrletí
veškerých

českých i jinojazyčných

lze za ceny původní předplatit

v prvnímkrálovéhradeckém
knihkupoctví, antikrariatě a
= závoděhudebním——

Bohdana
elichara

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

Donáškado domu zdarma|

KAGE(S66P ANA MR
VN) h

V 284 LAVa

JanKršjn,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

(ro

malbu oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. :9
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení u
sice $ se Želemými rámy, st

těmi vsasením.

Vetkeré rozpočty, skizsy i odborná

rada bbe: latně,beze vši závaznostiefinitivní objednávce.

PR" Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání. "|
Založeno roku 1836.



První výroba

věžnich

/ hodin
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.

OOO0
(K době velikonoční:
Boží hroby

k výběru.
v každé velikosti, ze dřeva

Těla Páně pěkněřezanáa jemněpoly
chromovaná. (Z pevné sádry ve velikosti 90, 100, 116,
130, 140 cm, velmi levná.)

ze dřeva pěkně feKlečiící andělé zanéajemněpoly
chrom. v každé velikosti. (Z pevné sédry 40, 55, 63
cm., velmi levné.)

ze dřeva ře
Sošky Vzkříšení zaDé4polych.

jakož i veškeré kostelní práce
doporučují uctivě

Petra Duška synové v Sychrově
umělecký závod sochařský a řezbářský!

pro práce kostelní.

Založ. 1853. Provedeno přes 500 nových oltářů.

VERONA KAONIONONE'

Jos.s. Hájek,
obchod papirnický a závod knihařský

v Hradci Králové,

:

© v domě pana Skuherského, proti hoteln„Merkur

3 l

©

i B0000000000000

as v 60 různých formáchv každém slohu; nákresy

oSSE?

£)

Knibařská dílva opatřena jest nejno
vějšími stroji a doporučuje se ku provedení
všech prací v obor ten spadajících. —
Vazby knih všeho druhů, od jednoduchých
až do nejskvostaějších.

SW- Úpravamodernía vkusná.=

Zlacení nápisů na stuhy.

Velký sklad všeho druhu papíru.

Hojný výběr ku psaní, kreslení=== a malování.===

Knihy obchodní,
ve velkém výběru neb na zvláštní zho

tovení v trvanlivé vazbě.

Modlitební knihy
v nejrůznějším výběru.

Velký výběr uměleckých dopisnic. Nej
krásnější hradecké pohlednice vydané

vlastním nákladem.

ANAL (JE
W

Uznaný za nejvýbodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakouska veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců u

kovového máčimí ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čecbách, c. a k. dvorníbo dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonnémn. Orl, č. y

Tisíce uzaávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové ceaníky, rospočty, vzory a hotovésboží
k výběru fraako.

VDO
a

6

S +

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

, o P| X683XR02XG83XGSDXCOD

Žemskáživotní Jan Horák, isoukenník
pojišťovna

markrabství Moravského
pod vrchním dozorem zemského výboru,

pojišťuje levaě a výhodně kapitály pro případ
úmrtí i dožití, věna = výbavy, výměnky pro
rolníky, důchody vdovské, sirotčí, starobní a
pro případ invalidity, jakož i pense všeho druhu.

Jistota naprostá, an jest to Ústav

mp“zemský. "US
Všechen čistý zisk náleží pojištěncům.

(Filialka ve Dvoře Králové.)

Gener. inspoktorát v Hradci Králové jen

Eliščino nábřeží čís. 304.

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní vyroby, 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 objednávau na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšené cen!

ČP XČJ XEBIXCSDXCBD

JAN KALIS,
X80MKDDISOISD |JeC8XG89XGODERXADM

J osef hodinářa zlatníkv Rychnověn.Kn.
; . was = i zá ; a© č

Krejčík] '£ $
V PRAZE 5 BOU , o

uměleckýzávod so- '£, ss
chařskýu řezbářský8 | "5 s4 „m že 2

Pisárna a dílny na Letné Číslo 612—VIl. B s B,
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30 E- p š

doporučuje uctivé své chvalně známé: sochy,oltáře, S s ©
kříšové cesty, jesle, Boží hroby, kříše, kazatelny, "S *

ovědníce, křtitelny,konsoly, svícny, lustry, pul- = pb

tdky atd. dle slohu kostelů,řesané r fmce na obrazy, = 2,
premie, fotografie a diplomy. nábytek a B | A =né předměty hodící seka d ky.
původnímnákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

K
Pryní český katolický závod ve Vídní.

Krantišek Ruber

: Výtečné (kapomní ho
dimky všech druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních. Zlaté astříbrné
skvosty, jako: řetízky, prsteny, náramky, jehi
a j. v nejmodernějším proveden s úplnou pomní

: Důvěry hodnym zásilky na výběr též i na splátky
bez evýšení cen. — Založeno r. 1843.

|JEOOOOGOOGOOOOOOCÉ
| Dilněku vyšívání| A | Půjčuji za nejmírnější poplatky ©9€

stelních rouch, X

korouhví (balda-: A ů šchinů),nebesa Ř IVd 6 n 0 6spolkovýchprapo- | š
rů; na požádiní8
obstarámtéž ko- x tvšech druhů
vovénádoby,kříže s£ | pro dětská představení;1 X sklad X+"

Vídeň.: % obleků historických. %

gnasečís 35 : Antonín Měkota, XNa ukásku Hradee Erál., Pětidomy, č. 2. s; ilá

sevšefranen Ř>OODOODODOVOVOULX

Hledáte vhodné a praktické dárky ku všem
příležitostem?

Výhodně je nakoupíte u firmy

Stanislav Jirásek
vwHradci Králové, Velké náměstí136.

Veškeré zboží jest nejlepší jakosti se zárukou
a v cenách nejlevnějších, konkurenčních. Dopo
ručuji každému, aby dříve, než dárky nakoupí, mé
výklady 1 sklad si prohlédl a se přesvědčil, že
větší výběr a levnější nákup nikde jinde nenalezne.

„Dámsképrádlovlast.výroby.©Klatovsképrádlo!©

Kapesníky. Ručníky.Soupravy. . |
| Kněžské kolárky prd| clibilé ©|



KokakkeA ARA
Fr. Jelínek, Slatiňany.
, aromatická výtečné chuti zelená,

přírodníK 1150,1250,14. a 15—,
pražená: k i4—, 15 -, 18—,
B kg. zás frunko dob., neb předem
aaplacení, kdo okusil jinde nekoup
První východočes odb uáv. kávon

sVV
Do Hradce Králové a okolí.

Dovolaji si P. T. obecepstvu uctivě oznámiti,
'že jsem otevřel(|. březnem 1906 v domě
číslo 36 vedle bisk. residence na
Velkém náměstí

svůj vlastní
sklad oděvů
pro pány a chlapce.

Soahou mojí bude posloužiti vždy modním
a dobrým zbožím z látek trvanlivých. Taktéž
zbotovuji obleky z látek přinesených za ceny
nejlevnější.

Správky se levně a v čus vyřizují.
Opírajo se o dlouholeté zkušenosti, jicbž

jsem ve velkozávodech získal, jakož i o důvěru
mně P. T. obecenstvem jako dlouholetému zástupci
firmy E. Bělský věnovanou, těším se, že mi tato
jako samostatnému živnostníku v míře ještě větší
zachována bude.

Znamenám se k alužbám nejocbotnější

V. TYPLT.
Plara,

planina,
karmonia

«varhany
nejnovějších

soustav — lovně

též na splátky a výměnu nabízí
první královéhradecká továrna

AL.HUGOLHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

$ Sklad na Velkém náměstí č. p. 39. g
vedle lókárny.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

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

(S358 EBS8

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

ve třech velikostech

Biskupská knihtiskárna
o Hradci Králové. ——

EEA

sklad jednobarevných
1 vzorkovanýceh látek.

Veledůst. duchovenstvu nabízím

látky na kleriky, sukna černá,
fialová a červená k oltátům, na komže

atd. atd.

Při hotovém placení 5%, slevy.

000000000 G000cH0000000

| skříňové postele
(pro úsporu místa)

s plnými železnými stěnami
s matrací plněnou jem. dřevitou vlnou ve velik.
80X180 cm za K 29—. Tytéž postele bez
plných stěn a s pérovou matrací za K 25—

doporučuje firma

JAN STOUPA * Prsre,Václavskénáměstí č. 32.

w

P00000000t00000000000000 L ] i b b k+ ' elezný nábyte©© Ceny levné. Vzorníky franko.
o , posteleskládací... . zaK 760
© tytéž postele v silněj. provedení. ,„ ,„ 9—
8 postele s plnými želez. stěnami . od „ 23—
+ j drátěné matrace. . . „p „18—

$ dříveIgnáe Strádal Ke postele. Monno y non
+ -© V HUMPOLCI mycístolky ———
+ , stojany na šaty. .. ——
©| doporučujepro jarnía letní obdobísvůj stojany na děstníky ©. <. © 4 4 7
* hojně závobenýo Mf“ velice praktické "Ag
o
e
o
4
o
o
o
+

00000000000000000000000000

O000

ihuprosté nápoje,
JCIKACIC

A

P v

z nichž dodnes nepřekonány jsou

SUMIVÉ LIMONÁDY
chuti malinové, citronové, jahodové, mařinkové a třešňové, ;

AOKOKAKIKA
př.pravené pomocí - —-——

Maršnerových šumivých limonádových bombonů
Jedině pravých s touto ochrannou známkou.

M$“Roční výroba přes 40 milionů kusů. W
Jediný výrobce:

První česká akolová společnost továren na orientálské cukrovinky a čokoládu *

-o íve A. Maršnor. sZOEKTO EEEOOOKAOKAKK,
Velectěnému

nejlevněji

a nejlepší

každého slohu,

první odborná dílna pa
sířská pro výrobu kostel

ního náčiní

Karla Zavadila
v Hradoi Král.,

č. 83. u MB>č. 33.
Palackého třída.

T.. ŠPALEK
v Hradci Králové.

Založeno 1834. Košárovásukna a koberce.



KO
jest dopornčitelným

Hezký obličej zjevemvšemsrdrím,
který matka příroda svým míláčkům na cestu dává;
avšak, bobužel, málo kdo se těší této přednosti.
Růžovou kůži a jemnou plet může si však — díky
pokroku v kosmetice - dnešní dobou kuždá dáma
sama opatřiti, když jenom pravýchprostředků npo
třebí. Ku dosažení cíle slouží

Grolichovomýdlo<gjšiEz

Z lučních bylin
(se známkou Grolich) zpracované z tresti cenných
květin, kůži osvěžující a oživující.

stane se bujným, hezkým a plným po
Vlas použití Grolichovamýdlaz lučníchbylin.

Zuby čistěné denně Grolichovýmmýdlemz lučních bylin zůatanou siluými a bí
lými jako slonová kost. — Mýdlo toto lze dostati
v lékárnách a drogueriích aa cenu 30 kr.

V Hradci Králové A. Frynta, obchod
mydl., K. Dix, drog, F. Viktorin, material ; v Po=
lici m. Met. A Pohlosá, droguerie; w Novém
Městě n. Met. Jaros. Kracíková,droguerie, Boh
Imlaufová, vdora; v Dobrušce Al. Kňourek,
droguista;v GolČově Jeníkově J. Thon, lé
kárník; v Červeném Kostelci H. Klatovský,
droguista; v Josefově Lud.Jarolímek,drogrista;

v zýniětí n Orel.J. Plný,droguista;v OpočněJ. Středa, obchodník. Kukleny, B. VY,Morávek.

Mávu
veškeré druhy

prodávám při 1 klgr.

o 20 haléřů levněji
než zasílají terstští obchodníci.

Fr. Chrudimský,
kupec

v Hradci Králové.
O OLO

ÚOKOOOOOAKXOOOOOOO0O
% C. k. mlstodržitelatvím koncessovaců

Realitní Kancelář :

Inž.G.JANAně
Ř

v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak techaické,
tak právní vyřizojí ne co nejrychleji. -—
Největší agenda jak vnitrozemeká, tak

„ahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“.
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

KXXXX

Veledůstojnému

duchovensoóvu!

Praha-l, ul.
dan Slaněk, „svě

J čís. 19 n., rob
Konviktské ul., pastř spe
atelně na kostelné náčiné, dovolnie

i doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně rněpě praco
vamých kostelních nádob a máčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

py, svícny, kaditelnice, kropen

ky, pstenky, nádoby atd, všev přesném alobu cí: m. Staré
: předměty znovu opravuje v původní

mtencia jen ©ohmí slatí astříbří. Napožádáníhotové
ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb franko.
a veškeré výrobky a slacené ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení d nej

jednodvššího do nejstkvostnějšího. Cbyditm kostelům úleva v placení. Více usnání po ruce. Žádnépresované vý
robby bezcenné. Vše posílám jiš posvěcené.

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších souutav

V PARDUBICICH,
doporučnje se veledůstojnému duchovenstva a sl. patro
ná“ním úřadům ko provedení všech prací do oboru toho

spadajících,

Dále dovoluje sí upozorniti na avůj sklad

plan a planln.
Rospočty zdarmaafranko. Nejvyšší vyzuam,na výstavách:

NÍ

umělecký závod

Jos. Kieslicha
w Hradci Králové

odporučuje se ku provedení veškeré práce oboru
stavby a znovuzřízování

oltářů,asatelen,
křižových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení 1 po
lychromování uměleckýchpamátek, oltářů a soch
8 plným ohledem na původnost a sloh. Práce jen
dokonalá a ceny levné.

, — Nákresy, rozpočtyatd, ochotné a bezplatně.
Cetné dupisy uznání po ruce.

© O

-»————————
we" Právě vyšel Og

nákladem

Polit. družstva tiskového
důkladný spis:

jako Křesla a VÍaslon8K.
NapsalJiří Sahula.

OMP“Stran480.-SN VI“ Cena3 Kk.m
Již dávno pociťovala se potřeba většího spi

su, v němž by soustavně a souvisle pojednáno bylo
o velikých zásluhách Karla IV., jichž tento císař
a král si získal o zvelebení koruny České i o po
žehnaném působení Otce vlasti jako katolíka. V do
bě, kdy tolik historická pravda se překrucuje na
úkor cti katolické církve, kdy dovolují si naši od
půrci zlehčovati i slavnou činnost našeho Karla IV,
zajisté spis ten vykoná úlohu velikou. Nechť zařadí
se kniha ta do všech knihoven katolických spolků'
Nechť také každý uvědomělt katolík seznamuje
s obsabem spisu toho svoje okolí! Nejen v zájmu
katolické církve, ale i v zájmu historické pravdy
vůbec starejme se, aby nové dílo Sahulovo nalezlo
hojnost čtenářů! Autor o době Karlově píše ne
stranně. Věnuje stejnou pozornost světlým i stin
ným stránkám století XIV., vrhá světlo na líc a
vrub; proto kniha zasluhuje širší pozornosti u všech
těch, kteří po nestranném poučení poctivě touží.

Knihavydána vologantníúpravě sčtyř
barovnou obálkou.

Objednávky vyřídí

Bisk. knihtiskárna v Hradci Král,

nhm k n ———n

voskovém
dle liturgických před
pisů vyráběné,

polovoskové "Wm
(ceresinové)

velikonoční svíce

(paškaly) a krůpě.
jemi krve a ranami,
též krášlené 8 be

svíčky a obět. před

měty pro místapout
nická, prvnější pří
padnými obrázky o
zdobené,

svíce pro chrámové
lnstry,

svíce kostelní ste
arinové,

zápalkový drát,
ránkem velikonočním,

třínožky hladké,

neb krášlené,

svíce obětní "ME
ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

svíčky ke křtu,
jakoži ndajícívýsobbesv. přijímání a av. | toho spadaj ro 0

biřmování se stuhami poručuje vcledůst. krahůmStuha hovním největší speci

a případnýminápisy, 9elní Přvod: ně

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna.

v Mladé Boleslavi.
Továrnísklad: PRAHA, Václavské náměstí, 40

Telefon 914.

Tovární sklad: Plzeň, Saská ulice č, 7. Telefon č. 416

Vyznamenáno na výstavách:
Pardubice 1903, zlatá medaile.Paříž 1005, zlatá
medaile.Londýn 1005, zlatá medaile.Praha 1005,

diplom čestného uznání.

Výrobky všestr. uznané. Vzorky a cenníky adarma a franko.

/ NS

OLTÁŘ
poučná a modlitební kniha i
zpěvník pro diecésí králové

hradeckon.
Drubé vydání — 363 stran 8“

V plochých arších při odehírce nej
méně 50 knsů franko za 20 K, 100

kusů za 40 K.

Cena knihkupecká:—
brožovaný . . ...
vázaný v poloplátn . 58 hb
vázanýv coloplátné -68h
vátaný v celopiátně ae zlacenýmkřížkem. -2.2
vydání na velinovém papíře vá

sáný celý v kůži se zlaceným
křížkem a ořízkou K 180

BEE“ 1zeín úičáso)pazensobváleno *

74h

biskupem Dr J. Doubravou

A MaAŤŽÍzemio.
(Viz Ordin. list čís. 1. r 1904.)

Biskupská knihtiskárna.

NE /

ši dá H
Da 208 m Ššly A ag kzíEEC
P R dido nn Ji
p! 4 E kME887oi S

zit jzbit
až



Číslo 19. | , na půl roku s A — h |

Nsilnictví sociální demokracie.

(3) O uásilnostech socialistů by se daly
psáti celé objemné knihy. Zaznamenáváme zde
aspoň některé nejnovější doklady socialistické
„Svobodomyslnosti“ a bratrství. Socialistům
není po chati, že národní sociálové řízně od
suzují radé násilnictví a neupřímnost. Místo
co by se socialisté polepšili, odpovídají nízkou
twstou. 6. května měl se konati v Prostějově
tábor národních sociálů. Socialisté, aby doká
zali, jak jsou svobodomyslní, odhodlali se
pěstním právem schůzi anemožniti. Již před
zahájením tábora leckde užito „vyjádření ná
zorů“ holí a deštníků. Když pořadatelstvo vešlo
na tribuna, ozval 8e veliký řev rudých. Pak
socialisté s pověstným Krapkou v čele vrhli
se na vyzdobenou tribunu, latě, trámy a žerdi
na okraji lámali, vyskakovali 8 kusy latí na
tribuna; pořadatelstvo i s vládním zástopcem
musilo astoupiti. Socialisté zpustošili na tribuně
vše,cotamještězůstalo.Roztrbalíazašlapali
slovanské trikolory, židle rozlámali, stůl sho
dili a láhev a vodou rozbili. Po marném zá
pasu s rudými odebrali se červenobílí do re
stanrace p. Čížka, aby ge aspoň tam schůze
odbyla. Část radých honem za nimi. Nová řež
před vchodem, Teprve policisté mosili poučiti

pob aby, že má jiná strana právo na svobodutaké.
V Plzni panovala při posledních stávkách

hotová hrůzovláda rudých. Páchány násilnosti
na maších jinak smýšlejících; ženám, které
donášely mužům oběd, byly nádoby odebírány
a všecko ničeno. 5. dubna bednářský pomocník
Kopejtko byl od socialistů vtažen do hostince
Hamburku, kde byl barbarsky mučen. Strkány
mu hořící zápalky do nosu, opáleno mu obočí
i řasy, mučen i jiným způsobem. Radí „svo
bodomyslníci“ pak dělníka přinotili k slibu,
že ujkomu nic nesdělí a že vstoupí do jejich
organisace. Tak ei vedou lidé, kteří rozšiřají
prolhané brožury o Španělské iukvisici a kteří
říkají, že bojují proti despotismu. Čí dílem
jest vlastně takové katanství? Přečtěte si
socialistické časopisy a poznáte hned, kdo
nízké pody svedených davů rozněcoje. Ovšem,
že se tam nečte, co by si všecko takoví šle
chetní pisatelé přáli. Kdyby radili zřejmé

v FEUILLETON
Josef Kajetán Tyl v Hradci Králové.

Každého upřímného vlastence českého velice
mile se dotkne votivní kamenná deska na domě
č. 129na Malém náměstí v Hradci Králové, na níž
se oznamuje domácím i turistůn, že v domě tom
žil a působil jeden z patriarchů české literatury
národní, professor Václav Kliment Klicpera. Učený
tento muž, nadšený vlastenec, byl prvý, kdož uvedl
národní legendy české a pověsti naše lidové do

divadelní.
Nemůže nezajímati v jubilejní době přítomné,

že v domě nadřečeném u prof, Klicpery r. 1827
a 1828 přebýval jako student Josef Tyl, devate
náctiletý mladík z Hory Kutné, stráviv v Hradci
Král. dle vlastních slov »nejblaženější doby svého
života«,

Josef František Tilli zapsán je v matrice
kutnohorského arciděkanství jako syn rodičů Ji
řího Tilli, vojenského hudebníka při 28. pěším
pluku a Barbory Tillové, rozené Králíkové, dcery
po mlynáři na potoku bilanském u Hory Kutné,
narozený dne 8. února 1808. Pří tom uvedeno
budiž, že jméno Tylova otce i Tyla samého za
neseno jest v různých listinách vícekráte, avšak
nestejně. +Tyle se podpisoval takto jako student
na pražském gymnasiua dále, a Kajetán připisoval
sobě po svém biřmování, kdež dostalo se mu
jména tobo skrze kmotra, arciděkana Josefa Her
zana v Hoře Kutné,

Tyl od mládí svého byl nadaný a pilný
žáček. Otec jeho doslouživ na vojně, stal se měšťanem
a mistrem krejčovským; měl proto větší starosti
s rodinou, ježto matka Baruščina, tolikéž i ostatní

né—————— a

k rabijátství, byly by takové výzvy zkoufis
kovány třebas i s redaktory. Stačí však prosté
rozpáliti fauatickou zášť; sám způsob pre
vedení pomsty už si soudruzi zařídí podle
okolností.

Katolíci pořádali dne 4. května v Nu
slích v „Národním domě“ svoji schůzi. Ponč
vadž zoali dobře silná hrdla socialistických
fanatiků, která dovedou křikem a po případě
za pomoci pěstí „přetrumínont“ nejpádnější
rozamové důvody, konána schůze důvěrná.
Leč socialisté přece jen se namáhali nějak
schůzi zkazit. Dostavili se v četném počtu
před dům a nastrkovali falešné legitimace;
když však 86 seznalo, k jakému knyfu se utí
kají, byl jim vstup odepřen. Hrozný rámus
v národě. Socialisté opali se násilně do sálu
přec, několik tabulek hostince bylo vytřískáno.
Zase policie musila poučiti socialisty, že ne
mají násilně vnikati tam, kde o ně nikdo ne
stojí. „Právo lidu“ ze msty uveřejňuje jména
čelnějších účastníků katolické schůze, aby
věděli socialisté, na koin si nyní mají schla
diti žáhu. A také zároveň vybrožuje. Bědu
tomu, kdo chce ažiti vlastní svobody a postu
povati jinak, než radí s0udrozi.

Jak řádí socialisté v závodech proti děl
níkům, kteří ge nedají zapsati do jejich orge
nisace, toho svědectvím jsou četná, bezcitná,
přímo do aebe volající násilnictví, Kde jsvu
ve velké většině, tam pracojí plnou parou, aby
dělníky jiných názorů ze závodu vystrnadili.
Proti takové vášnivé akci někdy i citelný tc
várník jest bezbranný. Vědí socialisté, jaký
hřích páchají na spoluproletářích beztoho chu
dých a ohnětených? Když nevzdělaní černoši
v temné Africe chytnou bělocha, usmrtí jej
hned. Socialisté však dovedou zkracovati život
spolaproletáří zvolna; jejich vášnivé útoky
vyznívají v tento smysl: „Buďto se k nám
přidáte anebo vás vyhladovíme. Vyberte si buďto
svobodu spojenou s bladem a pronásledováním
anebo naši organisaci |“ A kde nemůže socialista
z práce dělníka katolického vyštvat, pronásle
duje ho pošklebky a ústrky až hrůza. Ozve-li
se katolický dělaík proti ústrkům, porazí-li
úšklebky socialisty věcným vyvrácením, jest
ještě hůře. Pozná při vkročení do dílny dru
hého dne, že neznámá raka mo kus díla zka
zila. Ani kněz tolik ústrků nezažije, jako ka
>

rodina Králíkova zanevřely na Tylliovy již před
sňatkem, svszku tomu nepřejíce. Baruška Králíkova
v mrzutosti uchýlila se z mlýnce roJného ku své
sestře Anné Zelenkové, do domu, kde se zove
»U hřebene«, v Čáslavské ulici, kterýžto dům
(nyní v Tylově ulici č. 507) náleží advokátu míst
nimu p. dru. Mlčanovi. Dne 15. listopadu 1807
konána odtud chudičká svatba Tylliových. Nikdo

práce smutek a starost zasedly u novomanželů
od těch dob pod rodný krov předního syna staro
slavné Hory Kutné: Josefa Kajetána Tyla...

Aby boj o ten náš denní chléb měli snazší,
přičiňovali se Tylliovi všemožně, Otec prováděl
muziku a přiučoval hrám na housle, flétnu, byl
dobrým hobojistou, klarinetistou, brál i kytaru a
pěkné zpíval. Malý Josífek uměl záhy hráti na
housličky, brnkával na kytaru a zpíval chrámové
1 domácí písně české s německé. Otec přiučoval
Josífka umění liternímu a psaní německy, matička
jeho cvičila bo po česku i v náboženství, Tylliovi
byli lidé zbožní a vesměs ctění. Od adventu přes
vánoce hrály se u Tylů pro děti koledy a jesličky;
1 Betlem zde byl se dřevěnými panáčky, při čemž
byla hudba a zpěv, což činilo Betlem su Tylliůve
nad jiné zajímavější. Sterohorské koledy a různé
havířské skejkle« s panáčky prováděny byly v Hoře
Kutné na více místech a posledními držiteli »Be
tlemů« až po léta šedesátá byli řezbář Jan Kocian
Dubský a Josef Frey. Kocian hrával již u Tillió.
Je škoda, že tyto pěkné a ušlechtilé zábavy staro

Tyl měl toho štěstí juž od mládí zmála a
štěstí se mu vyhbýbalo věru po celý život tak, že
jest nám hradecké vzpomínky Tylovy, pokud tyto
známy a zachovány zůstaly, nynější generaci
opravdu s radostí připomenouti.

Imseriy se počítají lruné.
Obnova vycháví v pdlek v poledne.

Ročník XII.

tolický dělník v závodě naplněném socialisty.
Jestliže si vzpomenou. Socialisté stávkovat,
běda každéma dělníku stojícímu mimo jejich
tábor, jestliže by chtěl ožiti svobodné vůle a
odvážil se pracovat! Není jist svým životem.
Pracovati nesmí, i kdyby sebe lépe pozoroval,
že stávka jest vyvolána nespravedlivé, uměle,
jen k vůli posílení agitace socialistické. Loni
— jak jsme zaznamenali — byl přímo bar
barsky zbit jeden rolník od socialistických
zákeřníků, kteří se domnívali, že se jim dostal
do rakou stávkokaz, který přes jejich terror
chtěl v Kuklenách dělati. A násilnické počí
nání vůči dělníkům nesocialistickým stupňovalo
se po stávce ještě více. V továrně Havlíkově
naleháno na národní sociály, aby vstonpili do
organisace socialistické. K-lyž se nedali čer
venobílí zastrašiti, prohlásili socialisté, že ná
rodní sociálové v továrně pracovati nesmějí,
nepřidají-li se ke straně socialistické. Toble
byla odměna za to, že červenobíli zachovali
se socialisty solidarita při stávce. Nejdříve
rudí upotřebili ochotných služeb národních
sociálů a pak za odměna je chtěli z práce
vyštvati. Socialisté docela bleděli vymoci
potlačení svobody Ččervenobílých vybrůžkou
stávky. Tohle už bylo pro správu továrny
přece moc. Správa se vzmožila a propustila
největší štváče z práce. Teď jest v továrně
pokoj. Socialistický tisk ze vzteku se odemstil
pomluvami, že v továrně Havlíkově panaoje
mzdový spor, což bylo naprostou lží, která
měla v rozpaky přivésti zákazníky. Továrna
Havlíkova prohlásila 26. dubna, že má perso
nál lepší a schopnější než dříve: „Můžeme
našim p. t. zákazníkům včas a lépe posloužiti,
nežli v době, kdy a nás byli zaměstnání soci
ální demokraté, kteří nechtěli vedle sebe ni
koho strpěti, který byl jiného smýšlení než
oni. Taktéž prohlašujeme, badou-li se takové
zprávy ještě opakovati v sociálně-demokrati
ckých listech, že budeme nuceni zakročiti
soudně.“ Tohle byla správná odpověď na ná
silnictví a koyfy socialistické. Jestliže se sc
cialisté domnívají, že přinášejí lidu pravdu,
že jej vyvádějí ze' skutečných temnot, proč
hledí připoatati k svéma programu maasy
dělnictva barbarským násilnictvím? Či násil
nictví má býti rozamovým důvodem? A tihle
lidé odvažují se stýskati si, jak prý jsuu pro

Tyl vynikal snahou ve škole hlavní, stal se
jako ministrant miláčkem arciděkans Herzana a
jednak samoten, jednak po vůli pečlivé matičky
říkával, že chce býti knězem. Přispěním arcidékana
Herzana chystal se Tyl na studie do Prahy. Ba
bička Králíková potud hnévala se, ale arcidékan
Herzan usmířil ji s Tylliovými do té míry, že
Kajetánkovi na cestu do Prahy přispěla. Otec
Tylův chtěl, aby synek stal se učitelem a to pro
své nadání hudební a pěkný hlas zpěvný. V Praze
na gymnasiu Tyl mnoho se přičiňoval, aby se
uhájil a přiučováním jiných žáků studia svá
umožňoval. Tyl jevil zvláštní nadšení pro události
dějepisné a jmenovité legendy a historie kutno
horské vábily vnímavého jeho ducha tolik, že jal
se je sepisovati,

Tyl pilně čítával, skládal básničky, měl ne
malý zájem pro divadlo, ale při tom všem vždy
pilně a horlivě studoval. Na prázdninách v Hoře
Katné Tyl jal se pořádati se studenty-rodáky di
vadla a pěkné zábavy, k čemuž skládal či překládal
hry a texty. J. E. Vocel, J. M. Pohořelý a Znc
jemský byli hlavními herci, deklamátory a zpě
váky družiny jeho. U děkana Herzana nalézal Tyl
starší 1 nové knihy české, z nichž bral poučení a
vzory pro své práce spisovné, Zde také seznámil
se s thevlogem Vinařickým a kaplanem Jadovni
ckým. Bylo ustanoveno, že Tyl odebéře se na
studie do Hradce Králové.

Matka Tylova pilně střádala peníz k peníz,
aby milého synáčka pěkné vybyla; a tak na jaře
r. 1827 vidíme Tyla v Hradci Král., kde v prvé
čtvrti předešlého věku podnětem professorů Klic
pery, Chmely a snaživého nakladatele Jana Ho
stivíta Pospíšila, koihtiskaře, vznikly prvé kulturní
červánky krásné literatury české. To byly Tylu
body duchovní!



následováni, co všecko od „buršoů" zkusí, atd.
Ti se odvažojí vytýkati panovačnost církví
katolické, která šířila se v prvních stoletích
za nevýslovného utrpení, abiž komu jinému
ubližovala. Tážeme se, co by 80 8 naší svo
bodou dělo, kdyby tihle násilníci ovládali
státní aparát. Pozorujme, s jakou barbarskon
krutostí vedau si již nyní proti těm, nad
nimiž jim posud není dána úředně moc. Co
by následovalo teprve potom?

V Ústí n. Lab. agitovali socialisté již dva
týday po širém okolí pro rozbití slavnostní
schůze červenobílých dne 6. t. m. A v týž den
přišel velký zástap socialistů do schůze, počal
prudkou hádku již při volbě předsednictva a
vybízel komisaře, aby scbůzi rozpustil, což se
též pro veliký hluk státi musilo. Tohle se stalo
v místě, kde česká menšina tak namábavě musí
zápasiti.

Vskotka bnusno pohleděti, jak ta strana,
která ochotně poslahuje vídeňskéma žida dru
Adlerovi, páše bezcitné násilí na svých národ
ních pokrevencích. Sociální demokracie, která
se bojí o židovský kapitalismus zavuditi, z úcty
k židovským podporám, insertům a židovskému
předplatnému nikdy rozhodně nepovkáže, že
výhradně židovský kapitál bněte chudé lidi;
to raději rudí soudruzi kopají do ubobých
proletářů, když tito nechtějí tančiti dle jejich
noty. Na jedné straně pánovitost vůči chudým,
na druhé straně klekání před semitským měš
cem. Už to tak bývá, že největší křiklouni,
největší despotové dovedou obratem ruky
otročiti poníženě lidem, kteří mají větší moc,
než oni sami. „Sám svobody kdo hoden, 8vo
boda zná vážiti každoo“, tak praví správně
náš básník. A dovedou sociulisté míti v úctě
svobodu cizí? Co by básník jejich svobodě
řekl?

Přejeme svobodu každému, ale svoji
svoboda si bajme důrazně také, a to zvláště
proti rudé inkvisici, která dovede i beze všeho
soudu stihati lidi jiných názorů bezohlednou
mston.

Dopis z Prahy.
(Posluchači rozvodových řečníků. — Pro českého
spisovatele otázka náboženská mic neznamená. —

Naši volní myslitelé jako vědečlí zpátečníci)

Jest pozorahbodno, že v agitacích pro roz
lučitelnost není nikde podrobnější zprávy no
vinářské © Čelnějších schůzích, na nichž
perozvížitelnost sňatku manželského byla za
tracována. Nastává přirozeně otázka, jaká
společnost shromáždila se, aby pokrokářského
nebo socialistického řečníka vyslechla, jaké
bylo složení tohoto posluchačstva, jaká intel
ligence, jaký rozhled a úsudek vůbec? O tom
zujisté dobře by mohl ioformovati dr. Bouček.
Mičení realistických listů jest velmi podezřelé.
Ptal jsem se venkovskébo přítele, o němž
jsem věděl, že takové schůzi byl přítomen.
„Mistoost naplněna byla vesměs. socialisty
obojího pohlaví. Bylo pozorovatí také četné
děvečky. V předu na lavicích několik osob,
na kterých bued bylo pozorovat, že k celku
nepatří. Osoby tyto však projevily nedostatečný

V Hradci Králové poznal Tyl svůj nový
svět a touha jeho, býti poblíže obdivovanému
prof. Klicperovi, byla mu slasti nebes, Jak rád byl
by Tyl pochlubil ss svému professoru a mistru
svými prvotinami a něžnými květinkami literárními,
avšak jeho vrozená ostychavosta skromnost tomu
bránily, až konečně professor Chmela a prefekt
Ferdinand Sokol zvěděli od studentů kutnohor
ských, jakého nadaného literáta v pilném žáku
Kajetánu Tylovi ve škole mají, čímž byl i prof.
Klicpera na Tyla upozorněn; byl od těch dob
jeho rádcem a otcovským přítelem| Touhy po
vyšších cílech a védamostech provázely Tyli při
pilném studiu jako strážní andělé, Tyl neznal
ryčné reje a hlučné zóbavy studentské, jeho chladný
vzhled, melancholie na bílém skoro čele, tmavé
hluboké oči a věčná vážnost v jednání byly mu
charakteristickými známkami. Ve spisech, jež po
Tylovi zůstaly, neuchovala se bohužel žádná z jeho
prvotních prací spisovních, za to ale několik vy
svědčení školních, z nichž ono královéhradecké
bude nejzajímavější, zde jest:

Tyl Josephus,
natione Bohemus, patria Kuttenbergensis, secundae
bumanitatis classis insignem dedit operam, atgue
in tentamine publicu alterius semestris anni 1828
e doktrina religionis . <.. . . eminentem,
ex auctorum interpretatione € stylo eminentem,
e studio l:nguae graecae „| eminentem,
© studio geographiae et historiae eminentem.
€ studio mathesis. .. eminentem.
a morum cultura relatus est . eminenterm.

Benefici petendi ergo.
Datum in Gymnasio Cens. Reginaebredecii die

23. mensis Decembri anni 1828.
Vidi

Ferd. Sokol m. p. Wenc. Klem, Klitzpera m.p.
Vrzefoctus G; uasr1. Pb OA,

úsudek o věci následající dny po schůzi, když
některé myšlenky řečníkovy reprodukovaly.
Nejapné vtipy, hloupé poznámky za řečív shro
máždění jen se rojily, a domoívám 80, že 88
mého řečníka pojímal hnus nad tím, že musil
přednášeti lidem tako 6 níské duševní úrovně.
Já sám v té schůzi jsem pozoal, jaký bambug
tropí socialisté tvrzením, že lid vychovávají.
Slovem, seriósní lidé ve schůzi echázeli.“ Tak
píše mi přítel, a důsledky z jeho dopisu plynou
samy sebou. Neškodilo by tedy, kdyby po
dobná statistika byla učiněna i ze schůzí ji
ných, neboť by potom ozřejmilo, že společensky
významní lidé nechtěli se vystavovat a po
slouchat ubohé vtipy většiny socialistického
shromáždění.

Realistický žarnalista, přemožen umělým
soucitem, napsal nedávno v „Přehleda“: „Jest
mi toho lidu líto! Jako by byli oaprosto té
božské jiskry rozumu zbaveni, jdou ke stoleč
kům, na nichž leží archy 8 protestem proti
reformě manželského práva, a podpisují, ne
vědonce co a proč.“ Tito lidé, jichž jest rea
listickému novináři líto, ve zdravém uvážení
dobře vědí, co podpisují. Ale hůře jest, že
většina rozvodníků neví, co podporoje, ač se
domnívá, že o správnosti svého jednání jest
přesvědčena. Celé hnnatí rozvodové přece jest
výtečně karakterisováno skutečností, že vyšlo
z podnětu židovského. A tu zajisté jest dovo
leno se tázati, jako jsme se tázali tady ne
dávno: Mohou-li židé, jejichž promyšleným
záměrem jest, ovládnonti jednou celou společ
nost, něco navrhovati, co tuto společnost vzpruží
a posílí? Nikoli. Vzbledem k svému účelu
muosí židé podporovat jen to, co společnost
rozrývá a oulabujo. Ovšem, socialistických davů
jest vhodné využito tím, že jest jim vpravena
myšlenka, že agitací pro rozvod uškodí kato
lické církvi. Ale právě toto vzplanutí sociali
stických mass pro rozvod upevňuje v proti
rozvodovém přesvědčení ty, kteří mimo právní
formulku mají též na zřeteli celé mravní a
doševní ovzdaší, které jest úrodným pařeni
štěm židovskému uáběhu. Každý židovský útok,
vypočítaný na oslabení společnosti, vždy přece
mosí býti opatřen praporem s nějakým mo
derním a zdánlivě pokrokovým heslem.

U nás pak, jak se často lze přesvědčit,
každá fráse hned se uchytí, jakmile jen někde
se kmitla novinami, a vyskytnou se davy, které
jí slibují věrnost a poslušnost. S jakým chla
pectvím na příklad všude jest paponškována
fráse o klerikalismu i od těch, kteří jinak činí
silné nároky na duševní zralost a samostat
nost! A útok proti katolickému maoželství
jest právě oa tato frásovnou mělkost dobře
vypočítán.

Ostatně jaké jest myšlenkové řečiště po
sluchačů, kteří naplňují místnosti, kdež mluví
Se pro rozvod, naznačeno již svrchu poukazem
na socialisty. A socialistům drží palec pokro
káři všeho drohu. Že všichni tito lidé sou
hlasem svým řečníky pro rozvod jen diskre
ditojí, vyplývá z toho, že cíle jejich jsou da
leko ještě za rozvodem, o němž tak nevinně
na příklad přednáší dr. Bouček.

Prvý literárot orgán pokrokového hnutí
„Nové Prondy“ volal po volné lásce. Byly to
proudy, které napájely dychtivou mládež po————ě———">

Student Tyl zabral celé srdce svého pro
fessora a příznivce Klicpery, a když Klicpera do
věděl se skrze arciděkana Herzana, kterak u Ty
lových v Kutné Hoře rodiny přibývá, tu šetrně
»starý páns nabíd) mlsdému nadšenci, aby prázd
niny strávil při němv Hradci Králové, ježto choť
prof. Klicpery s rodinou do Prahy na prázdniny
se chystala. Tyl ovšem přijal pozvání se srdcem
plného blaha s zůstal u Klicperů i po prázdninách,
při čemž měl za úkol bdíti a opskovati se stu
denty Klicperovými i strávníky z příbuzenstva
jejich. 'Tím měl Tyl o hmotnou existenci posta
ráno, odbyl i šestou latinskou a chystal se do
Prahy na filosofii. V tom čase Tyl již pilně se
pisoval, básnil a posílal pěkné, ušlechtilé i zbožné
práce do »Kroku«, »Poutníka« a do »lindy a
Nyní«, sepsal mnohé povídky, z nichž zachovala
se jediná: »Statný Beneda=, aneb založení probošt
ství vyšehradského, Tyl přizpůsoboval se slohu
Klicperovu. V Praze Tyl nelezal mnoho, pokladů
své tužby. Palacký redigoval »Časopis Českého
Musea«, Jungmann skorem uzavíral svůj Slovníku,
pokládány byly základy k »Matici Českée; divadlo
české v podruží divadlu německému oživilo v Tylu
planoucí oddanost k umění tomu, jež Tyl sám
nazvalsvýmhademzráje....

Nesplnily se naděje matčiny ani přání otcovo
a Tyl ustanovil oddati se divadlu, aby potom
mohl sestaviti samostatnou českou divadelní spo
Ječnost. Česky hrávalo se ve stavovském jen jednou
v týdnu, při čemž řiditel J. N. Štěpánek dodával
své kusy a překlady.

Tv! pojal úmysl řádném provozováním di
vadla a správnou mluvou českou na jevišti tento
obor umění ideslně povznésti a pěstovati.

(Pokrač.)80

výtce konfusnostmi a lží; byly to proudy až
uboze mělké a velmi kalné. Vypůjčily si mezi
jiným zásadu Beblovn, že manželé mají se ro
zejíti, když se počínají nuditi. Šosácký mate
rialism v zásadě není zakryt tím nejmenším.
Vzpomeňme, že Bebel prorokoje společnosti
štěstí jen pod podmínkoo, bade-li zaveden
rozvod a volná láska, a pochopíme již úplně,
proč pokrokáři a socialisté rozvodovým dok
trinářům tak zařivě tleskají. Darmo sapírat,
tam kde socialisté davově žádají rozvodu, nesmí
se mluviti o morálnosti, kterouž rozvod od řeč
níků jest odůvodňován. Na doklad uvádíme
novela Strindbergova, ve které hoch od pat
nácti let obcovatí má s nevěstkami, aby sí za
choval zdraví. Listy socialistické tuto novelu
otiskovaly s náramným labožnictvím a mlovily
o ní jako o rekovném boji proti křesťanské
zdrželivosti.

Nebojíme so tedy opakovat, že boj pro
rozvod, vedený lidmi takového směru myšlen
kového, dobře zapadá v rámec nynějšího ma
terialistického názora o světě a že rozleplá
váním života rodinného má vbodněji připravo
vati společnost těm, kteří ji z veliké části již
ovládají. Jsou to židé.

+ .
»

Pan H. (Hladík) ondyno v „Nár. Listech“
si zafilosofoval ve feuilletonu. Jest prý ma po
chopitelno, že lidé se perou pro národnost, že
dělník hrozivě zdvihá ruku proti svéma vy
kořisťovateli, ale jest mu záhadou, že na pří
klad ve Francii lidé bijí se pro církevní ub
straktnosti. Záhadu tu p. Hladíkovi vysvětlíme
bned. Hladík jest obratný kritik, stkvělý saty
lista, ale sám projeveným nepochopením bojů
ve Francii dokazuje, že člověk vzděláním pouze
literárním na všecky otázky nevystačaje. Boje
ve Fraacii jsou věra něčím více, než boji za
církevní abstraktnosti. Kdo chce viděti, po
znává, že se tam jedná o náboženství a strobý
atbeism. Jestliže Hladikovi boj o náboženství
jest věcí nepochopitelnou, jest to jeho zále
žitost; těm však, kteří rozamí lidské doši
v její hlabinách, jsou náboženské a protiná
boženské zápasy docela jasny. Hladík vyjádřil
se tak bezstarostně, jakoby dnes nebylo otázky
náboženské. Souvislost náboženství e otázkami
denního života však mluví docela jinak. Viz
Judu, Masaryka atd.

. *
*

„Volná Myšlenka“ páně Pelantova dle
„Přehledu“ dosáhla netušeného rozšíření. Simo
sebou 86 rozumí, že neustále skloňuje vědecký,
vědecká, vědecké. Ješto prý Masaryk stálým
negativním bojem proti katolicismu vlastně
všechny naděje sklamal, musí se začítz jiné
strany. „Potřebujeme nová náboženství“, volají
páni do světa a staví statečně základy. Že staví
hlavně na Haecklovi, jest výmlavnější nežli
sama výmlavnost. Haeckl jest jim tím, čím
jest mouchám kapka medu. Však ta jest něco
povědíti o hlavních rysech vědy Haecklovy.
Jeho vědeckost na příklad jasně vyzařaje
z tvrzení, že zákon entropie jest mu falešný;
vyhazuje jej proto, že se mu nehodí do krámn.
V té příčině dí prof. Mareš o ruském fysiku:
„Chvolson sotva tu přemáhá své vzrušení:
hněv a rozhořčení pojme fysika, pochybnost o
zdravém rozumu toho, kdo může napsati ta
kovou větu. A proč ge blamoval Haeckel ne
smrtelně touto větou? Zákon entropie (vše
spěje ke svéma konci) musí mu byti falešný,
ža odporuje jebo filosofii, která tvrdí věčnost
přírodního dějství © universum (ve voškeren
stvu). Výsledek fysikálního rozboru Haeckelo
vých „Zábad evěta“ jest Čhvolsonovi strašný,
až vlasy vstávají. Vše, ale vše, co Haeckel
tvrdí o fysikálaích věcech, jest falešné; svědčí
o neznalosti a nepochopení nejelementárnějších,
školních věcí. Sto let smějí 8e přirodozpytci
Hegelovské natarfilosofii (přírodní filosofii).Ale
posměch a potupa jediného století byl by malý
trest za nepochopitelné a neodpustitelné výroky
Haeckelovy. Tu zbývá — jen zapomenutí“

Pomněme nyní, že tímto Haecklem bojoje
proti katolicismu Volná Myšlenka, že jeho ná
zory si osvojuje, kdo chce si zasloužiti názvu
člověka pokrokového, a poznáme, jak hnasný
se tu provádí klerikalism, rozuměný ovšem
v tom obecném emysle, že sa něčeho velikého
zneužívá k účelům nekalým, Tady ovšem zne
užívá se vědy. Pak mohlo by se psáti o vzdě
Janosti našich vzdělaných, o velikých otázkách,
které se loští duševně nezralými žvanily, o
podvrácených oltářích, které se vahrazojí au
gorsky sebevědomými a důraznými řečmi,jimiž
dají se svábití jen nevědomci a ještě v mno
hých věcech jiných.

Tato stížnost pa vědeckou zdatnost paličů
náboženských jest schopná, jak patrno, aby 86
£ ní zrodilo sto jiných a všechny by dokazo
valy, jak lehkomyslně, jak frivolně lámon se
duševní páteře naších mladých lidí, badoaciob
intelligentních vychovatelů národa. A ještě
jeden výtečný citát prof Mareše: „Haeckolova



spisu užívá se za zbraň proti klerikalismu, zaheslem věda proti víře! Tak avádí sev po
dezření klerikalismu, kdo vystupaje proti Hae
ckelovi. Ještě jednou slovíčko o klerikalismn.
Zoeužívá-li kdo náboženství ke klamání lidu
za svými zvláštními zájmy, jest klerikál| Zne
oživá-li kdo vědy ke klamání lidu za svými
zvláštními zájmy, je — též klerikál. Za našich
dob jsou vědečtí klerikálové nebezpečnější než
náboženští.“

Ostatně Pelant názvu vědeckého klerikála
ani nezasluhuje, jest proňí ještě dosti vysoký,
protože jako volný myslitel vlastní kompetencí
u účel vědy ani dost málo si neujasnil a pro
tože bez porozumění jen opisuje. Vzhledem
k tomu, že tak skroucenými prostředky chce
řešiti otázky tak veliké, vzhledem ke štvavé
malichernosti možno ho spíše nazvat hrdinou
z Kašpárkovy komedie: král Kryšpín s vévody
ze ševcovského Švu a 8e všemi znaky šov
covství. A to jest právě strašným svědectvím
pro jistý drah kultury, že její nositelé vytváří
si míchaninu sem tam nasbíraných vědeckých
drobtův a že své formulky v topé zabedněností
si drží beze všeho skutečného vztahu se světem
myšlení.

Obrana
(3) Orgán vyšší mravouky fari

zejsky šusne mad lidskon zkažeností.
„Čas“ dne 4. května nvádí dopis vídeňského
českého učač tohoto znění: „Drazí rodiče!
Ještě vám musím psát, co je u nás nového.
Jak se říká: kdo se pána Boha spustí, pán
Bůb ho opustí; tak v sobota praskl kotel
v továrně krejčovské a skoro celá fabrika se
shroatila a hromada dělníků zabila, několik
jest jich poraněno. To víte, že kdo dělá ve
fabrice, musí býti každý sociálním demokratem
a sociální demokraté pracujou bez Boha a
proti Bohu a Pán Bůh je takovým způsobem
trestá, že musejí zabynouti bez „vátosti, aniž
by se s Bohem amířili. Já, váš syo, jsem ve
spolku křesťanském III. odbor sv. Methoděje.
My pracujeme s Bohem a pro Boha, kdežto
sociální demokraté pracují bez Boha a proti
Boho. Svatou církev nazvali sociální demokraté
černými havrany. Nemějte o mne strach, neboť
jsem ve svatém českém spolku. Pozdravaje
Vás“ atd. Jomná duše realistického bumanitáře
přímo trne nad hroznou zkažeností hocho,
který se osmělil tohle napsati. „Cas“ totiž
dodává k tomato dopisu: „Považte nyní, jak
zkažen je cit chlapce, který takovým způso
bem píše o zabitých u zraněných dělnících,
jimž patrně toto neštěstí přeje; a jak eurový
jest jeho pojem o Bohu, který z listu dá ee
vyčísti. Za to vše ubohý hoch ovšem nemůže;
za to mohou ti, kteří svou nábožensko-mravní
výchovou ubíjejí v duších dětských lidský cit.“
„Úas“ bezpochyby má příliš krátkou paměť,
že najednou hořekuje nad „zkaženým“ citem
toho chlapce. Nutno tedy všelicos připome
pouti. Katolická nábožensko-mravní výchova
neubíjí v dětech lidského citu. V katechismu
se mládež učí, že máme i nepřátele milovati
a že nemáme ani protivníkovi nic zlého přáti.

Za to však čtěte mravní katechismns
realistický a socialistický. Jeden z předních
realistických „humanitářů“, totiž Machar, vy
slovil přání, aby naši katoličtí modernisté
byli postaveni mimo zákon jako zvěř a aby
do nich kopl každý, v kterém jest ještě lidský
cit. Ergo dle Macharovy mravouky právě
člověk s lidským citem má do bližního kopati.
Také se tento veliký bhumanitář přiznal, že mu
byl na gymnasiu jeden professor sympatickým
pro svoji mstivon povahu. A jak se dovedon
realistické žurnály mstít na těch, kteří jim
něco spravedlivě vytknou, o tom by byl dlonhý
hovor. Když revolucionářští židé pumami po
bíjeli v Ruska sta lidí zcela nevinných, to
„Cas“ nekáral. Za to silně a důsledně útočil
pa stranu, která byla napadána a bránila se.
A co znamená ta realistická chať na atinání
rakou, na šibeničky? To je také známkoa
postopu vyšší mravouky?

dypak „Čas“ rázně odsoudil bezcitné
násilí sociální demokracie? Tu musl dělati
realistická mravooka výjimku, aby se poži
dovštělé žurnály nehněvaly. Hrozný by byl
ten katolický katechismus, kdyby se opravil
podle zásad „vyšší mravouky“ realistické. To

by ten český učeň psal o zabitých dělnících„fešáčtěji, rázněji.“
A teď několik slov k psychologii hocha

samého. Katolický hoch často doma slyšel:
„To a to nedělej, nebo tě Pán Bůh potrestá“
Účil se z bible, že Bůh trestá často přísně
hříchy již na tomto světě. Jest psychologicky
zcela vysvětlitelno, že ge nezastaví u vlastní
osoby a že promítá své zásady tóž na osoby
Jiné. List nedokazoje, že by boch rozhodně
postiženým dělníkům neštěstí přál. A „Čas“
již mluví o zkaženém citu! A jestliže hoch
zabitým neštěstí přeje, nenaučila ho tomu ka
tolická mravouka. To by se spíš ve šlechetné

Škodolibosti vycvičil u pprostáckých žarnálůsocialistických. A teď tenhle povzdech „Časo“:
„Jak snrový jest jeho (toho hocha) pojem o
Bohu, který z listu dá se vyčístil“ — I nikoli,
drahý pane! Pojem chlapcův není tak zlý.
Vždyt sám Kristus, který nejlépe dokázal
velikou lásku k člověčenstvu, hrozil hříšníkům
věčnými tresty a předpověděl hříšnému Jero
salemo kratoo, brozným trápením provázenou
zkázu. Dle svědectví Starého zákona rozka
zoval Hospodin pobíjeti nezvedenou a tvrdo
šíjnou chasn, která se žádným domlouváním
obrátiti nedala. Zvláště falešní proroci dožili
se velikých trestů. Takový „surový pojem“
o Boží spravedlnosti vchází do duše lidské
z bible, která přece zušlechtovala a zušlech
taje dosnd. Či na př. Čeští bratří čustým
čtením bible sesurověli? Vždyť sami pokrokáři
chválí českobratrskou mírnost, trpělivost, hu
manita. Kdyby byl tak povstal mezi nimi
nějaký Machar, pak by bývali „kurážnější.“

A ještě něco. Chlapec oneu dokazuje ne
přímo svým dopisem, že ušlechtilost a svobo
domyslnost sociální demokracie zná. VÍ, že
socialisté, kde jsou ve většině, nechtějí mezi
sebou strpěti dělníka katolického. (Coždiva,
že tímu spíše domníval se hoch, že ty lidi stihl
Boží trest! To sami Čeští bratří viděli v ne
štěstí svých odpůrců Boží trest častěji. A
nikdo jich proto netupí.

Tedy, umravněný „Čase“, než počneš
kárati, vždy 8e napřed podívej na sebe. A
uvidíš, že jsi nejméně povolaným karatelem
při kterékoli příležitosti — jak jsme ti už
hodně často dokázali.

Politický přehled.
Říšská rada svolává se na den 16. t. m.

Zatím minister. předseda princ Hohenlohe pilně
vyjednává se stranami ; ke všem jest pln ochoty
a pozornosti prohlašuje, že jest prvním jeho
úkolem provésti volební opravu. Mezi poslanci
mladočeskými po poradě s minister. předsedou
jeví se roztrpčení. — V Plzni zemřel bývalý
mladočeský poslanec Frt. Schwarz, rozvážný a

pany pracovník zvlášť v oboru samosprávy. —ar. Gautsch jmenován presidentem nejvyšší
účtárny.

VUhrách ukončeny volby dosněmu. Strana
neodvislosti (Košutovci) má 240 mandátů (na
byla 57 nových), čímž sama o sobě má roz
hodnou většina ; strana ústavní má 74 mandátů,
lidová 30, Saslci 12, Ramuni 14, Slováci 8,
Srbové 4. Ramunští, slováčtí a srbští poslanci
počtem 26 budou se v nové sněmovně zasazovat
za zavedení všeobecného rovného práva hlaso
vacího. Volby v Charvatska skončily porážkou
tak zvané strany národní, Maďarům nakloněné;
bude míti příště 36 poslanců, spojená oposice
28, čistá strana práva 19. Novými volbami utu
žena saaha po vzájemnosti srbsko-chorvatské,

Rozpočtovou komissí něm. říšského sněma
schválen zákon, jakýsi druh úrazového pojištění
pro osoby v činné službě vojenské, které ná
sledkem této služby buď částečně neb trvale
stali se k výživě neschopnými.

Ve Francii právě skončené volby přinesly
dosavadní straně vládní nové vítězství, získala
32 maadátů. Dle toho lid kat lický na venkově
přes všecky útisky se struny vládní jest téměř
beze vší organisace, jakoby otupělý. Co bylo
křiku se strany katol. lidu protí soupisu jmění
kostelního, ale aby se srazil pří volbách proti
hanobitelům věci katolické, k tomu jest příliš
nevšímavý.

V Rasku stal se po Witteovi ministerským
předsed. Goremykio. Na gubernatora Dabasova
v Moskvě očiněn pumový útok. — Generál
Kuropaktin přičítá nezdar válečný nejprvé sobě,
neboť se mu prý nepodařilo odstraniti mravní
a hmotné mezery. Ani škola, ani život neodcho
valy prý za posledních 40 let v Rasku silné,
samostatné povahy, jinak by se byly ve vojsku
četněji ukázaly.

Z činnosti katol. spolků.
Ze Žiluale. Dne 22. dubna konala naše

katol. politická vzdělavací beseda svoji řádnou
valnou hromadu, při níž za velmi četného účas
tenství jak členů, tak i nečlenů a žen promluvil
jednatel o nerozlučitelnosti manželské a dal pří
*tomným podepisovati příslušné petice na říšskou
rada. Na to podal jednatelskou zprávu za uply
nulý rok, z níž patrno bylo, jak mnoho vykonal
náš epolek pro katolické uvědomění v našem okolí.
Potádalť čtyry veřejné schůze a jeden tábor lidu,
získal mnoho členů sdružení čes. katol. zemědělců,
šířil hojně katolický tisk, odebíral 8 ex. „Obnovy“,
34 ex. „Meče“, 200 ex. „Sv. Vojtěcha“, 4 ex.
„Naších Listů“, 10 ex. „Selského Listu“, 2 ex.
„Práce“. 2 ex. „Křesť. dělníka“, 1 ex. „Čecba“,
1 ex. „Hum. Listá“, nakoupil několikrác po 100
ex. „Časových Úvah“ a jiných brožur a pořádal
čtyry pěkné zábavy a divadle, jednu dětskou hru,
z nichž čistý výnos věnován jedaak na Časopisy,

jednak na ošacení chudých dítek. Ze činnost
spolku neminula se výsledkem, patrno s toho, že
dosad noví členové ke spolku se hlásí. Počet
členů vetoupl za uplynulý rok celkem na 126.
Dle zprávy p. pokladníka obnášel příjem za uply
nulý rok celkem 462 K 27 hal. a vydání 363 K
63 hal. Po vykonaných volbách schůze za po
vznesené nálady ukončena. Další činnosti našeho
spolku voláme „Zdař Bůh!“

Z Kostelecka. Zde život spolkovýjest
zvláště horlivý. Pracuje se zde 8 neztenčenou
energií. 22. dubna pozvaný řečník vp. Jiří Sahula
z Hradce Králové přednášel ve Slemeně za slušné
účasti o českém státním právu v době Karla IV.
Pádnými příklady dokázal, jak tehdy země ko
rony České byly politicky i kulturně státem svr
chovaným, samostatným. Upozornil, jak tehdy češ
tina byla jazykem váženým i za hranicemi a jak
náš národ dle zásluhy byl velice respektován da
leko za hranicemi Českého státu. Obraceje zřetel
k době přítomné, vysvětlil stručně rozdíly mezi
právy, jež se nám přiznávají nyní a mezi naším
státním právem v době Karlově. Končil přáním,
aby v říši naší dostalo se druhdy tolik mocnému
8 slavnému národu našemu práv, jež mu sprave
dlivě náležejí. — Tébož dne k večeru přednášel
v Tatlekách o náboženství jakožto největším po
kladu a útěše lidstva. Obě řeči byly vyslechnuty
8 porozuměním, s příkladoou pozorností. V Tutle
kách po přednášce rozvinula se mezi členy od
bočky kat. jednoty čilá debata o vlasteneckém,
bystrém knězi V. Beneši-Třebízském, který svými
spisy tak účinně uměl rozněcovati vlastenecký žár.
Pronášeno jeduomyslné přání, aby důstojný pomník
na jeho brobě co nejdříve byl již postaven.

Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzi městské rady Králové

hradecké dne 7. května usneseno: Žádost po
licie za přesné označení bravic rybolovu v rayonu
pevnostním postoupí se technické kanceláři k ná
vrhu. — Doplňovací volba do městského zustupi
telstva koná se dne 21. května 1906. — Za pří
činou dodávání vojenských přípřeží dle nového
zákona přípřežního avolají se majitelé povozů
v Hradci Králové ke schůzi. — Zpráva školoího
lékaře p. Dra. R. Zippeho o prohlídce školních
dítek byla vzata na vědomí. — Vzhledem ku stíž
nosti „Pravovárečného měšťanstva na zatarasení
vchodů do zabrady jeho u býv. Jesuitské kolleje,
požádá se stavitel p. Schmidt, by uličku podél
kostela Panny Marie v šířce 3 m ponechal volnou.
— Přípis superiorátu residence Tovaryšstva Ježí
Šova oznamuje, že bude zdivo v nové stavbě domů
čp. 30 a 31 uměle vysoušeno, a žádost na zkrá
cení doby k povolení obývání postoupena měst
skému zastupitelstvu. — K žádosti představenstva
hromady pomocníků při gremin obchodním uloží
se policejní stráži, aby v evidenci vedla, kteří ob
chodníci v neděli obchody před 7. hodinou ranní
otvírají a městské radě o tom zprávu podala.

Doplňovací volba jednohočlenaIII. sboru
městského zastupitelstva v Hradci Králové konati
se bude v poadělí dne 21. května 1906 o 9. hod.
dop. v I. p. obec. doma čp. 89. (v sále „Besedy“).

Studentská akademie, kteroupořádal
spolek na podporu studujících zdejších c. k.
středních škol dne 5. a 6. května t. r. v městském
Klicperově divadle, vydařila se jak morálně, tak
finančně stkvěle. V sobotu bylo divadlo úplně vy
prodáno. Obecenstvo zdejší i z okolí vstříc šlo
hojnou účastí nadějnému studentstvu našich střed
ních škol, které ukázalo, co za dobrého vedení a
neunavné píle dokázuti může. Mohutnost a krásu
mužských sborů, propracovaných do detailů, ukázal
nám sbor chovaucův z paedagogia, zejména na
„Přísaze lesa“ od Laurenta de Rillé. Smíšený
sbor reálky a gymnasia uplatnil se zejména v „Pěvci“
od D'Arma Dietze. Sbor chlapecký zavděčil se
nám zejména předaesem žertovné písně „Muzikanti,
co děláte“ od J. Maláta. I amyčcový orchestr,
v němž zastoupení byli žácí všech tříd reálky a
gymnasia, sebráním „Slavnostního pochodu“ od
V. Říbovského dokázal, že s chutí a láskou dloubo
cvičil. [ soloví houslisté, studující reálky J. Novák
a chovanec paedagogia F. Zemek, klidili bouři
potlesku přednesem koncertních svých čísel. Při
koncertním klavíru rmy A. Petrof byli rovněž
studující: realista Phillip, gymu. Hajšínek a chov.
paedag. Kouba. Doprovod těžší laskavě obatarali
pp. F. Koepr, J. Wůoech a St. Dobš. — Uvá
žíme-li všechny obtíže, s jskými pracovati se
musí při podobných produkcích studentských a
srovnáme-li výkon, přesahující skoro meze budeb
ního umění studentského, musíme nejen studujícím,
ale blavně jich svědomitým učitelům pp. St. Dobšovi,
c. k. učiteli hudby při paedagogiu, A. Přibíkovi, uč.
zpěvu na gymnasiu a V. Gyarkoviczovi, uč. zpěvu
v kněžšek. semináři a při reálce, jen gratulovati.

Jubileum Štolbevo. Na oslavurodáka
královéhradeckého dr. J. Štolby, notáře pardub
ského, který se narodil v Hradci Král. 3. května
1846, uspořádala ochotnická jednota „Klicpera“
v Hradci Král. slavnostuí představení jednoho
z nejlepších dramat jubilantových: „Závět“. Účin
kující vědomi jsouce slavnostní nálady povětšině
s nemalým zdarem zhostili se úlohy své.



Hvatojamská oslava v seminářském
kostele sv. Jana Nepomuckéhov Hradel
Král. Obvyklá osmidenní pobožnost ke cti av.
Jana Nep. koná se letos následujícím způsobem:
V úterý ve svatvečer 8v, Jana dne 16. t. m. za
počne pobožnost přípravným kázáním o páté ho
dině. -- Na svátek av. Jana jest o osmé hodině
ranní promluva, po nít přijde průvod z kathu
drálníbo chrámu Páně. O 10. hod. jsou dvě slav
nostoí kázání a ua to pontifikální mše svatá. Od
poledne o 4. hodině jest kázání 8 příslušnou
pobožností k oslavě av. Jana. —-O ostatních dnech
Bvatojanské oktávy začíná kázání vědy o půl šesté
večer. — Na neděli křížovou jest mimo to í ranní
promluva o půl osmé hodině. — Po celou oktáva
jsou obětovány mše svaté v senináčském kostele
od páté hodiny až do vamé, — Vzhledem k tomu,
že Bv. Jana oslavují nadšení kazatelé semiuářští,
jest žádoncno, aby se ctilelé sv. Jana co nejčet
něji účastnili veškeré pobožnosti a tak povzbudili
mladistvé bohoslovce k další a neunavné činnosti
na vinici Páně.

Spolek ma podporu chudých studu
jcích c. k. středních škol a c. k. ústavn
u vzdělání učitelů v Hradci Králové

činí srdečné a vřelé díky především al. městské
radě za laskavé a bezplatné propůjčení i osvětlení
místností Klicperova divadla, dále p. t. pánům
St. Dobšoví, c. k. učiteli hudby při ústavě ku
vzdělání učitelů, A. Přibíkovi, učiteli budby při
c. k. vyšším gymnasia, V. Gyurkoviczovi, očiteli
zpěvu při c k. vyš. reálce, za laskavé a přesné
nacvičení a řízení sborů, F. Koeprovi, řiditeli hu
dební školy, J. Wůaschovi, kapeloíku při kathe
draloím chrámu Páně a skladateli, za ochotný a
mistrný doprovod klavírní, A. Petrofovi, c. a k.
dvor. dod4vateli, za laskavé půjčení 2 klavírů,
studujícím z pěveckého i budebního sboru, J.
Tolmanovi. koihkupci, za laskavý prodej vstupenek,
a vůbec všem, kteří účastí svou přispěli ku zdaru
stadentské akademie, jež byla dae 5. a 6. května
t. r. v městském divadle uspořádána.

Vzpomínka na válku v roce 1866,
Jak si za války 8 Rakouskem Prusové chytře po
čínali, toho svědectvím jest lišácké provolání
k obyvatelstvu českému, jež vrchní velitelství
pruské mezi naším národem šířilo. Ovšem že v 8a
mém našem městě tato vyhláška zvláště četně ko
lovala. Uveřejhujeme ji doslovně z originálu, bez

ravopisných změn: „Obyvatelé slavného královatví
Českého! Následkem války proti našemu přání od
císaře Rakouského vedené, přicházíme nikoliv co
nepřátelé a dobývatelé, nýbrž s úplnou úctou pro
vaše dějepisná a 1árodní práva, na vaší vlaste
neckou půdu. Ne snad vojnu a zpoustu, nýbrě še
trnost a přátelství nabízíme v echněm obyvatelům
bez rozdílu stavu, vyznání a národnosti. Nenechte
si od naších nepřátel a pomlouvačů namlouvati,
že jsme enad z dobývavosti nynější válku svedli.
Rakousko nás k boji přinutilo, au nás s němec
kými vládami přepadnouti chtělo; avšak daleko
jest od nás vzdálený úmysl, spravedlivým vaším
tažbám po samostatnosti a volném národním vý
vinu odporovati. Přihlížejíce k mnohým skorem
nedostížitelným občtím. které od vás císařská
vláda, připravujíc se na nynější válku, již žádala,
nechceme vám další břemena ukládati a nežádáme,
by někdo proti svému přesvědčeníjednal, zejmena
budeme vaši svatou víra otít a šetfit; nemůžeme
však zjevného odporu trpět a lativé zrády přísně
musíme trestat. Pakliže nám po přátelska přijdete
vatříc, naučíte se nás co přátelů, nikoliv co ne
přátelů znáti. Zvláště pak jednáte pošetile, když
se svých příbytků utikáte, těchto v pustošení vy
dávajíce. Moudřejší bude jednání vaše, pakliže
vojíny pokojně budete čekat a strany jejich po
travy, která jim nutné potřebná, 8 nimi po přátel
sku pojednáte. Vojenští velitelové nebudou pak od
vás očekávati více, než nutně potřebojí, budou váš
majetek chránit, kterýžto outěkem, lonpeží v dran
cování vydáváte. Vše ostatní zenecháváme s úplnou
důvěrou Bohu, Pána zástupů! Jestli naše sprave
dlivá věc zvítězí, pak by snad také Čechům a
Moravanům vyskytlo se opět okamžení jako
v Ubřích, ve kterém by svůj budoucí osud volně
rozbodnout mohli. Nechť pak šťastnější hvězda tuto
válku ozáří a jejich blaho napořád založí. Pruské
vrchol velitelství.“ — Nu, Prusové dobře věděli,
proč jest potřebí zachovati se za války k českému
lidu šetrně. Vždyť chtěli naše přední národovce
přemluviti, aby lid náš povsbudili k objetí Pruska.
Rakousko Prusův k boji nepřinutilo, za to obytrý
Bismarck dychtil po válce, jako liška po zajíci.
Ale stojí za zapamatování, že ampoň oficielně
uznávali Prasové naše dějepisná a národuí práva
i práva naší vírz. Ovšem že poznaňské poměry
nás pončují makavě, jak by své sliby Prusko
nyní vykonávalo. Ostatně nyní, potuk dlouhém
časo zvlášť ašská aféra nám dala nančení, jak
našim národnostním právům rozumějí v Rakousku.
— Se stupně ke stupni níž a níže,

Královóhradeckým šivnostníkům
a řemesinikům ! V 17. čísle dělnickéhočaso
pisu „Práce“ dočetli jame se, še vc. k vojenské
věznici v Hradci Kr.trestaní vojáci pracují pro žida
p. Šťeina za dětskou madu. Jelikož my též pla
tíme daně na vojsko, máme tadíš právo jako p.
Štelin k nějakému ulebšení; žádáme proto, by
řemeslníci s živnostníci posílali do c. k. vojenské

trestnice veškeré věci nové neb ku správě, co ne
mohou doma postačiti. Kdyžse vojáci naučili lepit

pyly ať se také naučíspravovatboty, trablařit,std, ŽidŠtein dá si dubře zaplatit za avó zboží
a jinak má jmění dosti, není tedy zapotřebí,
aby c. k. erár pro něbo pracoval a ho takto pod
poroval. Pan Štein může také dobře ony práce
honorovat u zdejších knibařů, ktefí nemají právě
na růžích ustláno. — Několik řemeslníků.

Na Slezském Předměstí bude před
nášeti v neděli ve 3 hod. odpol. v hostinci p. J.
Šprybara vldp. dr. Reyl o reformě manželství a
p. Ant. Drápalík „o výměnku.“

Komsam v Hradci Král. hodlají založit
pp. Kohout a Viewegh.

Sbor dobrovolných hasičů v Hradci
Král. pořádá dne 10. června 1906 veřejné cvičení.

Restauraci Chieago zakoupilakciový
zámecký pivovar v Kolíně.

Z knihovny průmyslového maseun
v Hradci Králové. Veřejnoučítárnu navětí
vilo v měsíci dubnu v 10 večerech 446 osob.
Témto vydáno na 268 šžádanek 136 svazků knih
a 142 předlobových děl a 5700 předlob. Domů
zapůjčeno 114 osobám 110 svazků hoih a 657
předloh. Do okolí zapůjčeno 7 osobám 12 svazků
knih a 114 předlob. Nově rařaděna: Mliosterbarg:
„Japanische Kunstgeschichte“, bohatě ilustrované
dílo, dále: Wutthe: „D.e dentschen Stádte“;
Skohravý: „Barevný ornament“; Moderne Sohnit
zerei- Motive“; „Meister Eotwtirfe fár Gold
schmiede- arbeiter“, „Englisgche©Hausmobel“a
„Diegener- KleineArchitektoren in Holg.“ Zemská
statistická kancelář věnovala knihovně darem ve
škeré svoje publikace, úbrnem 46 svazků. Do
počtu vykládaných časopisů přibyl „Národopisný
Věstník Českoslovanský.“ Čítárna otevřena jest
1 v neděli dopoledne.

Ze Záložního úvěrního ústavu
v Hradel Králové. Měsíčnívýkar.Stavvkladů:
(na knížky, pokladniční poukázky a běžný účet):
30. dubna roku 1906 K 6,09580358 oproti K
6,11659369 v březnu r. 1909. Vklady přijímá na
49/; ode dne vložení do dne vybrání. — Na běžný
účet dle dohodnutí. — Eskont směnek: V dubnu
r. 1906 eskontováno kusů 1.003 v obnosu korun
1,075 820551 oproti 923 kusům na obnos koran
1,029.653-37 v dubnu r. 1905. — Skladiště: (30.
dubna 1906.) Uloženo zboží v ceně K 341 628.—,

Spořitelna Kralohradeeká. V měsíci
dubnu 1906 uloženo na vkladní knížky korun
92.84499, vybráno K 187.951-17, vklady koncem
dobna 1900 K 11,738.840-74; na hypotéky půj
čeno K 48.000 —, splaceno K 64.297 62, na by
potékách koncem dubna 1936 K 9,443'398.83,
cenných papírů v zásobě K 2,118.000—, uložené
přebytky K 617.397:09.

Záložňna v Hradel Králové. V měsíci
dubnu 1906 vloženo K 109.387-—, vybráno korun
110.011—, zůstatek K 1,536-879-—.Půjčeno korun
76.765-—, splaceno K 79.627—, zůstatek koron
1,485.886. — Počet účtů 2751, pokladní obrat
K 659.726-—, záruční fondy K 132492 —.

Vylosování poroteů pro II. řádnéob
dobí u c. k. krajského soudu v Hradci Králové
na den 5. června t. r. Pp. Merta Ad., rolník
v Liberko, Deutsch G., továrník ve Dvoře Krá
lové n.L., Janský V., majitel kruhovky v Jeniko
vicích, Duchač Ad., rolník v Čáslavkách, Střemcha
Jan, mlynář ua Pláckách, Malina Jind., rolník ve
Žďárkách, Fryda Fr., rolník v Kančicích, Kadečka
Ant., rolník v Popovicích, Šebetka Fr., rolník ve
Vybnánově, Bartoň Lad., továrník v České Skalici,
Jaroš Jos., rosník ve Rtyni, Saxi Ot., obchodník
v Kyšperku, Kopecký Jos., rolník ve Lhotě Dou
bravici, Petříček V., majitel domu v Kuklenách,
Šeda Jos., krupař v Borohrádku, Holanec V., rolník
v Rusku, Dvořák Jan, rolník v Pohoří,Jomek Jos,
obchodník v Rychnově, Šulc Fr., hostinský v Kle
nici, Ježek Jos., rolník v Bačetině, Burgrabke Fr.,
obchodník v Žamberku, Pitr Ot., hostinský v Tý
ništi n. O., Železo Ant., majitel krahovky v Kr
číně, Novák Jiří, majitel realit v Náchodě, Bohu
tinský Jos., řiditel panství v Opočně, Stenzel Št.,
rolník v Merkelsdorfu, Grimm Fr., sládek v Brou
mově, Koutník V., rolník v Lochenících, Rosen
berg Ant., obchodník v Březové, Mynáříček AL.,
rolník v Rychnově, Kalaš Fr., rolníkv Roudničce,
Minoich Ant., rolník v Limedorfu, Korbel Č., mly
nář v Malšovicích, Zeman V., rolník v Koldině,
Voska Ant., pekař v Náchodě, Kadečka Jos, rolník
v Nepasicích; nábradní porotci pp.: Ferbas Jan,
obuvník, Bařtipán Ad., hotelier, Kopecký Ant.,
majitel domů, Uber J., obchodník, Melichar Bob.,
knihkupec, Jirásek St., obchodník, Helige Jos.,
pekař, Schmied R., stavitel, Hlávka Fr, Elenpiř,
vesměs z Hradce Králové.

Hradecký kraj. Ilustrovaný dvoumě
síčník věnovaný minulému i nynějšímu kulturnímu
životu. Věstník kraje Královéhradeckého. Vydává
a řídí V. Nejedlý v Jaroměři. II. číslo III. roč.
obsahuje: J. Matějka: Úplný popis svonů na Ja
roměřsku (Hořeňoves, Sendražice) — Dr. V. Paul:
Braun a kukská škola v Jaroměři. — J. Duška:
Výtaby s pamětní knihy Heřmanické. — J. Po
lický: Bible Jaroměřaká. — J. Pácalt: Dobřenští
z Dobřenic. — Chvalkovice n Čes. Skalice. —

T. Zouzal: O pokusech kutacích na Jaroměřska,
atd. K tomuto sešitu přidány jsou dvě samostatné
příloby, reprodukce: Kazatelna, oltář av. Anny a
křtitelnice v kostele Chvalkorickém — a kazatelna
v chrámu sv. Mikuláše v Jaroměři. Časopis tento,
v němž věnovati se má pozornost přírodním po
měrům kraje královéhradeckého, nálezům předhi
storickým, starožitnostem, historickým památkám
stavebním, uměleckým » historicko-kujturním, po
jednáním a zprávám dějepisným, místopisným,
kulturním a národopisným — zasluhoje co největší
pozornosti. — Roční předplatné 3 K.
V Bídiiště s doby kamenné v Libča

mech. Na poli rolníka p. J. Khola v Libčanech
nalézá se stdliště z mladší duby kamenné. Sestává
z četných jam, pad nimiž stávaly primitivní chýfe.
Prokopané dvě jámy měly v průměru 3 m a byly
1%, m hlaboké. V nich nalezeny ka enné ná
stroje, kousky pazourko, drtidlo z kamenného
mlýoku a četné střepy, většinou píchané Na blízku
efdliště tohsto v lese „Obci“ r. 1845 nalezeny
hroby skrčků a hroby z počátku doby křesťanské.

V Popelnicové pobřebiště v Předmě
řlejeh. V cihelně starosty p. Morávka v Před
měřicích nalézá se rozsáhlé pobřebiště popelni
cové. Pro historické museum královéhradecké byla
již celá řada hrobů odkryta. Nejnověji objeveny
byly opět tři hroby, v nichž bylo asi 60 nádob,
většinou rozrašených. V aádobách těch nalezeny
byly dva nože a jehlice ze železa a bliněný pře
alínek. Některé rozpadlé nádoby, pokud bude to
možno, budou alepeny Pobřebiště předměřické ná
leží k pohřebištím nejmladšího rázu slezského,
prof. dr. Píčem nazvaného rázem Plátenickým
(dle pohřebiště Plátenického u Pardabic) a spadá
do doby kol narození Kristova.

Z Nov. Hradce lárál. Pěveckobudební
spolek „Bendl“ v Novém Hradci Král. pořádá v
neděli dne 13. května roku 1906 v hostinci pana
Antonina Vejvody „SMETANŮV KONCERT“.
Dirigent pan Frautišek Vaněk, a piana pan An
tonín Petrof ml. Začátek přesně o půl 8. hod. 41
řízení divadelní. Ceny míst obyčejné 8 národním
kolkem Předprodej lístků u „Labatě“. Před po
četím každého čísla pořadu se vchody uzavrou.

Blesk zapálil při odpoledníbouři v pun
dělí dne 7. května v Divci u Černilova rol
pickou živnost pana Josefa Nováka, jež celá
sbuřela. Mimo domácí súčastnily se bašení i
sbory basičské z Librantic a Slatiny; Spojenému
úsilí podařilo se oheň lokalisovati. Bouře byla
krátká, ale spojená 8 prudkým lijákem a částečně
i kropobitím; v kratinké době napršelo 147 mm.

Ze Lhoty pod Libčamy. U příležitosti
můjové pobožnosti věnovala zdejší děvčata na kvě
tinovou a světelnou ozdobu sochy mariánské ve
lbotecké jubilejní kapli čistý zisk ze zábavy dne
16. dubna pořádané. Srdečné dísy!

Z Kostelce n. ©. V neděli6 květnat. r.

přednášel docent Dr. Bř. Foustka na thema „Spoečenské choroby moderní doby“ na Rabštejcé za
velmi slabého účustenství obecenstva; nebýti stu
dentů reálky, býval by sál pomala prázdným.
Chorobou moderní doby po stránce duševní pan
přednášející nazval nezdravý, přímo nervopní chvat
v myšlení na základě neustáleného nynějšího ná
zora světového, jaký byl na př. ve středověku,
neopustiti své stanovisko za žádnou cenu. Drabou
chorobou nazval velkou sebevražednost v moderní
době, řádící již i mezi dítkami od 10 do 14 let,
jiš označil jako nedůstojnou, na výsost svrhlou a
shoubnou pro jednotlivce i společnost. Třetí cho
robou je nesmírná zločinnost, jež doloženu čísli
cemi působila hrozně na posluchače. Největší
chorobou, ba přímo morem pro společnost jest
alkoholismus, pití opojných nápojů, ať vína, piva
neb kořalky. Pan docent pádně dokázal číslicemi,
jek pití ničí síly daševní, bystrost rozumu, sond
nosti, vyšší ideály, připravuje bídu, zcbátralým
činí člověka i tělesně a připravuje společnost o
zdravé potomky. Vzpomněl dobře budoncnosti, až
budou pozavírány hostince a putyky, jichž nyní
připadá po jedné na 220 obyvatelů. Končil appelem,
by nejen všichni stali se umírněnými v pití opoj
ných nápojů, t j. aby pěstovali nejen temperanci,
nýbrž přímo abstinenci, t. j. úplně nápojů opojných
se zdrželi a všicbni k tomu i ve svém okolí pů
sobili. Stať tato byla přímo výtečná. Nevíme, jak
působila na některé přítomné a jaké pocity, sda
vděčnosti či rozhořčení proti panu docentovi za
nechala v srdcích na př. našeho pana starosty
Hájka a Nace. Nebýti bospod, kde by 8e mu chtěli
scházeti ti lidé, které usilovně do svých sítí lapá?
Odtud pochárí, že soudnost v Kostelci pokažena,
že všechno zdržování voleb je možné. Doufáme,
sachová li se Nuc a jeho soudruzi dle rady pana
docenia, že tahanice volební bude brzy u konce a
celá politika ucovská zmisí. — (Chorobou po
stránce tělesné narval pan docent militarismus,
pesaměstnanost a též inkvisici náboženskou, jež
dle něho nejvíce řádila ve Španělsku. Italii, též
v Německu a Anglii sa Jindřicha VIII U nás
v Rakousku je již nemožná, ač nelze popříti, že
ty útoky, jež podnikají se nyní na největšího vě
dátora a myslitele na české univereité pražské,
jsou též jakýmsi způsobem iokvisice náboženské
(každý obápsl Masaryka). Pan docent chytře za
mlčel, které náboženství a která církev prováděla
tuto inkvisici, jíž padlo sa oběť kolem332 000



lidí, s nichž asi 35000 bylo zabito a 13.000 upá
leno. Aby bylo jasno, měl ještě pan docent tato
stať důkladněji ozoačiti. Měl nu př. bes rozpaků
říci, že inkvisice kalvínská a lutberská byla nej
krutější a že nyní přední učencí dokazují, jak
byla Španělská inkvisice proti těmto dvěna mírná.
A 1y „Útoky“ na našeho „největšího“ vědátora?
Pane docente, předně není velikým vědátorem ten,
který jednou frazí avojí poráží svou frázi druhou;
a dále: obradí-li se katolictvo proti nespravedli

vým potupám takového vědátore, pak to není útok,ale obrana napadených. — Celkem pan předná
šející se snažil akotečně poučiti a což hlavního,
vadělati prakticky.

Z Lanmžova. Venkovský žid jako dopisující
člen židovské „Osvěty lidn“ protábl na výzvědných
cestách svých jako Ahasver Lanžovem a vyčenichal
hroznou věc na faráře. Poslyšme jakou! Umělecká
firma A. J. Richter v Mor. Šumperku vydala se
na obchodní cestu po Čechách. Fotografaje kostely,
požádá f.ráře o podobiznu, sestavuje obrázky a
zasílá je na obecní zřízence, aby je ve prospěch
firmy za odměnu ku koupi nabízeli. Tak stalo se
po severovýchodních Čechách — tak stalo 8e i
v Lanžově. Tuto hroznou věc vyčenichal závietník
pokrokovec, v zdejší krajině dobre známý. Snad
vezme jeden den po škole nohy na ramena 8 po
letí s ní do informační kanceláře Masarykovy,
vždyť jedná se o postup klerikalismu, který bo
tolik straší. Tedy tuto hroznou věc spáchal farář.
Jak by si nechal pokrokovec ojíti příležitost, aby
nekopl do faráře, který se o něho dotud nestaral,
pokud surovým způsobem nenspadl zdejší občan
stvo pro pvdepsání petice proti rozluce manželství.
Kopl do faráře, který ochotně každé jeho přání
plní, který do daleké osady jde, aby jej zastoupil
ve vyučování, kdykoliv takové přání jen projeví.
A jak „ušlechtile“ kopl — úkoda, še nemá noho
slona, aby bo hned na feku rozdupal. „Ze země
černého slona“ tak nadepsal olátaniou z Luanžova
v židovské „Osvětě lida“ ze dne 28. dubna —
scela dle své individuality Všecko, co napsal —
kromě toho, co o firmě Richter nahoře řečeno —
jest drzá, sprostá lež, jské schopen jest svobodo
myslný pokrokovec — jest drzá lež, jako pisatel
jest drzým. Že farář obraz ten „odporočuje“, jest
tak drzá lež, že jest ferář ochoten mu vyplatiti
100 K, jestliže dokáže jen jediným svědkem, že
tak farář učinil. Budou dobré do začátku obchodu
— vždyť lidé mu blí:cí vypravují, že učitelstvím
flekne a bude handlovat v perlách, bude „střihat“
dělníky, aby je prý „nestřibalí“ mistři perlařátí.
Tak horlí proti mistrům na Zdobíně a jinde —
tak poučuje. Věřím a jsem přesvědčen, že byste
ani kostel, ani oltář, bo ani Školu za devět šestáků
nekoupil — neboť ty věci vá3 mnobo nezajímají
— vás více těší štvaní. A co ae týká tobo „po
kropení a shlazení“, to přál byste také jinému,
zvláště klerikálu, abyste nebyl sám. Na dvanáct
míst „ku Praze“ najednou jste žádal, protože zde
stal jste se příliš málo oblíbeným u nikde vás
nechtěli. Toť dokonalé „pokropení a «hlazení“
vaší domýšlivosti.

Proseč, městys, ležící v rostomilém koutku
Českomoravské vysočiny, vyniká rozsáhlými lesy
jebličpatými, velmi zdravou polohou a bohatými
krásami přírodními. Pobyt v hezkém městysi je
klidný, velice milý, ceny mírné, takže kdo hledá
letního několikatýdenního osvěžení, najde bo v mě
stysi tom v plné míře. Ohledně ubytování ať se
každý obrátí na spolek okrašlovací v Proseči u
Vysokého Mýta.

Z Kutné Hory. Čilá naše jednota sv.
Vojtěcha připravuje pro letní období významnou
slavnost posvěcení nového praporu spolkového,
k čemuž se vážné kroky činí, tak že během máje
pořad slavnosti té stanoven bude. — Správně po
dotknuto bylo ondy v „Obnově“ ve příčině „Ty
lovy nadace“, již sice tolik studentů v dobách
potřeby bylo ušilo, na niž ale nadačníci tito, stavše
se pány, vícekráte sobě nevzpomenou. — Za rok
bude tomu 10 let, co 8e světem se zde rozloačil
muž nejlepší paměti i vůle, dobrodinec-kmet dr.
Fr. Stáně. Jemu na počest r. 1894 uspořádána
slavnost, při níž umělecké, bronzové poprsí me
cenáši tomu věnováno. Dr. Stáně chtěl sám, aby
poprsí to, v nadživotní velikosti Kutnoboranem
mistrem © Strachovským v Praze ©modelované
jednou zdobilo náhrobek jeho, neboť nedlouho po
slavnosti v Pánu zemřel, ale pozůstalí nevyhověli
přání tomu a odvezli poprsí s sebou kamsi do
Jiblavy. Ze slavnosti Stéňovy, dík dobréma hospo
-dátetví pořadatelův, zbyl slušný fond jako základ
„Nadace dra. Stáně“, kterýžto fond pod správou
váženého měšťana a maj. realit p. Josefa Uhlíře
v měst. spořitelně uložen jest. Od těch dob po
stála nadace ta ve své míře, a protož vítáme
úmysl pp. členů abora pro nadaci tu, že letošním
rokem aktivně v tom eměra působiti chce. Zdař
Bůh! — Poznámka „Obnovy“ o přepodivných
pojmenováních veřejných městišť a ulic v Hoře
Kutné měle účinek. Uvidíme snad i úspěch. Že
poznámka byla včasna, svědčí i to, še novému

městišti,okolí tak řečenéZ Holubovy—jiš říká „lid“ — v Maodžorii! Ačkoliv je n nás
k věcem menším ivětším celkem echlíplost a ne
dovařenost, a bojovnost jenom při sebepotírání a
papírovém gylljotynování soused souseda, máme

60 úrodu na devise válečných události světových.

Okolí vykřičeného útulku prostituce za bývalou
branou Kolínskou říká „lid“ u Plevna. Pod tím
na valech máme Mandžarii a pod touto — Krétu.
Obávám se, abychom tu neměli ještě i Pytomerii
nebo — Siberii. -L

Z Poličky. Po mnoha letech konány byl
v krái. věnném městě Poličce av, miasie ve dnec
22.—29. dubna. Konali je 8 nevšední horlivostí a
obětavostí tři členové řádu av. Dominika vid. 00.
P. Jiadřich Saip, převor z Olomouce, P. Odilo
Pospíšil, převor z Prahy, s P. Aagastinem Stroadem.
Již na první kázání v neděli provoduí bylo v dě
kanském cbrámu Páně sv. apošt. Jakuba Větě.
pozorovati veliké účastenství, jež se každým duem
atopňovalo, tak že zvláště při večerních kázáních
prostranný, krásný chrám gothický jen atéží ú
častníky ze všechtříd společenských od intelligence
až do člověka malébo, těžce pracujícího pojmout
mohl. I £ dalekého okolí přichvátali lidé poslech
nonutiúchvatná slova, jimiž zkušení kazatelé pře
svědčivě hlásali avaté pravdy, povzbazujíce lid
k pokání a ctnostnému životu křesťanskému pod
zaštítou Rodičky Boží. Ke stolu Páně přistoupilo
2826 věřících. Zvlášť dojemné byly slavnosti:
čtvrteční k uctění Nejsvětější Svátosti Oltářní se
slavnostním odprosením, páteční pobožnost du
šičková 8 nepřebledným průvodem na břbitov sv.
Michala arcb, sobotní k úctě Rodičky Boží u
nádherně vyzdobeného oltáře marianského a po
sléze slavnost závěrečná « velkolepým průvodem
v vbeděliodpoledne k sv. kříži missionárnímu, jenž
odpustky byl obdařen. Zcela uspokojení odjížděli
vid. OO. Dominikáni, provázeni jsouce množstvím
lidu, který projevoval vděčnost milovaným otcům
duchovním, kteří dovedli i svou milou povabou na
kloniti si ardco všech lidí dobré vůle. — Díky
vzdáváme vld. p. děkanu a bisk. vik. sekretáři,
Janu Letošníkovi, že nám tyto hody duchovní při
pravil, a veled. OO. missionářům přejeme hojně
zdraví a milosti Boží, by dlouho působiti mohli
pro slávu Božíi spásu duší a voláme všichni ze
srdce: „Zaplat Vám Pán Bůh a na shledanou“

Z Červ. Jamovie. Městonaše pod obe
ztelým vedením p. starosty Bradáče pokračuje Bice
zvolna ale jistě ku předu. Občanstvo naše radostně
přijalo zprávu, že má se stavěti obecní dům, ve
kterém by umístěny byly kanceláře a potřebné jiné
místnosti. Rozpočet jest na 30.368 K. Bude tedy
postaráno v budoucnosti o budovu, kterou nemůže
se bonositi žádné blízké městečko. — Radostněji
bychom psali ovšem zpráva, kdyby konečně již
vyřízena byla záležitost i jiné stavby neméně pro
naše město důležité a to stavby chrámu Páně.
Ale kdy to bude, nevíme. Snad pobne poznámka
naše příslušné kruhy, aby opět touto záležitostí
se zauášely a brzy vedle obecního domu povznesla
ge j věž nového chrámu.

Z Haberaka. Po delší době vzpomnělasi
na nás opět hlásná trouba pokrokářaká z Kolína;
Měthrozící nebezpečí klerikalismu v dopise z Habrů,
svolávajíc roztroušené čety pokrokářů v boj proti
této venasytné obludě až z Ledečska, Kralovicka
atd., zkrátka z celého jihovýchodu. A příčina této
hrůzy e bázně. Iau katolická agrární schůze měla
výsledek neočekávaný, petice proti rozlučitelnosti
manželství, dík katolickým ženám, jsou opatřo vány
sty a tisící podpisů, a což pokrokáři je jako čertu
svěcená voda — začínají na vikariátě Svételském
missie! A mají přijíti misionářii do Habrů. Tyhle
tři věci by mobly obrpokrokáře přivést o rozam,
natož takové muličké embryum, jakým 8e náš do

ot teprvé projevuje vzhledem k odžvatláváníráziček tak charakteristickým kruhům pokroko
vým. Ovšem že nezastaví ani hnatf kat lické, ani
nepředělá úaše katolické ženy, které dobře znaji
pány podobné dopisovateli, kteří dovedou jenom
žen zneušívati „ni nepřekazí missie, které třebas
zrovna letos v Habrech nebudou, ale bez kterých
Habry se neobejdou 4 pokud naše katolíky známe,
za ně i vděčni budou. Občanstvo naše pak vyzý
váme, aby si dalo pozor na tyto pány z pokro
kového tábora a nechce-li se dáti za své peníze
zotročovati, sby jim ukázalo cestu ze svých spolků,
kde rozalvají jenom nekáreň a různice zvláště
když je nepovažuje členstvo za spasitele a jejich
slátané přednášky za výkvět moudrosti.

Z Chotébořska. Dne 29. dubna byla ve
Svinném veřejná achůze lidu, na které řečnil p.
farář Vlček o nutnosti rolnické organisace. Nové
úkoly tlačí se na rolníky, kteří, cbtějí-li jim býti
právi, musí se sorganisovat ve svých bospodářských
spolcích. Nejnovějihrozí rolnictvu agitace socialis
tické, jak toho důkazem jsou stávky zemědělské
čeledi u Prahy, Plzně, u Kostomlat a jinde. Na
to řečník vysvětloval shromáždění socialistický
program hospodářský a společenský. Pří jedné
větě ozval se ze shromáždění výkřik: „tohle je
balamucení“, Řečník vyzývá uepokojného občana,
aby se pak přiblásil ke slovu a balamucení do
kázal. Po skončené řeči požádal o slovo socialis
tický vůdce Piskač. 3 mnohým soublasí, s moobým
nikoli. Rolníci budou pohlceni od velkostatkářů.
Předešlý řečník nepromyalil své tvrzení, že rolníci
mají mnohé podmínky zachování své existence.
Parcelace dokazuje, že musí ponenáhla rolníci
klesat. Stávky dějí se na venkově jen tam, kde
robotují lidé za nískou mzdu u velkostatku. Pan
farář Vlček v odpovědi dokasuje, že množící se
počet středních a malých rolníků jest svědectvím,

že půda rolniotvu našemu zachována býti může
ano zachována býti musí. Statistika právě svědě
ve prospěch středních usedlostí. Parcelace je ovšem
emutný zjev a rolníci mnaf jí co nejvíce překážet,
ale není to důkszem, že půda jest předávána vel
kostatkářům, neboť zůstává v užívání příslušníků
stavu selského. Jakou má půda přítažlivost, do
svěděuje i to, že ijmnohý socialista přijda z města
se zachovanými penězi na venkov, rád koupí si
kousek pole. Své tvrzení nejen sám dobře pro
myslil, ale promyalili Je i znamenití národo-ho8
podáři, kteří mluví o intensivnějším hospodaření
Da usedlosti středoí velikosti, nežli na velkostatku.
Také míra pole jest u rolníka z pravidla dražší
nežli míra u pole velkostatkářského. Velkostatky,
aspoň v naší krajině, žádné nebezpečné rozpína
vosti nejeví Po té mluvil zase s0c. demokrat Pis
kač a po něm p. farář Viček a ještě potom ně
kolikráte oba řečníci své mínění vyměnili. Do de
baty zasáhl též účínně předseda schůze p. starosta
Dobrovolný, jenž zejména projevil názor, Že 80
cialisté mají se hojiti na kapitalistechb v městech
a nemají rozrušovat poměry zemědělské Na konec
přihlásil se značný počet ruloíků k okres. hos
podářskému spolku. Schůze byla v každém obl.du
zdařilá a oduševněná.

V Uhelné Příbramí byla veřejnáschůze
dne 6. května. Shromáždili se četní rolníci nejen
z Uhelné Příbrami, ale také z Petrovic, Vepří
kova, Nejepína a odjinud. Za předsedu schůze
zvolen p. řídící Vajsr. Řečník p. farář Vlček vy
kládal o hospodářských a mravních výsledcích
rolnické organigace. Sebevědomí stavovské v Da
Šem rolnictvu musí být povzneseno; nesmí však
býti přemrštěné, uýbrž, opírajíc se o dobře po
chopený význam stavu rolnického pro společnost,
musí býti proniknuto hodnotami mravními. Ro
nictvo vzděláním, zdrožením a podporami správy
státní i zemské sesílí tak, že není možno mluvit
o jeho zániku. Řečník přeje rolníkům takovou
bybnost a čilost organisační, jako mají sociální
demokraté. Vykládá cíle socialistické co do ma
jetku pozemkového. Po řeči rozvinula se čilá de
bata, která ukázala, že rolnictvo skatečně počíná
zájmy své pozorně aledovati. Jeden socialista, jenž
si průběhem řeči ve svém zápisníku poznámkoval,
ke slovu se nepřiblásil. Četní rolníci přihlásili se
ke své organisaci okresní.

Z České Skaliee. Ve středu| večer
zavítali sem k návštěvě hrobu své dcery princezny
Louisy ze Sohaumburg-Lippe královští manželé
dánští J. V. král Frederik a choť jeho královna
Louisa. Jelikož wirtemberská královna Charlotta
dosad v Ratibořicích dlí, bostí nyní Ratibořice
troje Veličenstvo, jak tomu bylo r. 1813. Královští
mauželé Dánští zůstanou zde týden. Pobyt krá
lovny wůrtemberské potrvá snad ještě dále.

Různé zprávy.
. Sjezd bohoslovců v Čes. Budějo

vleleh. V živé dosud pamětí jsou milé chvíle,
které prožili účastníci ajezdu bohoslovců v Praze
loňského roku, kdy sjelo se dust. duchovenstvo
ze všech diecésí českých, kdy tiskli jsme přátelsky
ruce kollegům bohoslovcům přichvátavším z blízka
i z dáli ne svůj sjezd, kdy čerpali jsme nadšení
pro věc svatou a vznešenou z krásných a pouč
ných přednášek dpp. a vlctpp. řečníků, abychom
vždy nalezeni byli ozbrojení a připraveni v boji
moderní nevěry a lhostejnosti náboženské | Když
končily ge dny sjezdu Pražského, umluven nový
sjezd bohoslovců o prázdninách r. 1906 a sice
v Českých Budějovicích. Sjezd tento má býti
stkvělou maoifestací kněžského dorostu a kněžatva
samého, na něm chceme ukázati, že 8e nemusíme
styděti za svoje snahy, tužby a práce. Jest toho
třeba tím více, čím spíše nás chtějí různí činitelé
a falešní proroci zakřiknout. A tomu dopustiti ne
můžeme. Sjezd bude pořádán ve dnech 7.—9.
srpna t. r, Zaamenitá řada vzácných a na slovo
vzatých řečníků, jako pp.: prof. dr. Bráf, farář
Dostál-Lutinov, Světlík, Braniš, ThC. Fencl za
račuje hojnou účast jak ze řad důst. duchovenstva,
tak i ze řad bratří bohoslovců j se strany uvě
domělých katolíků-laiků. — Přijeďte jen v počtn
největším a bratrského dostane se vám uvítání
v městě velkého biskupa Jirsíka, v kraji Zeyerově
á mile pobostí vás ve středu svém České Budě
jovice. Bližší program bude včas oznámen. Po
něvadž lze i letos očekávati hojnou účast, jelikož
zájem o sjezdy bohoslovecké roste, čím více po
znává se jich význam i důležitost, žádáme zdvořile
všechny p. t., kteří chtějí súčastuci se ujesda, by
včas se přihlásili, aby mohlo býti postaráno o ná
ležité zaopatření. Adressy račte říditi na předsedu
liter.-řečnické Jednoty bohoslovců Jos. Michálka
v „Hradci Králové.

(20) Historický hkomtek. Nábožen
ská osnášelivost Husitů aneb husitský
mučedník za svátost posledního pomazání.
Neklerikální kronika Zepova vypravuje: „Táboři a Si
rotci přišli městským a selským bratřím Orebským
(Orebité se dělili na stranu panskou a na stranu
obecného lidu, kteréžto Táboři aSirotci proti panským
Orebitům pomáhali) na pomoca tito eplynuvše e nimi
v jedno, počali e nimi dobývati sídel a měst strany



Becbtické ku Prašanům odpadlé (tedy boj Husitů

prot Husitům. Posn. pie.). Hlavníboj se vedl vkrajiradeckém, kde Orebité drabdy nejmocnější bývali,
s části také v Cbrudimoku a v Kladětě. První zpráva
jest o Nymburce, městě v jednotě a poslušenství

ražském stojícím. Přišli tam Táboři pod Janem
Hvězdou a Vícemilic řečeným Pozdinkou, a opanovavše
město do kostela vešli, kdež farář, knéz Jiří Rohovlad,
přívrženec učení Pražského (mírnější Haasita. Pozn. p.)
kázal, schvaluje lidu svátost posledního pomazání
jakožto věc podle učení av. Jakuba apoštola ku spa
sení potřebnou. Mezi Tábory přítomnými, že učení o
svátostech kromě křtu a večeře Páně zavrhovali, po
vstelo reptání a pan Hvrézda z Vícemilic přetrhl ka
zateleslovy: „Mlč, kněže, s nekaž nám mnoho o oleji.“
Rohovlad všěsk nedávaje se mýliti v řeči pokračoval
dále. Tím Tábory popudil v té míře, že jej i a ka
planem jeho, knšzem Klimentem vzali, na kára posa
dili a městem zs Pražskoa čili Svatojiřskou bránn
vezli kfičíce: „Vezeme oleji“ Před branou blíž Lab
skébo břehu dali každého do vysmoleného sadu a na
hranici je apálili. To stalo se r. 1425 v Čase mezi
lednem a březnem. (Svaz. II. str. 1029). Jářku, kost
nický koncil, milý český intelligente, aspoň soudil;
zde bez soudu pro jiné přesvědčení a to pro přesvěd
čení v písmě svatém tak jasně opodstatněné krutě a
za surového posměchu od Husitů dva kněží hasitětí
upáleni! Když tedy česká intelligence vede lid, aby
demonstrativně proti církvi katolické zapaloval hranice,
co by říkala, kdyby tak nymbarští katolíci a vůbec
ti, kteří ctí přesvědčení bližního, začali páliti hranice
ku poctě dvou husitských mučedníků kratě upálených
pro svátost posledního pomazání?! Hájili kdy Ha
sité volnost, svoboda přesvědčení, bojovali za volnost
myšlenky?! Slyšme, co o vůdci Husitů Janu Zižkovi
z Trocnova ne jiném místě vypravuje Kronika Zapova:
„Bratr Žižka od času úplného oslepnutí svého jak
téméř ještě více vůdcovského věhlasu nabyl, tak s
druhé strany čím dál tím více všsho- rozhledu v po
litickém položení vlasti svó pozbýval. Bylo nyní velmi
těžko s brdinským starcem, dal se nyní výhradně vo
diti myšlenkou: že kdo ve všem jsko on není po
bošným milovníkem zákona božího, a tuto svou láska
k pobožnosti tak jako on sám neprojevuje (tedy
ne podle svóho přesvědčení, nýbrž dle přesvědčení
cizího, Žižkova! Poz. pis.), jest neupřímný a zrádný
pokrytec, proti kterému 8 ještě 6 větší nenávistí a
náraživostí obracel, nežli proti zjevné bez
bož nosti. Cizí nepřítel tohoroku (1424 leden—červen)
hranic českých nesměl překročiti, a tudíž obrátila se
Žižkova zařivost proti domácím pokrytcům; tu ne
platily žádné ohledy, a hrozný vůdce jal se bezděky
zasazovati hluboké rány národa vlastníma. Mířením

Gorozamíráním, emlouváním ee) kališníků na sněmuvatohavelském se stranou římskou upadli u něho
všickni kališníci (mírní Hasité) v podezření neupřím
nosti a zrádného pokrytectví. . . Nyní počalo krvavé
tažení Žiškovo po Hradeckém a Boleslavském kraji,
i dobývání a pálení, vybíjení a roztlookání jsou hra
dové a tyrze, města a městečka, vsi a dvory kališníků
o překot . . . (Sv. II. str. 999.) Byly tedy opravdu
války husitské bojem ze volnost mydlénky?| Anoboj
za volnost myšlenky jen a jem vlastní. Kdo nebyl smý
šlení na př. Žižkova, kdo měl jiné přesvědčení o avá
tosti Oltářní, o ornátech, o oleji, byl pokládán za ne
přítele pravdy Boží (dle osobního mínění Žižkova) a
bez sonda s ním — pa hranici! — Snášelivost
nekatolíků. Při vší svoboděv somi české(r. 1687)
panovala a věcech víry dosti neutěšená anarchie Čili
bezvládí a třenice náboženské, ač nyní nekrvavé a ne
hlačné, neustály, jelikož strany byly proti sobé mnohem
méně snášelivými nežli katolický král (Maximilián)
naproti všelikým nekatolíkům. — Áno utrakvisté ati
skovali lntherány, České bratry; latheráni, když byli
ve větě.ně utiskovali katolíky 1 utrakvisty i bratry.
A možno mluviti nyní o spášolivosti stran nekato
lických vůči katolíkům? Události vo Francii, snsby
sociálních demokratů, pokrokátů, liberálů, afora jeptiš
ského gymnasia vinohradského atd. jsou toho smat
nými doblady. — Snášelivost nekatolíků
r. 1619. Vzbonřivší se stavové v červenci r. 1619 u
pravili právo k stavbě kostelů — dle vypravování
neklerikální Kroniky Zapovy av. IV. str. 1387 — ná
sledovně: „Ustanoveno, aby od této chrílo měl každý
evangelík bez rozdílu právo kostel sobě vystavěti,
tedy nejen šlechtici a měšťané, nýbrá také sedláci a
lidé poddaní vůbec bez ohledu na to, kdo je jejich
vrchností. Na straně katolické však právo takové vy
hrašeno jen vrchnostem. Podle konfederace všecky
vyšší úřady v zemi měly býti jeu protestantům pro
půjčovány. Sněm však ustanovil kromě toho, aby ina
místa nižších úředníků při komoře a při soudě apo
lačním dosazování byli jen protestanti“ Katoličtí pa
novníci překáželi nekatolíkům ve vyznávání jich víry,
ovšem po způsobu svých panovnických kollegů pro
testantských, kteří s katulízy dalekoostřeji zacházeli,
a když so protestanti domobli moci, opláceli podobnou
mincí katolíkům.

(3) Malíř Kupka má teď výstava svých
obrazů v Praze. Co bylo chvály na tohoto malíře
hlavněz té příčiny, še bičuje svými obrazy katolickou
církev! Kdo třebas sebe nospravedlivěji jakýmkoli
způsobem proti katolictvu útočí, hned má velikou
sláva. To nyní tábne! O Svozilovi mlovilo 8e velice
málo. Když však s kolárkem na krku jezdil mezi 80
koly odsuzovat různá zřízení církevní, bned pokrokové
kraby jásaly nad bystrým talentem. Kdyby byl v ta
kových schůzích poukázal na to, jak prolbané a ni
čemné brožurky rozšiřají proti církvi „osvícení“ Če
chové, byl by měl po slávě. Pověstný mladík Horký
těší se také „jménu“, poněvadě ve svých básničkách
způsobem nespravedlivým a nejvýš sprosťáckým bije
do církve. Kdyby psal proti rabínům a proti obřízce,
ještě by se mu nadalo, jak jest nesnášelivý. Malíř
Kupka porozamél dochu Času; poznal jak může bos
veliké námaby vynikoouti bned. A proto nakreslil
obrasy s tendencí proticírkevní, které jdou tolik k dahu
socialistům a jiným osvícencům. A socialističtí labač
níci jássjí. Vymýšlejí si na kněze nejhorší a nejrafi
novanější zločiny. Co páchá perveronÍ sucialista anebo
po čem aspoň tvoží, to chce viděti honem na kněsi,
aby měl látka pro jízlivý pošklebok. A nevidí-li toho,
aspoň tak o knězi píše; aspoň kněze malnje jako nej

svrblejší individino, ješ páše nejhorší obavnosti. Sotva
i mravně kleslý katolík by si vymyelil takové svrhlosti,
jaké si vymýšlejí labužničtí socialisté s jež na kněze
slovem i malbou strkají. O čem kněz ani neslyší, na
to přijde zvrblý „důvtip“ socialistické duše a znásorní
to malbou. Psali jsme nedávno o tom, jské banebné
karikatary duchovenstva jsou namalovány v protika
tolickém listě francouzském. Naši socialisté we při
čojí. A tohle má sloužiti k zušlechtění socialistů? I
kdyby bylo naprosto dokázáno, že nemravnosti tak
zobrazované pácbají socialisté, neodvášil by se kato
lický tisk na odvetu takové ob.ázky aveřejňorati, po
něvadž následovalo by sesurovění samých katolických
čtenářů. Ale u socialistů to platí, takové malby jsou
„vzdělavací malbou“. Kopka si myslil: Jestliže mohli
jiní dosíci chvály zaslepených darů svojí bezohledno
stí vůči katolictva, proč bych nemobl já? A tak si
vymralil rafinované nemravnosti na — kněze a zpo
dobil je kresbou. Socialistický tisk jásá — jak se
wamo sebou rozamí. Vždyť na žádném obraze není
namalován žid, jak ohinpovanéma socialistovi loví
Groše z kapsy. „Právo lidu“ píše: „Kupka je spojencem
dělnictva v boji proti kapitalisma (židovskému? Poz.
red), militarismu aklerikalismu (židovskému a ovran
geickému? Pozn. red.) s je jedním z nejhotovějších
a nejvyzrálejších talentů mladšího českého umění“ —
Inu jak by ne? Kdyby si dovolil načrtoouti nějaký
obraz proti socialistickému násiloictví, bned by přestal
být „vyzrálým talentem.“ — Za to Kapkovo umění
oceňují odborní a nestranní znalci poněkud jinak.
„Volné směry“, jež jsou považovány v krazích umě
leckých za nejbystřejší, autoritativní kritický Časopis
uměleckých proudů, napsaly o výstavě Kapkové: „Ve
dvou sálech upravenýcharcb. Gočáremje tu vystavona
řada illustrací, satyrických kreseb, leptů i maleb ole
jových. Z nich stavím uejvýše některé lepty, technicky
vysoce zajímavé, a pak jliustrace k vědeckému dílu
Elisóe Recinse. V záhlavních komposicích reeumujících
charakter celých krajů s zašlých kultarních epoch
ukazaje tu Kupka nad míra tohstou dekorativní a
ještě spíš tbeatrální fantasii; zvláště v poriodách bar
berských přichází ma vhod jeho schopnost násilné,
trochu vnější charakteristiky i jeho pevná, určitá
kresba. Tyto přednosti zvracejí se Časem v nevýhody;
v obrazech olejových je většinou tvrdý, v abstraktních
symbolických komposicích, v nicbž ai libuje, často nu
cený a nepříjemný. Jisto je, že právě tyto komposice
a satyrické kresby, které mu získaly tolik úspěchu,
vybrávaly daleko více svou tendencí, přehnanou 4
často nevkusnoa, než svými uměleckými kvalitami,
Tendence bývala vždy nepřítelkou umění. Cyklas Pe
nize drží se ještě svou vervoui dekorativními nápady;
Mír i Náboženatva jsou už rozhodně povrchní a kro
slířeky nedomýšleny. Celkem je mi Kupka nejsympa
tičtější jako illustrátor a kreslíř — reporter v dobrém
alova smyslu; satyra i filosofie jeho jsou literární a
nucené.“ — Uvedli jsme posudek celý do slova. Kdo
si tuto kritika dobře pročte, poznává, že vlastně
„Volné směry“ dávají celkem Kopkova umění poahou
„dostatečnou“. Tášeme se, zda se má dáti unášeti
malíř nezkrocenoo vášní dava, či má li pozvedati lid
s hrubosti k slanným výšinám krásna? Tážeme se,
zda umělec má k vůli popalaritů, k vůlí nkojení váš
nivých jízlivců sestapovati k úrovní socialistických
kreslířů, kteří lid svými illastracemi učí nekřesťanské
zlobě?

Argentima. Informace, kterou jsme před
časem podali o lákání našeho lidu do této pusté
země, se osvědčily. Denní listy přinesly dopis
muže napáleného a okradeného. vroto znova vy
zýváme naše čtenáře, aby vystěhovalcům oavětlili,
kam se vydávají. A spolu znova ukazujeme na
vřed venkovské žurnalistiky, která za bídný in
sertní groš láká náš lid do otročiny. Nepodporujme
takové listy, podporujeme tím jenom jidášetví na
svém národě.

Svěcení neděle v Americe. Vserero
amer. státě Ohio upraveno jest svěcení neděle zá
konem. Tamní guvernér má právo gesaditi purk
mistvy, kteří v té věci rozkazů jeho nedbají.
V neděli musí býti savřeny hostince všeho druhu,
ale také divadla i všecky zábavní podniky. Zá
kony tyto nezavedli si snad klerikálové, nýbrž
svobodomyslní repablikáni.

V židovském etreetví. + Uhráchko
naly se v minulém týdna volby do říšekého sněmu.
Ve vrbovakém okrese na Slovensku postavili Slo
váci vlastního kandidáta dr. Jul. Markoviče, který
vládě a židům jest velmi nepohodlným a proto
„nesměl“ býti zvolen. Než přes veškerý nátlak i
po odmítnutí 400 platných hlasů bylo vítězství
Markovičovo zajištěno. Ale tlapa židů nedočkavší
konce volby vrhla se s klacky do místnosti vo
lební, shodila lampu, zničila protokoly, přátele
Markovičovy vypadila a tak přerušila volbu. A to
vše dělo se pod ochranou bodáků. Skutkem tímto
židé nejlépe projevili, že jim jde především o to,
aby ubobý lid slovácky byl jim dále poslušbým
otrokem.

Sůl v moři. Mořská voda není všude
stejně slaná. Tak na horkém rovníku jest mnohem
slanéjší než-li v mořích pásma mírného. Ve větší
hloubce je také slanější. Kdybychom odpařili
1 kg vody z Baltického moře, sbledali bychom,
že obsahuje 19, soli, z moře Severního má však
jiš 1'/,9/,, z Rudého 49, a s Ailantického asi
2—3"/, rozpuštěných látek. Kdybychom veškerou
vodu vypařili a obdrženou sůl nasypali na pc
vrch zemský, byl by pokryt vrstvou 13 metrů
vysokou.

Zákaz. Dle výnosuminigterstva vnitra mu
sejí 8e s prodeje vyloučiti takové pohlednice,
které zobrazují bankovky koranové. — Dle řádu
železničního není dovoleno vyhazovati s vozů
předměty, jimiž mobou býti osoby nebo věcí
poškozeny.

© rozvoji vědecké organisace ná
rodeopismé v Čechách podává přísnivýobras zpráva
Společnosti Národopisného Maaea Českoslovanskéhosa
rok 1906, jež je připojena k A. čísla Národopisného
Věstníku. Bohaté a cenné sbírky mosejní mají nyní
11083 inventovaných předmětů, sonstavně seřazených,
ješ podávají poměrně úplný přebled všeho, co je své
rázné naší národní kultuře. Sbírky doplňuje příračná
odborná knihovna, která r. 1906 dostoupila 1266 čísel
0 23018svazcích. Ate Činnost Společnosti Národopisného
Musea Ceskoslovanského neomezaje ee pouze na to,
aby sbíráním materiálu a koihovnoa podávala natné
pomůcky stadiu národopisnéma. Starala se i přímo o
vědecké zpracování materiálu, jak svědčí Národopiený
Sborník, jehof vydán byl v roce 1935 svazek XI, a
měsíčník Národopisný Věstník, jenž počal vycházati
rokem letošním. Mimo to obrací nyní Národopisné
Museum svou pozornost k lidovému průmysla a ú
častnilo se zejména na výstavách krajek a bílého vy
šívání (na jaře) a domáckého uměleckého průmyslu
(na podzim 19 6) ve Vídni, kde čaeká práce lidorá
došla vřelého uznání všebo tisku. Žs i doma dochá
zelo Museam zasloužené pozornosti, je přirozeno. Na
vštívilo je v roce minulém 10.148 osob a členů měla
Společnost Národopieného Masen Českoslovaoského 483,
z nichž 390 bylo činných. Ovšem i zle mohl a za
sloužil by býti zíjem České veřejnosti o organisci ná
rodopiené práce české moobem větší. A to tím spíše,
že členům (za jejich příspěvek 6korun ročně) dostává
se zdarma Národopisný Věstník, revne, jež informuje
co nejúplněji o lidovědné práci doma i v cizině a je
tedy všem, kdož jakkoli se starají o národopie, velmi
cennou přírnčkoa a rádcem.

Výkaz darů na Adalbertinum.
Z vikariátu cbrudimskébo darovali:

10 K p. arciděkan dr. Mrštík v Cbradimi,
p. far. Vykbakal v Cbolticích, p. far.
Brdíček v Jestbořicích, p. far. Tichý
v Lipolticích, p. děkan Broul v Heřo,
Městci, p. f.r. Richter v Morašicích,
p. far. Moldán ve Váp. Podole, p far.
Čuda ve Srinčanech, p. děkan Zórnig
v Labské Týnici, p. far. Bartoš v Zde
chovicích < < © < -+ + +

6 K p. farář Sál v Lánech, p. kaplan
Brackner v Labské Týnici ..

6 K p. Mikaleckýa p. Novotný,kaplani
v Chradimi, p. prof. dr. Plešinger, p.
katecheta Kosan, p. katecheta Dvořák,
p. spir. Sobotka v Chradimi, p. farář
Vostřel v Kladrabech, p. katacheta Je
línek v Heřm. Městci, p. far. Vaněček
v Mikulovicích, p. katecheta Balcar a
p. kaplan Svoboda v Přelouči ,

2 K p. katecheta. Liebich v Chrudimi,
p. kaplan Jaška v Heřm. Městci, p. kapi.
Jílek v Mikolovicích. „< . < < - *

100 K

55 K

6K

Celkem 173 K

Z vikariáta čáslavského durovali:
13K 65h vik.sekr.Jenčekv Cbotusicích13K 55h
10 K p. vikář Schreiber ve Žlebích, p. far.

Limberský v Bučicích « . . . - «
6 K p. děkan Folta v Čáslavi, p. děkan
Semerád v Potěhách, p. kaplan Wagner
veZbislaví. 0

4 K p. fer. Dobruský v Turkovicích, p.
far. Kejzlar a p. kapl. Crejn ve Vilímově

8 K p. katecheta Stálý v Čáslavi
2 K 40 h p. prof Kohout, p. kaplan Se
merád, p. kaplan Pospíšil, p. katechetaŠpátavČáslavi-©< ee

2 K p. kaplan Dvořák v Chotasicích,
p. děkan Malich na Klukách, p. far.
Flam ve Vlkánči, p. kaplan Zítko « Po
těbách, p. Machač a p. Smrčka, kaplaní
ve Žlebích -< < © © + + + + *

t K p. kaplsn Novotný a p. katecheta
Novák v Golč. Jeníkově, p. děkan Hla
váč v Ronově, p. kaplan Klouda a p.
katecheta Bléha v Ronorě, p. kaplan
Vlachve Zbislari <- -+ -+

20 K

15K
12K
3K

9Kdob

132K

6K

Celkem 91 Ki5h

Z vikariáta poděbradekého:
10 K p. Monsg.Klein, arcikoězv Činěvai,

p. probošt Závodnív Poděbradech. „20
6 K p. vikář Pažout v Sadské „B
3 K p. Kabrhel s p. Drašner, kaplaní
v Poděbradech, p. kapl. Dufek v Činěvsí

a K p. far. Pátek vo Vrbici, p. far. Bo
naventura v Libici, p. děkan Chaloupka
ve Chlebích, p. katecheta Šrámek a p.
katecheta Zelinka v Poděbradech, p. far.
Kalina v Oumyslovich, p. far. Petřík
v Kovanicích, p. far. Dvořáček v Ko
stelní Lhotě, p.far Jelínek v Předbradí,
p. far. Šťastný ve Velimi, p. katecheta
Eadrlea p. kaplanAudrlickýv Sadské

1 K p kaplan Bittermann ve Yrbici, p.
kaplan Pavlišta v Chlebích . .

K
K

9K

24 K

K
Celkem 60 K

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 5. května 1906. 1

bl plenice K 13:20—18*10.tita K 10 40—1180, jedma
ne K 1000 —0000,prosa K 1800—16*00, vikv= K 8,50
—00'00, hrachu K 24'50—00'00, ovsa K 750—7'70,
došky K 50 00—652:00, jahel K 26:00—00'00, krup K
26-0—000, bramborů K 350—0'00, 109 kg jetelového
semeno červeného K 95:0—0'00, 100 kg jetelového Be
mínka bíl. K 100:0—0'00, růšáku K0'00—000, máku
K 44'00—00'00, lněného semene K 20 00 —00'09, 19)
kg šitých otrab K 13'00—00%00, 100 kg pšeničajeh
otrab K 15'00—00'00, 1 kg násla čerstvého K 240



—0000, 1 kg másla převařeného K 0.00—0.00,
1 bg sádle vepřového K 168—0'00, 1 kg tvaroba K
0-36—0000, 1 vejce K 06*0—0'00, 1 kopa zelí K 00.00
—00:00, 1 kopa cerele K 000—0'00, t kopa kapasty
K 400—5800, 1 hl cibule K 7:00—8 00, 1 kopa drob.
teleniny K 0'80—1:40, 1 pytel mrkve K 3 00—300,
1 kopa petržele K 0:00—000, 1 bl jablek K 00'00—
00 00, 1 bl hrošek K 0-00—0'00. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 5. května 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 269, žita
391, ječmene 11, ovsa 272, prosa 8, vikve 11,
brachu 0, čočky 0, jahel 00, krap 5, jetel. semínka
0, lněného semínka 00, máku 2. — 3.) Zeleniny:
celere 14 kcp, petržele O kcp, kepusty 6 kop, cibale
38 hi, drobné zeleniny 66 kop, mrkve 23 pytlů,
brambor 268 hl, saláta 00 kop. — 3) Ovoce: jablek
0 hl, brašek 00 hl. — 4) Drobného dobytka: vepřů
10 kusů, podavinčat 737 kosů, kůzlat 25 kusů.

| obsahuje nejméně tuku, stráví se 00 nejsnadněji,
I nezpůsobuje nikdy záopu a jest při nejjemnější

Hbé ohutl neobyčejně levné. 6Pravé jen s0 jménemon Hoff
a s oehrannou známkou sjVa«.
Balíčkypo '“ kgza 90hal.
„ 0. >> BO >
» Vbudek dostání.

Nové cenníky
asol. lihovýchi petrotejových,žárových
amp, vařidel, žehliček, jakož i potřeb pro

acetyl. světlo zasílá franko první a nej
starší závod

Čeňka Přibíka, Praha,
Betlémské náměstí.

V knihovně Úbnovy
dosud vyšly spisy:

Obrázky ze smíšené osady. %ámi
Fr. Mimra. Cena 2 K 20h. (Řada I. „Obrásků ze smíšené
osady“ dosud na skladě po 86 h.)

Duch Obnovy. "= Fire Arwe done

Kříže a kalichy. Obráskyze smíšenéosadyNapsal Eduard Brynych.
Cena £ K

biskupa královéhra
Jana Leopolda Raye, dsckého,„Zpráva
o visitaci far -kraje chrudimského“*, jižjakokrá
lovský komisař r. 1762 k rozkazu císaře Josefa II. vyko
nal. PodáváDr. Vácel. Řesníček. Cena 80 h.

Jana LeopoldaHaye, ití „Zprávadeckého„Zpráva
„e vlsltaci kraje čAslavského“', již r. 1783 k roz
"kazu císafe Josefa II. vykonal. Podává Dr. Vácel. Řezní
ček. Cena 80 h.

z péra
Královéhradecké vzpomínky 5"%.
„Řesníčka. Cena 1:40 K.

Karel IV. jako křesťan a vla
:SÍBNBC, Píše Jiří Sahula, Cena 4 K.

V tisku:

Rozmarné příhody. Humoresky.
J. Sahula.

Objednávky vyřídí

Biskupská kmihtiskárna v HradelKrálové.
Obrázky ze smíšené osady. Řada II. Napsal

Fr. Mimra, farář v Krouné. Jiš prvý díl těchto po
učných povídek přijat kritikou katolického tisku
velice sympaticky. DílII., objemnější, který právě
rozesíláme, obsaboje 16 povídek na 459 stranách.
Spisovatel jest již dlouhou dobu duchovním správcem
v nábožensky smíšené osadě, bystře pozoruje vzájemné
+stahy katolíkův a erangelíkův, tak že přítomná
kniha jest plodem dlouholetých zkušeností, vrhajíc
„pronikavé avětlo na poměry panající v osadách smí
ených. Spisovatel poutavým, satyrickým způsobem
Jíčí, jak chabá jest obrana katolíků proti tuhé,
sorganisorané výbojnosti protestantův. Každý čtenář
bez rozdílu stavu nelezne v knize bojnost pontarého
poučení.

UNY>Jena franko pouze 2 K 20 k. <
Objednávky vyřídí

Bisk. knihtiskárna v Hradci Král.

avštivenky
všeho druhu

nabízí bisk. hniktiskérna v Mradel
i Králové.

„ Na skladě chováme v jemném
miasálovém provedení:

Praeparatio ad Missam
Gratiarum actio post Missam,

Obé za 1 K. Po přání prodá se
i jediné Gratisr. actio za 60 h.

WB>Nové:B
Casus reservati dioecesis

Reg. Hradeoensis
(juxta fol. Ord. Nr. 36. pag. 186, 187)

pro zpovědnice.
Na tuhém kartonu, přiměřenéhofor

mátu | kus za 8 b, 10 kusů frko 70 b.

n

Připomenutí o slušném se
chování v chrámu Páně

ku připevnění u dveří chrámových.

V provedení sličném, formát foliový;
1 kus za 30 h, Ó kusů za K 1.20.

Blsk. knihtiskárna v Hradel Králové.
>APPPPPERRIZA144344 POPEEl

Umělecké

řezbařské 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.

tt

HASEK:vý

: V PRAZE, Na Poříči, £proti sev.-záp. nádraží

jj (dříve v Hoře Kutné). i
Elegantníhostinské pokoje. ;

Mírné ceny,exguisitaí kuchyně výborné +
nápoje. — Plzeňský „Prazdroj“ přímo +

od čepu. irr
pili s HOM:
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we“ Právě vyšel "Sg
nákladem

Polit. družstva tiskového
důkladný spis:

Karel IV.

jaka VŘESÍAM a TŮASÍGDAU,
NapsalJiří Sahula.

SRP-Stran488.-SN| E-Cena3K."UN
Již dávno pociťovala se potřeba většího spi

su, v němž by soustavně a souvisle pojednáno bylo
o velikých zásluhách Karla IV., jichž tento císař
a král si získal o zvelebení koruny České i o po
žehnaném působení Otce vlasti jako katolíka. V do
bě, kdy tolik historická pravda se překrucuje na
úkor cti katolické církve, kdy dovolují si naši od
půrci zlehčovati i slavnou činnost našeho Karla IV.,
zajisté spis ten vykoná úlohu velikou. Nechf zařadí
se kniha ta do všech knihoven katolických spolků!
Nechť také každý uvědoměl“ katolík seznamuje
s obsahem spisu toho svoje okolí! Nejen v zájmu
katolické církve, ale i v zájmu historické pravdy
vůbec starejme se, aby nové dílo Sahulovo nalezlo
hojnost čtenářů! Autor o době Karlově píše ne
stranně. Věnuje stejnou pozornost světlým i stin
ným stránkám století XIV., vrhá světlo na líc a
vrub; proto kniba zasluhuje širší pozornosti u všech
těch, kteří po nestranném poučení poctivě touží.

Kniha vydána v elegantní úpravě s čtyl
barevnou obálkou.

Bisk. knihtiskárna v Hradci Král,o | m

f N

OLTÁŘ
poučná a modlitební kniha i
zpěvník pro diecési králové

hradeckou.
Druhé vydání — 36d stran 8"

V plochých arších při odebírce nej
méně 50 kusů franko za 20 K, 100

kusů za 40 K.

Cena knihkupecká:
brožovaný.- .. 42h
vázaný v poloplátně ©. . . . 58h
vázaný v celoplátně .-. 68h
vázaný v celoplátně se zlaceným

křížkem.. . . - -+ 74h
vydání na velinovém papíře vá

En celý v kůži se zlacenýmkří em a ořízkou -2 KV60

W- Užívání„Oltáře“J.M. mnynějším nejdůstoj. panem

sob válemo *biskupem Dr. J. Doubravou

A YTLAŤÍZSTLO.

(Viz Ordin. list čís. 1. r. 1904.)

Biskupská knihtiskárna.
N /

První nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských
látek jest u Tkalcov. výrobního spole
čenstva „Vzájemnost“ v Hronově. TéžJze
obdržetipartie zboží 30 mt.,obsabujícíkašdá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukónka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., ješ
nechají se v každé domácnosti výhodně upottebiti,
sa K 12-—, vyplaceně od korun 20"— výše.

Vzorky a cenník zdarma a. franco.
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C. k. místodržitelstvím koncessovauá.

Realitní kancelář

[nž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizají se co nejrychleji. -—
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

zahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“.
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.kn
JAN STOUPA v Praz,

Václavské náměstí čísle 32.
doporučuje

svůj hojně zásobený sklad
koberců, záclon barevných i krajkových,
pokrývek na stoly a lůžka, přikrývek pro
šivaných a flanelových, přikrývek cestov
nich, plaidů, deštniků veškerých cestov

nich potřeb, županů, haveloků atd.
Úpiné zařízení do htelů. — Úplné zařízení
bytů soukromých. — Úplné zařízení ložní. —

Úplné výbavy pro nevěsty.
©W“ Illustrované cenníky zdarma a franko. "fi

|

|

První výroba

Věních

V 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,

PŘILOŽIUDSUDÁ.KOUPĚ.
Zachovalý starší tvrdý i měkký nábytek,
garnitury i pohovky moderních vzorů za

každou cenu prodá
K. V. Skuherský,

v Hradci Králové, proti hotelu „Merkur“.

DCD KDĚ

DOOR

Rašelinové lázně
v Bohdaněíl.

Saisona od 1. května do 30. září.

Lázeňský lékař MUDr. Jindřich Požár,
sekundární lékař okresní nemocnice na Kr.
Vinohradech a býv. lékař v sanatoriu dra.
Kuthana v Tišnové u Brna. — Vedení lá
zeňského hotelu převzal p. W. Svoboda,
hotelier »U zlatého Iva« v Pardubicích, kdež
levné povozy dostati lze. — Veškeré dotazy

zodpovi

správa lázní v Bohdanči u Pardubic.

w Hradci Králové

odporačuje se ku provedení veškeré práce oboru
stavby a znovuzřísování

oltářů, iasatelen,
křižových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a po
lychromování uměleckýchpamátek, oltářůa soch
s plným ohledem na původnost a sloh. Práce jen
dokonalá a ceny levné.

Nákresy, rozpočtyatd, ochotně a bezplatně.

- dvpisy uznání po race.
C

Veledůstejnému

duchovensóvu!

Praha-i, al.
AD DÍADĚK, ze srěké

Konviktské ul , postě nyonvi ul., 
cielné na kostelní náčiní, dovoluie

1 doporučíti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco=
vaných kostelních nádob amáčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

py, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádoby at d, vše
v přesném slohu cí . Staré

ředměty znovu opravuje v původní
ntenci a jen 9 ohní s a sttíbří. 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. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý

robky bescenné. Vše posílám jiš posvěcené

HLE
Fondy 02. K 500.000.

o

DOK

m,
Podnikatelství staveb

a technická kancelář
stavitele

Jiní [out
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.——,,,,
-Půjčky
pp. úředníkům všech kategorií, profesorům, kněžím,
učitelům se služným od 1800 K výša bez provise
i bez ručitelů (ženatí) rychle obstará bankovní

inspektor

dosef Slabý, Praha-Vinohrady
Nitranská ul. 1í. n.

— — — Známka na odpověď.OPS
Podobizny nejlepší!

ý
C. a k. dvorní fotograf

Rradec Král.
Adalbertinum,

Soalební skupiny.
Tableaux.

J Ceny nejpřiznivější!

GRANDHOTEL
Znovuzřízenépekoje, místnosti kaváremské
a restaurační. Každou dobu dobře upravená
studenái teplájídla. Vína stolní vlastního

stění, plzeňský prazdroj, vyleželéko
ké zámecké pivo a pardubský porter. —

Omnibus ku každému vlaku. — Kuporadám a
schůzím zvláštní oddělené místnosti. — O hojnou
Bávětěvu prosí Josef Paseka, botelior

onbnotaokaotacku $baakuuknudnsa

Malbu kostelů,
malby dekorační,

facadní a freskové

ením k příslušnému slohu

Antonín Chlouba,
dekorační malíř

wChrasti u Chrudimi.
Rozpočty sestavují zdarma.

PYTTYTTYTYYT



Besídka
První máj.

Byl první máj
byl stárky čas.

»Máš, nemášťe opakoval jsem si několikrát.
Stávkují-li dělníci, měl bys dnes na počest jejich
vynechat školu — zkrátka taky stávkovat. Ale
konečně — pomyslil jsem si — bez tebe se ta
oslava také skoncuje; však jich v městě na táboru
dost. Vzal jsem hůl a spěchal jsem do přespolní
školy vyučovat náboženství. Šlo se tak krásně
Příroda tolik vlídná, smavá, ptáci tak vesele pro
zpěvovali! Pomyslil jsem si: Kéž by ti lidé, kteří
na táboru budou dnes v městě řečnili a kteří
budou proti bližním jiných stran vášnivě štváti,
aspoň trochu porozuměli dnešní mluvě jásavé pří
rody, té mluvé hřejivé lásky, nevinného veselí!

Najednou byla má úvaha přerušena zjevem
člověka, jenž mohl se zvéti když právě ne bratrem,
aspoň bratrancem obra Goliáše. Nos červený jako
rubín, vous jako Rinaldini, hůl, z níž šel strach
a hrůza, klobouk na půljednácté, kabát jako roz
střílený vojenský prapor, kalhoty beze šlí, o vestě
sni zmínky a boty, které ukazovaly, že všecko
na světě pomíjí — i švec i boty.

Mimoděk mi napadlo, že bych se měl po
modlit žalm devadesátý. Sám s sám v lese naproti
takovému obrul Avšak co to? Obr se staví do
zkroušené posice, obnažuje hlavu a nastrkuje ruku
se slovy: »Ponižené prosím o svatou almužnule

Nyní jsem „nabyl zas kuráže vida, že obr
nemá té zbraně, která přemáhá celý svět i soci
ální předáky, totiž peníze. Zůstal jsem také státi,
vypnul jsem se sebevědomé, mělť jsem asi deseti
baléř v kapse. A přeměřiv prosebného okem zna
leckým od paty až do hlavy, pravil jsem: »Ale
příteli, což pak jste zapomněl, že jest dnes první
máj?«

»Ponfžené prosím, já jsem si ještě letos
tolik neuschránil, abych si mohl koupiti kalendář.«

»Tak vám pravím nyní já, že jest dnes
první máj. A každý pořádný člověk na prvního
máje nepracuje čili stávkuje, a vy nestávkujete.«

e[ poníženě prosím, což o to, já bych také
stávkoval a třeba bych hned šel zas lo hospody,

nač stávkovali, (ak jsem prosil o-svatou almužnu.«
»Ano, abyste tu svatou almužnu v kořalce

utopil !«
sl ne, ráčejí se podívati, že nemám bot,

musím si tedy schránit na boty.«
»Ale víte, milý příteli, já jsem se dnes dal

mezi sociální demokraty, a jako oni zavírají dílny,
tak já jsem dnes uzavřel kapsu; a proto nevím,
jak s tou svatou almužnou dopadnete.«

»Vědí cos, pravil prosebník, «potlouká se
dnes rozličná čeládka tím lesem, mohlo by se jim
něco lidského přihodit, proto se neráčejí na mne
hněvati, že je vyprovodímaž na P....«

Ó té netušené šlechetnosti a obětavosti, které
jsem se nikdy nenadáll Co jsem měl činiti? Od
říci? Snad by chlap první řemeslo lupičské zkusil
na mně, Proto jsem nic nenamítal; nastoupili
jsme cestu společně, Ale mám vkapse aohaléř, To
mu asi bude málo za průvod; těšil jsem se, že
se nějak dohodneme.

Cestou se rozvázal průvodčímu jazyk. [ vy
pravova), že byl v továrně, kde si vydělal týdně
i 30 a 35 korun. Ale že to všecko nestačilo,
Jeho výdaje prý byly mnohem větší nežli příjmy.

Tázal jsem se: +»To jste asi měl četnou
rodinu, že jste nemohl vyjíti se 140 K měsíčně?«

»Já, ano, měl jsem četnou rodinu. Nejstarší
v rodině byla kořalka, pak karty, pak modrý
pondělek, potom muziky, pak holky, až konečně
mne vyhodili z továrny, kde jsem dělníky pře
mlouval ku stévkám. A proto nyní již ani na
prvního května nestávkuji.«

»A dítek nemáte žádných Pe
»Hm, já ne, ale moje žena má dvě.«
oJak to?«

»[nu, provedla rozvod zcela jednoduše; mně
řekla, že se na mé pití už dřít nebade. Děti si
nechala, s já jsem jí šel raději s očí dobrovolně,
protože jsem uznel, že tři krky a zvlášť ten můj
celým svým dřením vyživit nemůže.«

Chlapík se mi líbil. Měl upřímné srdce.
Vyznával se veřejně bez ostychu. A kdyby byl
přidal k vyznání ještě lítost, opravdové předse
vzetí a dostiučinění, mohl bned na místě dojíti
rozhřešení. Tak jsme za hovoru dorazili šťastně
a bez úrazu až ku škole, kde již pan řídící vy
hléda) ze dveří, nebudu-li dnes stávkovati, | Pc
divil se, že dnes jdu s eskortou do školy, Ale
hned také vítel společníka mého slovy:

Aj, aj, kde pak vy jste se tady vzal ča
sl provázel jsem jemnostpána, aby oůjský

dareba se do něho nepustil.«
sAno, tak jeste, přisvědčoval jsem, »šli jsme

společně, a nyní jest ne mně, abych se zeptal, co
jsem za průvod povinen.«

+Co pak, prosím, ráčejí oni, jemnostpane,
dostávati za cestu z Ch... .. do P.. .7«

I aby do tě! — Toho jsem se přece nenadál.
Odpověděl jsem: »Já dostávám dvě koruny.«

»No vědí, já jsem tolik nestudoval, co oni,
tak já to udělám za polovici.«

»Ale příteli, já musím vyučovati ještě dvě
hodiny náboženství, Kdybyste chtěl to dnes pře
vzíti, já bych vám tu remuneraci milerád dal celou«.

»Z toho, jemnostpane, nebude nic. Možná, že
bych se již ani Otče náš, ani Zdrávas Marta ne
pomodlil. Snad by děti musily poučiti mne. Tak
bude nejlépe, když se po socialisticku rozdělíme.
Vy se spokojíte s jednou korunkou 8 budete ve
škole dvě holiny s dětma se mořiti, 4 ji se' spc
kojím také s jednou korunkou, zajdu zatím do
hospody, a až půjdete ze škcly, možaá, že již budu
odpočívati někde v přikopě.«

Omluvil jsem se, že nemám drobných, a pc
žádev p. řídícího, aby mi laskavě korunku zapůj
čil, odevzdal jsem ji pobertovi připomenuv, aby
nezapomněl, že šetří na boty, že dožije ještě
zimy.«

Vešel jsem pak do třídy a po obvyklé mod
litbě začalo vyučování, V první třídě šlo to jakž
takž, ač děti byly nemálo nepokojny. Na otázku
mou: co to tam mluvíš? odpověděl nejlepší hoch:
«Pane katecheto, on mi vykládal, že prý maminka
nechtěla dáti jeho tatínkovi peníze na tábor; tak
prý ji zmazal«

+] mlč«, pravím, »vždyť to není pravda.« +A
je, volal jiný, my jsme ještě slvšeli, jak mu na
dávala lumpů, lenochů, a ožralců.«

Myslil jsem si, pěkné to poměry na první
máj, v ten lásky čas, kdy stávky kvas rozbírá již
a velebí i žáků hlas.

Po skončené hodině jsem se ubíral do třídy
druhé, ale v náladě poněkud stísněné, Bylc-li
posluchačstvo v první třídě nepozorné a roztržité,
bylo v druhé nepozornější a roztržitější. Vyvc
lával jsem žáky, ale marně. Žádný se neozýval.
oKde jsou«, ptám se.

+Pane katecheto, oni stávkují.«
»Cože, žáci stávkují? To přece není možno«,

divím se.
=Ano, Slávek Paprikův pravil, že dnes mu

nemá kdo co poroučet. Tatínek jeho je prý na
táboru, maminky neposlechne, a učitele a kate
chety teprv ne. Ti prý nesmějí nikoho trestati,
jak ho tatínek ujistil. A běda, kdyby prý ho
trestali! To by si na ně tatínek přilítl. Ten prý
by jim vycinkal.« Zamluvil jsem nemilou zprávu,
jak jsem moh] a uměl a vyučoval jsem dále.
Najednou vidím, že Frantík Zadrobilkův pořád
souseda šťouchá u potutelné se usmívá. Vyvolal
jsem Frantíka a ptám se: +0 čem jsem nyní
mluvil? Frantík stál jako žena Lotova nehybný
a nemluvný, Pravím: »Což nemůžeš a neumíš
odpověděti ?«

»Tatínek mi dnes povídal, než odešel na
tábor, že nemáme míti dnes vyučování, kdvž on
nepracuje. Radil mi, abych ve škole nedával
pozor, abych vás zlobil a dožíral, a kdybyste
se mne na něco ptal, abych směle řekl: »Je
první máj, je stávky Čas.=

Když jsem ze školy odcházel, vzdechl jsem
si: »Tohle jsou ukázky moderního idealismu;
olupování mladých i starých o idealismus nábo
ženský a o hřejivé, povznášející city vůbec. A
běda tomu, kdo by řemeslným štváčům řekl: Ka
zíte povahu našeho lidu, z lidí dříve mírných, Boha
i své bližní milujících činíte zlobné útočníky;
zaslepujete je lžemi a neuskutečnitelnými sliby
tak, že nestranné pravdy vůbec slyšeti nechtějí, že
vzplanou prudkou vášní, chce-li někdo aspoň něco
z jejich zásad nestranně posuzovati. Vy samé nedo
spělé děti olupujete o jejích mládí, o snivou idyllku,
v níž by byly tolik šťastny, Samá drsná prósa,
hrubé výkřiky, strannický vztek — to má býti
náhradou za ideály, jimiž byli předkové naši
šťastní i v dobách tak drsného útisku, jejž ny
nější socialista sotva dovede si představiti. A kdyby
aspoň ti, kteří lidu tolik slibují, svedený lid sku
tečně k lepšímu štěstí, k tomu slibovanému ráji
budoucnosti aspoň trochu vedli

Vzpomněl jsem na slova Hálkova, dle nichž
jest trestem největším, nemé-li národ písně. »Ten
národ ještě nezbynul, pokud mu věštec zpívá;
a píseň v nebi zrozená i ve smrt život vlévá.«
Jak hluboký smysl mají slova tato! Píseň jest
výrazem poetické nálady, jásavým výkřikem srdce
naplněného hřejivými ideály, jest vyjádřením ra
dosti ze života, bývá nejdojemnější modlitbou. A kde
jste nyní, vy posvátné, jež jste dříve se ohlašovaly
v národě našem písnémi tolik tklivými! Drsná,
zimavá prósa zaujala místo vaše. A i kdyby ten
stát budoucnosti konečně byl zřízen, zůstane
v srdcích lidí za rudou vlajkou se ženoucích týž
mrazivý chlad, totéž materialistické nazírání na
život, jsko nyní, Samo zlepšení bmotných poměrů,
ač jest nutno, nenahradí ideály zašlapané; sama
svoboda nenadchne srdce k tak jsrému, dětsky
radostnému jásotu, jaký se ozýval po nivách Čes
kých za doby národnostního sbratření přirozeného,

nenuceného, kdy i bez hrozeb všecko se bratřilo,
kdy druh druhu bez donucení z upřímné lásky
pomáhal.

Jest první maj, jest vášně kvas,
Lítost mne jsla nad tím lidem, který jest

veden židovskými kapitalisty a jejich sluby. A
tihle lidé že našemu proletářstvu pomohou? Ti
vůdcové, kteří nedávno lokázali zřejmě, že s neším
narudem necítí, že nechtějí uznávali jeho spra=
vedlivých jazykových práv, ti že by měli srdečnou
u nezištnou lásku k českému proletářstvu? Jim
samým hřímavé řeči se vvplácejí hmotně dobře.
Ale pozorl Přijde konečně doba procitnutí; slunce
pravdy rozptýlí mlhy sti a nepravd , jimiž za
stírá se zdravý rozum našeho lidu. Pak zase ne
stane Jásky čas — skutečné, idcální bratrství.

Hospodářská hlídka.
Rolnikovy naděje.

(3, Rolnikovy naděje nejsou příliš stkvělé,
Na Hradecku počíná mořiti osení zase ucho,
Na některých místech v posledních duech dubna
začalo obilí metati. Toť už zjev zvlášť ne
obvyklý a povážlivý. Rolník dosud se nevyhojil
z předlonské pohromy a nyní brozí nové ne
bezpečenství neúrody, A bude-li tento rok nu
zákem rolník, ucítí to všecky stavy jiné, Dra
hota, která začala před loňským rokem, posud
vrhá sv“ černé stíny, Naříká učitelstvo, úřed
nictvo a ještě více řemeslníci, obchodníci
— i dělníci tovární. A v takové vážné chvíli
sociální demokracie „pro blaho národa“ pod
pichuje ze vzteku k samotně přemýšlejícím
rolníkům dělnictvo zemědělské. Maluje mu
vzdušné zámky pro případ zemědělské stávky.
Lidé, kteří takhle dovedou v nynější krisi rol
nické Štváti, nemají kuga lásky k bližníma a
nejméně jí mají k národníma celku. Komu bv
generálnístávka prospěla$ Komu? Máse národ
náš ještě více ožebračiti? Židé by prodali sice
lacino skoupené zásoby obilí za drahé peníze.
Ale co by z toho všeho měl lid? Lépe by sc
cialisté udělali, kdyby se starali, nby stav
rolnický za svoji námahu byl řádně placen a
aby tak svoboduě mobilurčovati cenu své práce,
jako si ji určuje socialistický zaměstnavatel.
Pak bude moci hospodář také více zeměděl
ským pracovníkům platiti.

Socialisté právě v poslední době vyvolali
u nás celou řadu stávek, jež skončily pro děl
nictvo velice nešťastně. Na tom jim innoho ne
záleží, zdaž dělnictvo stávkou získalo či ztra
tilo. Jen když je přitakových stávkách vhodná
příležitost k socialistické agitaci, k uplatnění
silbých socialistických brdel, k rozšiřování
oblupujících socialistických Jistů a kzískávání
nových členů!

Ajestliže tihle lidé neprospívají dělnictvu
továrnímu, jak chtějí prospěti délnictvu země
dělskému? Už tu vidíme zase židovský kmf.
Židovský velkoobchodník nebo továrník má
velikou zásobu starého braku. Nepotřebuje
právě zboží nového, leda až starý brak vyprodá,
Proto se uměle vyvolá stávka. Socialistický
ogitátor přijede do místa stávky, začne hřímat
proti kapitalismu a — najednou dojedná věc
tak, že dělníkům do práce ge vracejícím ne
přidá se uic uebo jenom ačkolik grošů. A jak
to dopadne při stávce dělníků zemědělských?
Ještě hůře. Rolník se ocitne u veliké tfeni,
dělník bude ožebračen zcela. Nastane nářek
mezi všemi chudšími lidmi pro velikou dra
hotu. Jen židovští barsiáni si budou mnouti
radostně race.

Čemu to chtějí socialisté dělnictvo učiti?
Třebas i chudší hospodář podrží si v zímě če
ládku v neztepčeném počtu, ač jest práce velice
málo. A pak v době nejpilnější a nejdůležitější
práce mají titéč dělníci „z vděčnosti“ nechati
rolníka na holičkách? Uzoáváme, že cemá děl
pictvo zemědělské na růžích ostláno. Ale může
tu odpomoci rolník sám bez účinné podpory
lidí jiných? Myslí-li to sociální demokracie
s blahem národa poctivě, at čte důkladné kapi
toly židovským borsiánům, kteří určují cena
obilí a pod jejichž jhem se rolník často malo
mocně svíjí.

Pardabský socialistický list „Východočeský
Obsor“ napsal: „Jsme nepřáteli soukromého
vlastnictví výrobních a výměnových prostředků,
poněvadž v ném vidíme příčinu společenského
zla ve smyslu hospodářském i kultorním.
Chceme, aby majetek byl sespulčen, výrobní a
výměnné prostředky aby byly odevzdány těm,
kdož pomocí jich vytváří veškeré bohatství
národní — totiž dělníkům. — Věříme,že jenom
tebdy, bude-li proveden tento převrat hospo
dářeký, bude uvolněna práce a budou uvolnění
všichni, kdož pracojí. A potom volní lidé badou
míti možnost vytvořiti volný a krásný život.
Provedeme jednou vyvlavtnění veškerého 800



kromého majetku, který prohlásíme za majetek *
sociální.“

Hezky a pohodlně se tyto fráze píší za
zeleným stolečkem, ale hůře jest je prováděti.
Člověk, který má o hospodářství sotva slabé
ponětí, odvažoje so honem „pomáhbati“. Zdaž
tito lidé domyslili důsledky takového sespol
čení majetku? Některý člověk trpí velikou nouzi
a přece ho nikdo nedovede přemluviti, aby
pracoval a3poň ve prospěch svůj. S jakou chotí
bude takový občan pracovati pro zájem veške
renstva? Bude se více tužiti, když se bude do
mnívati, že při sespolčení majetku stejně má
slušnou existenci zaručenou celou společností?
Bodou jednotlivci ae stejnou cbutí pracovati
oa zájmu všech jako dříve pracovali pro zájem
nejvlastnější? Takové sespolčení majetku by
bylo právě pro obtížné zemědělství pohromou
dalekosáhlou.

Hezky se poslouchá bombastický řečník,
který líčí lidu dělnému jeho bídu, které sám
nezakusil. Pochlebováním se dá lehce srdce
lidské k frázím pakloniti. Ale bůře jest vtěliti
fráze ve skutek. Přesto lid neuvědomělý mile
rád pochlebenství uvěří; raději si zamiloje
řečolka, který mu jakživ nedal groše než hod
ného hospodáře, který mu často nad povinnost
svoji vypomohl,

Zemědělského děluictva stále ubývá, rolník
zatížený velikými daněmi nemůže těchto pra
covníků zdržeti, když se valem do města hrnou
— a teď ještě stávka! V době od roku 1880
do roku 1900 přešlo v Čecbách skoro 120.C90
osob vd zemědělství k průmyslu. Zjev to po
vážlivý. Ve městě dostane snad dělník práci
lehčí, místo stálejší, plat poněkud větší. Na to
však dělník opouštějící pluh málo myslí, že
bude mu potřebí platit draho byt, že v městě
všecky potřeby životní jsou dražší, že továrna
méně zdraví prospívá než práce venkovská a
že nyní každou cbvíli i dělník na stálo přijatý
musi práci zastaviti když ne pro jiného —
aspoň pro terrorismus socialistů.

Dosavadní stávky zemědělské na Moravě
a u nás nepomohly nikomu a nepomohou ani
v budoucnosti. Má-li osud rolníka i dělofka
zemědělského býti snesítelnější, musí se ape
lovat přímo na stát; ten musí konečně ve
vlastním prospěchu ualehavým potřebám a
žádostem zaměstnavatelů i zaměstnaných vy
hověti.

o$udniční

pPurpy
universální, které neza
mrzají a nerezaví, Čer
padla různých druhů a
soustav, řetězovky, stří
kačky zabradní » močův- i

kové, samočinná

DF" napajedla “jfjil
pro dobytek, větrné motory a

- VODOVODY 
vyrábí a zařizuje levně 8 úplnou zárukou

V. Strnad,
strojírna v Libici n. Cidl.

Mnoho pochvalných uznání.
Cenníky zdarma.

Továrnarem
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba líkórů

I Jos. Tomášek
: ve Vysokém Mýtě,

pry dříve závod na sušitkování ovoce,salošený 1
da)
B)
vs

rumy a punše, likéry, sladké ovocnvíne, bíléi červené,vino bortvkové (medici
nalní),vína sladká s víno Šumivé (šampaňské).
Upozorňujeme avlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi le koňak a
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vysnamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medasllí
státné a diplomem slaté meďatlle, a mnohými ji
ným diplomy s právem rašení slaté ,

Vzorky zdarma a franko,

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

(bratr P. J. Reškudly, faráře ve Výprachtielch)

: doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenetvu :
ž svůj osvědčený a Často vyznamenaný :

: výrobní závod

všech kostelních paramentů,f
praporů a kovového máčlní.

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

10000 VOLVO ODD O DDTO

Z Mradng Králové
obaly zdarma, dobírkou neb za hotové nabízím:

Konský zub pravý americký »Virginia« Ia la vyclený
nejlepší a nejvýnosnější (40) 500 kg K 125-— 100 kg
K 26—, 5 kg K 160.

Kukuřice uher. žlutá (banátská) zcela čerstvá, poskytuje

pojnost sladké píce i zrní (40) 100 kg K 4—, 5 kg150.

Kukuřsce Cinguantimnodrobnozrná. vel. ranná (35) 100 kg
K 25-—, 5 kg K 1:50.

„100 kg K 36—, 5 kg K 240.
Čirok americ. žlutý, výnosný i otužilý v suché poloze

(15) 100 kg K 28—, 6 kg K 2—.
Mohár či trávní proso, výbor. picnina (R)100 kg K38-,

5 kg K 280.

Proso perlové egyptské či japonské (Penicillaria). nová
úžasné výnosná picnina pro teplé a chráněné po
loby. Původní import. semeno. Vzorek200 g franko
KI—, 1 kgkKk3-.

Hořčiceúflá (žlutá), výborná k zelenému krmení i hno

jení nejlepší dom. zboži (6) 100 kg K 46—. 5 kgK 280.

Hrách bílý polní srychlikr na zelenou pici (60) 100 kg
K 25—, 5 kg K 180.

Kolenec obrovský velkolistý (6) 100 kg K 34—36, 5 kgK 250.

Seradela neb ptačí nožka, znamenitá k zelenému hnojení

Bob komský (vicia faba), malý k seti; domácí zboží Ja

jekosn (60) 300 kg K 220—, 100 kg K 24—, 5 kg( 150.

(Císla v závorkách uvedená, značí průměrné množství
osevu na korec = Y, jitra).

Vojtěšky,jetely, trárná semena čistá i v pečlivé sestave
ných směsích, řepy krmné, jakož i veškeré ostatní druhy
hospodářských, zahradních a lesních semen dle hlav. se
znamu, nebo zvláštních vzorkovaných nabídek, které na

požádání zasýlá

t 1 77773 t '
odbornýzávod dp i í |fn Vietoria, semenářský | Ú H Ť "

číslo 156, ——————

BB“ Člen a dodavalel vSemenářského družstva pro
východníCechy«."jj

ko
; Nově dlepšený, zákonemchráněný nedostižitelný

Krém na zuby
Mikuláškova

Cena 25 kr.
K dostání v lékárnách,

| drogeriích a vodsvkářských
aá.odech. — W Hradci
Král. K. Dix, droguista,
F:. Viktorin, materialista,
A. Frynta, obchod mydlář.;
w Polici n. Met. A.Poh
lová, droguerie; w lov.
Městě n. Met Jarosl.
Kracíková, drogerie, Boh.
hnlaufová, vdova; w Do=
brušce Al.Kňourek,dro
gulsta; w Gelčově Je- *
níkově J. Thon, lékár
nic; v Červeném Ko
stelol H. Klatovský, dro
ujsta;v Josefově Lud. s

Šurolímek.drog.; v Tý- PRE
niěti n Orl. J. Plný, droguista; v Opočně Jos.
Středa, obchodník; w KKuklenách B. V.Morá k.

Budiž heslem a snahou kašdého uvědomělého
Čecha jen domácí výrobky upotřebiti.

4

křesťanský dělník
má odebírati svůj odborný týdenník

a„Práce“
Předplatné činí pouze 8 koruny ročně.

Administrace „Práce“ v Hradci Král.

Kuchyňské nádobí
a jiné

zboží klempířské
druha nejlepšího

za ceny tovární prodává i práce stavební
solidně zhotovuje

Jan Weber,
klempíř v Dobrušce.

AKXXKKXKOKXXKXKANX

Jan Kryšpin,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu okenkostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čis. „9
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 606 roků na Malém náměstí

pod lonbím) doporučuje se

A

:

ku dodání okem chrámových
od nejjednoduššího až k bohu
tému figuralnímu provedení u
sice © se deleznými rámy, sí

těmi vsusením.

Veskeré rozpočty, skizsy i odborná
rada bezplatné, beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

PRE“Nesčetnáveřejná i písemnápochvalná uznání,ij

Založeno roku 1836.

(| ZTZLITTAIKRNOUIKEM 0000000000000 0D000 ODO

Přírodní rakouská=
Orordvdn800001

V. -U.
(ku mši svaté)

doporočaje
oštmistr a majitel vinic a sklepův.

J. Mráz, laderadorf am Kampvia Abtedorí
(a Kremže v Dolních Rakousíct

Vína rozličných ročníků.
Doporočujizpamenitéšestileté bílé víno
litr za 60 hal. -- Rozesflám jen po půl
hektolitra a výše ve vlastrí nádobě, kte
rouž franko zpět beru. — Doprava odtud
za půl bektolitru až do Praby činí K 170
— Jsem ochoten, vzorek (láhev) doporu
čeného vína před objednávkou na zkoušku
zaslati. — Že ryze přírodní víno rozesí

lám, to dosvěděí zdejší farní úřad.

=c VBLA008DODOOOEODPRO 0 jé

K jarnímu obdobi

dovoluji si veledůstojnému
duchovenstvu nabízeti

přírodní víza
první jakosti jak mešní, tak tabnlová.

Adolf Bařtipán,
hotelier v Hradci Králové

(Adalbertinum).

"940000080
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aromatická výtečné chuti zelená,

Solidnost vitězí ! ——

Velkém náměstí

zbotovuji obleky z látek přinesených za ceny

firmy E. Bělský věnovanou, těším se, že mi tato

planina,

první královéhradecká (ovárna

G0),lt . ,S088 (SKE00©

PRA RAKA) UAKARAKAKAKKKKKKÍ

Fr. Jelínek, Slatiňany.
přírodníK 11:50,13:60, 14: —a 15—,

ražená: K u, 16—, 16—,
kg. zás. franko dob., neb předem

zaplacení, kdo okusil.jinde nekoup
První východočes odb záv. kávouPOV

Do Hradce Králové a okolí.

Dovoloji si P. T. obecenetvu uctivě oznámiti,
že jsem otevřel(|. březnem 1906 v domě
číslo 36 vedle bisk. residence na

pro pány a chlapce.
Snabou mojí bude posloužiti vždy modním

a dobrým zbožím z látek trvanlivých. Taktéž

nejlevnější.
Správky se levně a v čas vyřiznjí.
Opíraje se o dlouholeté zkušenosti, jicbž

jsem ve velkozávodech získal, jakož i o důvěru
mně P. T. obecenstvemjako dlouboletému zástupci

jako samostatnému živnostoíku v míře ještě větší
zachována bude.

Znamenám se k službám nejocbotnější

V. TYPLT.
Piana,

harmonia

avarhany
= nejnovějších
" soustav — levně

též na splátky a výměnu nabízí

AL.HUGOLHOTA,
VYRADECKRÁLOVÉ.

Sklad na Velkém náměstí č. p. 39.

ý vedlolékárny.————— ýKrál. Vinohrady, Karlova třída č. 6.
Cenníky zdarma a franko. Pochvalná uznání od
předních českých umělců. První výstavní ceny.

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

ve třech velikostech

Biskupská kniktiskárna
o Hradci Králové.

——

BUGOBA)DAD

SUKNA

000000000000000000000000
Ceny levné. Vzorníky franko.

JOSEF STRÁDAL
dříve Jenác Strádal

V HUMPOLCI
doporučuje pro jarní a letní období svůj

bojně zásobený

sklad jednobarevných
i vzorkovaných látek.

kávu
a to

veškeré druhy
prodávám při 1 kigr.

| 0 20 haléřů levněji
než zasílají terstětí obchodníci.

Ř0300000000000000000000000

290000000000000000000000000

Veledůst.duchovenstvnnabízím Fr, Chrudimský.
látky na kleriky, sukna černá,
fialová a červená k «ltářům, na komže kupec

td. atd. .MaNě v Hradci Králové.
Při hotovém placení 5%, slevy.

900000000000+0000000000VY

F fe nápoje,
7 nichž dodnes nepřekonány jsou

„

SUMIVÉ LIMONÁDI
chuti malinové, citronové, jahodové, mařinkové a třešňové,

iejesleJededecMCCEE

připravené pomocí - ————

Maršnerových šumivých limonádových bombonů
jedině pravých s touto ochrannou známkou..

MB>Roční výroba přes 40 milionů kusů.
Jediný výrobce:

První česká akclová společnost továren na oriontálské cukrovinky a čokoládu

(m Král. Vinohradechdříve A. Maršnor.

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. i gap č. 85.
Palackého třída.

vwHradci Králové.
Založeno 164.



zeB K
S Veškeré c

sedk sškoly hudební
-pro všechny nástroje

má na skladě

rvní královéhradecké

poetví,antikvariníaa=— závod hudební ——

„ Bohdanaelichara 
v Hradci Králové.

(Býv. závod Poapišilův, založ. r. 1808.

— Denní prodej novin. —

zz obeadeRdadsoobeod
K době velikonoční:

Boží hroby "ich fméciv každém slohu; nákresy
k výběru.

v každé velikosti, ze dřeva
Těla Pán pěkněřezanáa jemněpoly

chromovaná. (Z pevné sádry ve velikosti 0, 100, 116,
130, 140 cm. velmi levná.)

ze dřeva pěkně řeKlečící andělé zanéajemněpoly
chrom. « každé velikosti. (Z pevné sédry 40, bb, 65
cm., velmi levné.)

Sošky Vzkříšení
jakož i veškeré kostelní práce

G
"AK

p

doporučují uctivé

Petra Buška synové v Oyohrově
umělecký závod sochařský a řezbářský!

pro práce kostelní.

Založ. 1853. Provedeno přes 500 nových oltářů.

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
e touto ccbranpou známkou.

"o[iupom3381Z:9061UÉPUOT

"9061FHSJOfIEpom9187

Praba 1905. I. cena. Diplom čestného uznání,
"které jedině kupujte a žádejte!„MONOPOL“

akciová ovíčkárna a voskárna v M). Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

vTevární sklad PLZEŇ, Saská ulicečíslo 7
Telefon č. 416

V
kupní pramen v Rakousku veškerý

kola paramenlů
rádie: praporů, příkrovů, koberců a
ovov ého náčjní ve pývobnách nejstaršíhozávodu v Čecbácb, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl. č. 86.,

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a hotovésboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

s . / CPI XKPI XKBDXCBI XCBDX

emská životní |$"T25Horák, i
pojišťovna

markrabství Moravského
pod vrchním dozorem zemského výboru,

pojišťuje levně a výhodně kapitály pro případ
úmrtí : dožití, věna a výbavy, výměnky pro
rolníky, důchody vdovské, sirotčí, starobní a
pro případ invalidity, jakož i pense všeho druhu.

Jistota naprostá, an jost to ústav

WE-zemský. "U
Všechen čistý zisk náleží pojištěncům.

(Filialka ve Dvoře Králové.)

(ener. inspoktorát v Hradci Králové jen

Eliščino nábřeží čís. 304.

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 oplátky bez zvýšení cen!

PI X663X6EDXC823XCBD

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn.Kn.
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, Josef
Krejčíkl |š Prení Tm šrejCI Ě ) zLATTONPRLET CUmy š

V PRAZE, , E
ř uměleckýzávod so- | Z sí

| chařský a řezbářský. +5 Ěď
Pisárna a dílny na Letné čísle 612-VI1. Š © 5

Sklad: Velká Karlovaul. č. 30 z“ Eř
oporučuje uctivě své chvalně známé: sochy,oltáře, 9 o£

ké ovécesty,jesle,Bošíkroh ine 2 kasatel E :ovědnícekřištelny,kona ustry, pul. =

tdkyatd.„dleOŘ“oteá, fekoněvd tony = Ř.Ů a .

promie|Almůpředmětyhodíš se sadárky. ybek6 | ů ee (

Původní nákresy, cenník arorpočty bezplatná a nabízí ve velkém výběru: Vytečné kape zní bo
Benovacestarých oltářů a kostelníchsařísení. ' dimky všech druhů a soustav. Pendlové hodiny

| v krásných ořechových skříních. Zluté a stříbrné

———Ů) |iskvosty,jako:tetízky,prsteny,náramky,Jekly
i a j. v aejmodernčjším provedení s úplnou sárukou!

„Praní český katolický ZÁVO 16 VÍM. 735, Kodnym zásilky na výběr táš i maspláčky

František Řuber' 000000000
XOOOOOOOOGOOOOO0O00OX

Dílna ku vyšíváníX srs : 22e

: o “ n : x Půjčujiza nejmírnějšípoplatky
stelních rouch, : X OBLEKYkorouhvíru
chinů), nebes a

splkovýchoraro-2 KOvem národ, slavnostem
obstarámtéž ko- všech druhů

vovénádoby,křížeŘ i pro dětská představení;

Ví 4 skladdeň. %obleků historických.
VI. 0. Seiden

gasse čís.35. 8 Antonín Měkota,
Na ukáskuzasílá | JE Hradec Král., Pětidomy, č. 2.a 4
se všefranco.| AMMOAMOMOMKOMAODOKAA0

Hledáte vhodné a praktické dárky ku všem
přiležitostem?

© Ě Výhodně je nakoupíte u firmy
S — o o p3: Stanislav Jirásekz4| otanislav Jiráse
+ S| w Hradci Králové, Velkénáměstí136.

Ý 8 Veškeré zboží jest nejlepší jakosti se zárukou
© © | A4V cenách nejlevnějších, konkurenčních. Dopo
„rá | ručuji každému, aby dříve,než dárky nakoupí, mé
sá SÍŤ výklady i sklad si prohlédl a se přesvědčil že
e Š| větší výběr a levnější nákup nikdejinde nenalezne.

Kněžské :kolárky pnií| i oalaloldové



Předplatne ma čtvrt roku 2 A 50h
na půl roku 5 A — h

Všem katolickým spolkům (vzdě
lavacím i odborovým) v diecési

Královéhradecké!
Podepsaná sdražení uspořádají o svato

dušních svátcích (dne 3. a 4 června t. r.)
v Hradci Králové sociální a řečnický kors
s tímto programem:

Dne 3. června dopoledne:'/,9. hod. dop.
mše av. vkapli „Adalbertina“ ; od 9.—',11.hod.

přednáška o nemoc. zákonodárství; od '/„11.—12.od. přednáška o konsamech. — Odpoledne:
od ; 2—3: přednáška o zákonodárství úrazo
vém; od 8—5: návod k řečnictví (tbeororie).
Večer: od 8—11: řečnictví praktické.

Dne 4. červma dopoledne:od 8—9 hod.:
zákon tiskový; od 9—10: zákon spolčovací a
shromažďovací; od 10—11: dělnické strany a
jejich zásady; od 11—12: něco z apologie. —

og Poředné: od /2.— 4. hod.: řečnictvípraktické,
Po každé přednášce bude věcná debata.
Všecky katol. spolky vybízíme, aby kars

hojně svými členy obeslaly. Přihlášky všech
účastníků musí se státi nejdéle do 27. května,
abychom mohli včas opatřiti noclehy. Při po
zději došlých přihláškách nelze nocleh opatřiti.
Všecky přihlášky zasílejte na adresu: Všeoď
borové sdružení křesťanského dělnictva v Hradci
Králové. — Nečlenové katol. spolků musí si
opatřiti legitimace, jež vydává redakce „Práce“
a „Obnovy“ v Hradci Králové.
Politické družstvo tiskové. Všoodborové sdru

žení křest. dělnictva. Ústř. jednota diocósní.

Historická vzpomínka.
I.

(3) Uvedli jsme v čísle 18. pochvalné ú
sudky o řádu jesuitském, které nepocházejí
z úst „klerikálních“, ale jichž si naše pokro
kářstvo přece jenom příliš málo všímá. —
Nyní něco dále. Naši protivníci vykouzlili si
v bujné fantasii zvláštní figoru; vymyslili si
poťouchlého, lstivého a pokryteckého maže,
oblekli ho do jesuitské kleriky a teď s ním

„ FEUILLETON
Josef Kajetán Tyl v Hradci Králové.

(Pokračování).

Tyl získal pro své ušlechtilé plány Eraz,
Bíla, učitele, a Josefa Prokopa, právníka z Rychnova
n. Kn. Společné požádali o spolupůsobení pannu
Magdal. Forchheimovou, a počátkem března 1829
vydali se tito první čeští herci do Písku, aby u
německé společnosti Hilmerovy po česku divadlem
počali. Prvý krok učiněn — ale hrozně nešťastně,
Hi)merova společnost byla tak zvaná »šmíra«, sc
stávající z kočující rodiny, která nejen že neměla
sama co do úst, ale neměla ani rekvisit divadel
ních a česky promluvit: téměř neznala, Pražané
chtěli nejednou utéci z této situace, ale Tyl radil
vytrvati. Konečně, když si byl Hilmer poněkud
pomohl z nouze — prásk) da bot a zanechal ro
dinu i společnost v Klatovech. Na to Tyl roz
nemohl se v Domažlicích zimnicí, načež uchýlil
se na zkušenou do Bavor a do Saska, odkud na
vrátil se r. 1831.

Jelikož Tyí zanechal studií, kynula mu po
vinnost vojenská; pomocí starého Forcbbeima dostal
se do zásobovací kanceláře jeko furýr. Zde měj)
Tyl sice dosti na pilno, ale i přes to jal se spi
sovati a redigovati, kde kterak mohl a snažil se
i v divadle pomáhati, ačkoliv nebyl hercem ani
prostředním, a jelikož jako vojín mohl hrávatí jen
pod cizím jménem Horník nebo Skalný,

Činnost Tylova spadá nyní jmenovitě do
Praby a sluší jen obdivovati se té nadlidské pil
nosti a všestrannosti, s nimiž Tyl na roli národní
tak znamenitých úspěchů dociloval. Redigoval zá
bavník »Jindy a Nyní« a kdo byl spolupracovníkem
při Tylových dílech, musil se zkoušeti i na divadle,
Snaha Tylova směřovala k tomu, aby se povzbu
zoval v české domácnosti a zejména v méšťan=

ní

dělají před jízlivým davem pokrokářské pro
dokce. Vystavojí lišáckoo figura před oči davu
s farizejským napomenutím: „Vlastenečtí Če
chové, tahle vidíte osobičku, která jest vý
stražným příkladem, jak pravý charakter vy
blížeti nemá. Vizte ty lstivé oči, jež se obávají
pohlednouti někomu do oblišeje přímo,pobleďte
oa ten farizejský úsměv, pod nimž se tají zloba
přímo nelidská.“ A s touhle figarou se putuje
od místa k místu, vyvolávači dryáčoickými
slovy lákají publikum, aby se šlo podívat na
ten zajímavý a odstrašující objev.

A takhle „avědomují“ náš lid mužové tací,
kteří mují sotva slabé ponětí o dějinách řádu
jesuitského a kteří prozrazají úžasnou nezna
lost náboženských zápasů v století XVI. Potmě
Šilost, poťouchlost a úskočné intrikánství na
zývají krátce „jezovitstvím“. Zatím však sku
tečný jesnita vyhlížel jinak. To, co „osvícení“
pánové strkají pod názvem „jezovitství“ na
členy tovaryšstva Ježíšova, hodí se vlastně líp
na různé bludařské sekty české. Jesuita nene
chával žádného pozorovatele v rozpacích; vy
ložil jasně a určitě víra svoji všude, řekl
z příma, kam jeho činnost směřuje; než by se
byl utekl v zájmu sebezáchrany ke knyfům,
raději se podrobil nejtrapnějšímu mačednictví.
Za to jaké bezcharakterní kejkle prováděli
nekatolíci! Přišel-li do osady kališné dachovní
latherský, stavěl se s počátku na oko, jako by byl
kališníkem. Zvolna však počal rašiti kališnou
víra novotářskýminápady. Teprve počase poznala
osada, kdo ji to vlastně přišel oblažit. Někdy se
takový kazatel při svém šarlatánství trochu pře
počítal; nastal odpor u konservativních kališ
níků. Přišla žaloba ke kališné konsistoři. A co
učinil hrdinný strážce „reformovaného“ evan
gelia Lotherova? Jednoduše předkonsistorním
soudem své novotářské zásady zapřel. Takových
případů jest ve století XVI. celá spousta.

A co činili sami kališníci? Věřili, že i
jejich dochovní maosejí dosábnouti posvěcení
od katolického biskupa, mají-li býti kněžími
skatečnými. Katolický biskup však obyčejné
odpíral světiti kuěze nekatolíkům. Když tedy
kališní čekanci stavu dachovního přišli k bis
kopovi, složili vyznání víry katolické a přijali
—————————————————————————————————

ských kruzích dámských zájem pro Český jazyk
a mluvu českou. Četbou, zábavami, výlety i dc
klamacemi a zpěvy toho dosahoval; z počinů téch
vznikla pak divadla domácí a České plesy — a
české, samostatné divadlo Kajetanské v Praze na
Malé Straně. Pospíšil přeložil tiskárnu z Hradce
do Prahy a Tyla všemožné podporoval. Vydávány
»=Kvéty«, a vyšel prvý svazek spisů Tylových,.
Spisy ty položily základ ku veliké práci národní,
lid učil se česky myslit a cítit a poznával spisy
Tylovými své déjiny ...

V březnu r. 1845 »Musejní Sbor« s Jung
mannem, Palackým, Vocelema j. ustanovil Tylovi
cenu 40 dukátů za jeho Činnost literární a za jeho
novellu »Poslední Čecha. Tato okolnost dala podnět
Karlu Borovskému, neznámému tebdy ještě lite
rátu, že napsal do »Včely« proti J. K. Tylovi
velice ostrou a na ten Čas přímo porážející kri
tiku. Z toho povstalý rozruch měl mezi Čechy
v zápěti, že Jungmann v Praze a hrabě Lev Thun
v Hradci Kralové Tyla horlivě se zastali. V ten
čas bylo známo o Karlu Borovském, že je to
mladý, agletý Čech Karel Havlíček, vzdělaný a
nadaný filolog, který se byl právěz Ruska a jiných
cest zahraničních do Prahy navrátil — a zněhož
stal se pak proslavený publicista a největší bo
jovník za pobtická práva národa našeho. Umysl
Havlíčkův, aby náš národ požádal důrazné ona
pověstném ministru Metternichovi pošinutí práv
svých ku předu, na místé aby »naivním vlasten
cováním se rozplakávale, byl sice dobrou radou,
ale Havlíček, ačkoliv muž mnohých vědomostí —
nedovedl říci — jak se to udělati má. Tylova
největší zásluba spočívá v tom, že v dobách pro
buzení počal krásnými slovy poučovati národ svůj,
budil v něm čisté vlastenectví s důvěrou v Boba
a lepší budoucnost. V tom sméru nabádal Tyl
všady a vždy lid a příslušníky všech stavů českých
v dobách předbřeznových ; a to korunujeslavné vše
chnu práci duchovní neupavného vlastimila tohoto,

Inserty se počílají levně.
Obnova vychásí v páteř v poledne.

Ročník XII.

svátost pod jednou způsobou; pak je teprve
biskup posvětil jako lidi pravověrné. Když se
novosvěcenci vrátili do Čech, tu před konsistoří
veřejně vyznávali lítost nad tím, že učinili
bískopovi „závazky proti slovu Božímu“ A
dodávali: „A protož my toho hříchu svého
srdečně litujeme... A vás, pane adrministrátoře
S pány mistry, pány konsistoriány a pány faráři
jinými poníženě prosíme, že nám to protmiuvuce,
nás k sobě jako syny dobrotivě přijíti (přijmouti)
ráčíte.“ (Borový: Akta konsist, [, 189). Ovšem
že tu přetvářka konsistoř ráda odpustila, pc
něvadž sama svěcence k takové chytristice
vedla. Tedy kališný kněz, dříve než šel do
duchovní správy, dvakrát úředně změnil víru.
Vyžebral si evěcení podvodným předstíráním
katolického přesvědčení a po svěcení se „z hříchu
svého kál.“ Nebyla taková macbinace křiklavým
„jezovitstvím“? Kdy seutíkali jesnité k takovým
nedůslednostem ?

Vůdce kališné strany Rokycana psal do
Říma velice uctivé dopisy, chtěje se státi arci
biskupem. Na druhé straně však uměl břímati
do „kacířských“ katolíků.

Protestantští šlechtici šířili lutherství pod
heslem svobody. Zatím však sami zotročovali
venkovský lid i města stále více. Před revolucí
provolávali hlučná hesla o „slovu Božím“, o
náboženské svobodě, vybizeli lid k obětavosti.
Sami však nechtěli dáti na vojsko nic a nadto
peněz oa válku sebraných užívali k vlastnímu
obohacení. Utiskovali robotníky i krátce před
vypuknutím války tak nemilosrdně, že prote
stantští poddaní bouřili se mocně v několika
krajích proti svým protestantským pánům. Když
již měli k odboji všechno přichystáno, ještě se
nestyděli ujišťovati krále, že tohle všecko
vlastně se děje pro ochranu jeho moci. Nebylo
v takovém počínání plno „jezovitství?“ Ať
někdo dokáže, že jesuité v tehdejším čase utí
kali se k podobné přetvářce.

Protestanté a čeští bratři k vůli svému
politickému sesílení sestavili si společnou „če
skou konfessi“, aby se zdálo, že věří stejně.
Vystonpili tak se svými požadavky před Ru
dolfa II. jako strana jedna, aby tím spíše uznání
svobod dosáhli. Zatím však každá strana věřila

Ohnivý Havlíček zajisté neměl nedobrého úmyslu,
když vypustil po Tylu šíp své palčivé kritiky, ale
byla-li kritika ta na místě, ancbo méla-li kritika ta
prospěti — pocitil Havlíček za kratko sám na
sobě, byv vydán v šanc vlivu a moci drsného
absolutismu, Neuvedeme ani, že poměry Tylovy
a Havlíčkovy byly velice rozdílné. Tyl, sám v sobě
člověk skromný, mírný, téměř bojácný a chudý,
neznal žádného výboje ani hádky. Havlíček, jenž
od mládí svého byl útočný, statečný, ba drsný,
plný kvasu z cizin přineseného, hmotně dobře pc
stavený — díval se ovšem na tehdejší svět český
jinak.

Když Havlíček poznal tak hrozným způsobem
v Brixenu, co absolutní vláda Bachova může
provésti, vzpomenul si pak na mírného Tyla, a
oba velicí duchové čeští si odpustili ...

Tyl věnoval se vedle belletrie sepisování di
vadel a jich překladů, cestoval po CČecbách, aby
studoval na zámcícha zříceninách dojmy dějepisné,
o nichž pak hodlal novellisticky psáti a mnohé
napsal. Na všech cestách u také po celý život byli
čeští knéži věrnými a upřímnými přáteli J. K. Tyla
a horlivými odběrateli i šiřiteli spisův jeho.“)

R. 1846 redigoval Tyl nový list »Pražský
Posel=, do kterého psával J. V. Jirsík, potomní
veliký biskup Ččesko-budějovický, který dal listu
také heslo: +Bůh a víra — vlasta národ.« V ten
čas vstoupil do řady Tylových spolupracovníků
nadšený medik J. B. Pichi a právník F. L. Rieger,
syn mlynáře ze Semil, potom známý veliký vůdce
národa českého. Řiditel Hoffmann učinil Tyla re
žisérem a dramaturgem českého divadla pro bry ve
svátek a v neděli odpoledne, s 1000 zl. ročního:
platu. Tyl nejen že ocitl se ve svém živlu, ale
měl postaráno i o kus jistého chleba. Téch 1000
zl. peněz ale pálilo v oči mnohého přítelíčka Ty
lova, tak že povstaly intriky, jichž následky byly,

*) Viz „Čecha“ ze dne 24. a 45. dubna 1906 v Praze:
J. K. Ty) a české duchovenstvo, od G. Toužila.



jinak dále. A ozval-li se některý poctivější
dochovní proti oficielní přetvářce, hned byl
přísně potrestán. Jesnuita nezapřel nikdy ani
jediného článku své víry. Všude otevřeně pro
jevil své stanovisko věroučné, i když ho zato
muka čekala. Ale tu celé dvě strany nekatolické
ukrývaly různé víry pod Široký plášť „české
konfesse“, podle níž samy nevěřily.

Táboři provolávalí, že všecky „dábelské
nálezky“ mají býti zničeny. Ale kšeftovní dach
vedl je v provádění té zásady cestou hodně
nedůslednou. Co nemobli totiž z kostelů od
nésti, to ovšem rozbili. Ale jiné cenné věci si
přisvojovali a místo zničení prodávali. Měli
heslo: „Bijte, zabijte, nikoho neživtel“ Tisíce
a tisíce bezbranných katolíků upálili, atopili
a potloukli, Ale najednoa, když už toho řádění
měly živly mírnější až po krk, tu táborští be
ránci prohlašovali, že pravověrný křesťan nemá
pronásledovati kacíře pro víra; spíš prý sám
má pronásledování trpěti. Nebylo v tom počí
nání hodně „jezovitství ?“

A co říci teprve o stálém a úmyslném
klamu českého protestantstva, které vždycky
se blásilo úřednějako „strana podobojí“, strana
„kališná!“ Ačkoli protestanté byli od strany
podobojí zrovna tak daleko jako od katolické,
přece si nedávali nového jména, nýbrž hlásili
Se na oko ke kališníkům, jen aby mohli poží
vati výhod církve kališné. Když chtěl učkdo
činností protestantů klástí překážky, bned po
ukazovali, že přece „strana kališná“ má státem
zaročené svobody. A zatím tihle „kališníci“ vší
mocí skutečnou kališnou církev podvraceli a
Husovým článkům víry se vysmívali.. Nebylo
tohle všecko farizejství nejvyššího stupně?

Není horší historickou pomluvou než líčiti
jesuity jako lstivé pokrytce. Tisíce těchto lidí
dalo své životy ochotně za své přesvědčení,
kdežto protestanté byli k mučednictví velice
choulostiví, jak sám protestant Denis uznává.
Jesnita poučoval dle svého vlastního přesvědčení;
protestantský kazatel musil kázati tak, jak mu
rozmařilý šlechtic-chlebodárce nařizoval. Běda
pastorovi, kdyby byl nenposlechl! A nebyla
pak slova takového panského sluby nucenou
farizejskou přetvářkou?

Historických bludů napravilo se v no
vějším čase dost. Ale pravda ojesuitech nesmí
ven, staré šlágry se šíří dále. To, co konaly
sekty nekatolické v nejdrsnější formě, věsí se
bez rozpaků ua krk jesnitům.

Celé veliké svazky příkladů daly by se
uvésti, jak sektáři praktikovali sami zásada:
„Účel posvěcoje prostředky“. A tato zásada
vlastně byla od nich i programové vyslovována.
A tak se páchalo farizejských čipů na kopy.
Ačkoliv však dosud jesnitům nikdo nedokázal,
že zásadu o posvěcení prostředků měli, stále
se to bezmyšlenkovitě o nich rozhlašuje.

Dopis z Prahy.
(Nákaza v pražské společnosti.— Originelní banka

— Bývalý obecní starší Mašek.)

V několika posledních létech počíná se
objevovati v pražské tak zvané lepší společnosti

že Tyl vyštván z Prahy; uchýlil se jako kočující
herec — jako »chudý komediante na venek. Kon
cesse divadelní marně dobýval, neb byl na indexu
prononcovaných vlastenců, a proto musil najímati
koncesse od jiných ředitelů, při čemž byl režisé
rem, řiditelem, slubou, malířem i hudebníkem di
vadla tobo. V těch letech Tyl sepsal nebo dopsal
nejcennější svá dramata na př.: »Paličovu dcerus,
»Kutnoborské havíře«, »Jiříkovo viděníe, »Strako
nického dudáka«, »Bankrotáře«, a j. v. V kusech
Tylových vidíme všady stopy děd'ctví po otci
jeho: hudbu a zpěv. Poeticky provází hry Tylovy
buď umělci, zjevy čarovné aneb osoby z lidu na
šebo o hudbě, sborech či solech, čímž okrašloval
divadelní Musu svou tak působivě jako novelly své,

Ačkoliv Tvl vzdaloval se politiky, stržen byl
r. 1848 v její vír. Stal se důstojníkem ve sboru
»Svornoste, členem »Národ. Výboru», působil jako
člen deputace do Vidně vyslané, byl zvolen po
slancem atd.

Tyls při jeho herecké činnosti vodívaly dvě
cestv: přes Příbram na západ k Plzni a přes
Hradec Králové na český jih. Jméno Tylovo bylo
obecně známé; hlavně mezi duchovenstvem na
lezal Tyl dobré přátele. Plahočení se Tyla za
denním chlebem i při všech ideálech jeho bylo
až žalostné, Vlastní koncesse merné snažil se do
síci, musil koncesse najímati, anebo sám tomu
kterému řiditeli — otročiti. Zakusil hromadu sví
zelů a starostí s četnou rodinou a společností
berců svých; a když konečně úřady zakázaly mu
hráti na německou koncéssí Štanderovou po
česku, upadl Tyl do nemoci, společnost se ro
sešla, rodina zůstala téměř o bladu v Domažlicích
a Tyl pěšky del se do Prahy, aby tam sebnal
nejnutnější existenci.Marné se sháněl...
„V Hradci Králové Tyl byl s divadlem ča

stěji, a to již v prvém pokusu svého putování,
ele se štěstím vrtkavým. Prokop, který získalje
dinou koncessi pro české hry, chtěl se spojiti

němčině, kterážto nákaza, kdyby měla ina
dále baojeti, znamenala by veliké poklesnutí
českosti Prahy. Doby, kdy jenom německy mlu
viti zdálo se vznešenýn:, nikdy se sice do Praby
nevrátí, leč každé nadržování němčiněznamená
v české společnosti úpadek a zkázu, a to ne
odčinitelnou. Proto lze říci, že právě v čas
objevila se v těchto dnech brožurka: „Stíny
pražské společnosti“, v níž způsobem mírným,
leč přece významným varují se jisté kraby
před vzmáhající se národní netečností. Je to
v přední řadě naše „Ústřední Matice Školská“,
která má uejenom ohromný význam pro vé
škeru budoucnost našeho národa, ale která
skutečnězabezpečujenaši budoucnost | Po mnobo
let pořádáse buzar v sálech žofinských ve
prospěch „Ústřední Matice Školské“, který pří
náší bohatý zisk, neboť výkvět pražských dam
a dívek z nejpřednějších rodin 8 ochotou
povždy pracoval ve prospěch velikého účele
toboto bazara. Ať již vedly je k tomu zájmy
jakékoliv, činily tak. V posledních dvou letech
počala se však jeviti se strany dam, které
chtějí náležeti k lepší společnosti, tak malá
účast, že to všeobecné překvapovalo. „To po
řádání bazara jest stále stejná myšlénka| Ne
můžeme snósti hluku tek velkého sbromáždění!“
— vymlonvaly se paní z „pražské přední spo
lečnosti“ — a výmluvy tyto jim dostačily, aby
ve prospěch „Ústřední Matice Školské“ nespo
Jopůsobily. Tak vdova po vynikajícím českém
politika, paní Kaizlová, za jehož zásluhy i ti
tulu „Její Excellence“ se jí dostalo, a béře
nyní státní pensi, za kterou děkuje národu —
neboť nebožtík její choť byl za národ delegován
— jest velice úzkostlivě opatroou k této
„Ústřední Matici Školské“ v podpoře, ač jindy
při příležitosti, býti v kraba pouze německy
mlavící šlechty. nešetří nákladem na meziná
rodní, ve skutečnosti však ryze německý bazar
ani svojí osobní intervencí. Rovněž tak paní
L. Vojáčková, vdova po milionáři a majiteli
dolů, jenž zbohatl s rakou českých borníků,
přímo lakotně odbývá podpory „Ústřední Ma
tice Skolské“; leč povždy chvátá mezi proti
národní šlechtu, kdykoliv naskytne se jí pří
ležitost. Tato dáma, kteráž svým jměním sama
mohla by se prohlásiti královnou ve svém
domě, zapomíná své hrdosti, vlastenectví i
vznešených příkladů obětavosti Českých žen
pro svůj národ,jakoži obětavé podpory, kterou
mu prokazují její švakrové, a prokazovali ze
snolý otec i choť — Obě tyto dámy pak chtějí
býti královnami české společnosti a žádají, aby
je vyznamenávala| Ostatněo bazarecha podani
cích mezinárodních v Praze lze říci, že většina
dam spolupůsobí tam ne snad pro účel, nýbrž
proto, že jest jim dovolevo otříti se o hermelín
vysoce urozených .. . AÚ týká se to již dcery
zvěčučlého slavného ekladatele B., nebo dcery
českého poslance a delegáta za český klub po
slanecký v H. B., nebo dcer českého velko
statkáře dra M., dcery bývalého velkostatkář
ského poslance z Karlína G. choti i dcery
známého českého advokáta z Vinobrad dra J.,

gcer majitele českóbo velkozávodu se zrcadly. a celé řady jiných — — — je to rozhod
ného odsouzení bodno. Pražské dámy úzkostlivě

o
s Tylem v Hradci Král,' sle nedošlo k tomu.
Štandera byl Hradečan a smluvil se s Tylem na
jaře r. 1853, aby ujal se společnosti a v Hradci
Králové nově počal divadlem. Mělo se hráti na
koncessi Zólinerovu. Tehdejší Bachův systém a
urputný nepřítel Tylův, místodržitel baron Mez
cery, spikli se proti každému novému podniku
Českému; žádal úřad krajský v Hradci Králové,
aby podnikatel Zóliner osobně v-Hradci Král. brám
českým obcoval, Žóllner však byl režisérem v něm,
divadle v Praze, a když v létě 1853 Tyl v Hradci
měl počíti, a skutečně vybladovělá rodina jebo
z Domažlic do Hradce připutovala, — přišelzákaz;
tak z podniku toho musilo sejíti. Teprve když
Zóliner na nějský čas do Hradce se odebral, mohl
Tyl divadlo bráti. Nicméně čekáním a cestami
pozbyl posledního, od žida Sonnenscheina vydlu
ženého groše, a ocitl se v hrozné nouzi — kníž
přišel ještě Zóliner — sby bo Tyl živil a mu

platil.
V Hradci Králové byli s Tylem: Čížek,

Ernst, Hradecký-Štandera, Cbramosta, Kramnele,
Krumlovský, Mušek, Pokorný, Rokytský, Rott,
Svoboda (Ploutvička) a Šamberk; dále Čížková,
Greinerová, Lipšová M., Lipšová H., Rajská, Stu
kartová, Tylová. Zde dávány také některé hry ně
mecké a psk »Úech a Némec;« v tom kuse hrál
Zóliner (výborný herec německý) Jirku, kterážto
hra jmenovitě důstojníkům posádky se zamlouvala
velice. Tyl zotavil se v Hradci a když vojsko
v srpnu odtáhlo, uchýlil se do Kutné Hory.

Mistr F. F. Samberk vypravoval mi r. 1904,
že r. 1855 z Hořic s Tylem přijeli do Hradce,
kde dáván mimo jiné hry též Tylův: Sv, Jan
Nepomucký«. Kus sám o sobě nemá valné ceny
dramatické, byl sepsán na rychla, ale kasovné
v Hradci Král. dobře posloužil. Titulní úlobu,
která nemluví, převzal v Hradci Král. jeden z hor
livých tamních ochotníků a Tylův přízaivec. Byl |

venkovským novinám“ ne
zavdaly příčiny ka posusování jich činnosti.
Stane-li ee přece někdy, že o některé přední
dámě ocitne ee v krajinských listech zpráva,
ta časopis onen letí z raky do ruky, tištěná
pak zpráva od úst k ústům a dotčená „vla
stenka“ přijde snadno k velké slavě — —
Jame jisti, že čím více krajinský tisk bude si
všímati poměrů pražských, že tím více a ry
chleji bude se v Praze čistiti vzduch a vyčistí
ge do té míry, že v ní konečně jednoho dne
bude povětří zdravé.

, *
»

Doklad, kam vede zakládání zbytečných
baok, poskytla valná hromada Záloženské
a Úvěrní banky v Praze, v minalých dnech
konaná. Banku toto zařídil Jos. Berger, známý
majitel úvěrní kanceláře v Praze. Byvši uměle
vydýchána živořila za řiditelování Bergrova a
živoří ještě větší měrou za řiditelování Em.
Baloara, známého to důvěrníka a přítele dlouho
letého defraudanta Hercíka, bývalého poklad
níka Svatováclavské záložny v Praze. Obraz
hospodářství, jaký objevila valná hromada
této banky v nedávných dnech konaná, jest
v bankovnictví českém něco tak neslýchaného,
že to zasluhuje veřejného pokárání. „Banka“
tato od nastoupení řiditele E. Balcara ze sporů
vůbec nevychází. S bývalým řiditelem Josefem
Bergrem zahájené spory skončily vítězstvím
tohoto, a to tak důkladným, že banka byla
nacena zaplatiti J. Bergrovi 39.000 K náhrady,
ač týž požadoval pouze 29.000 korun! Neslý
chané toto vyrovnání vedli řid. E. Balcar a
dr. Ladielav Kresl, obhájce záložny, který
předložil účet, v němš ci dal zaplatiti za kaž
dou cesta do „Banky“ 60 K, za stání 400 K,
za prostadování spisů 600 K'! Za 7 měsíců
napočítal si teoto obhájce 6280 korun palmáre
ve eporu, který pro banku skončil banebně, že
byla nucena, jak řečeno již, místo 29.000 K,
které J. Berger původně žádal, obnos o 10.000
koran větší zaplatiti. Při valné hromadě vyšlo
na jevo, že ředitelství předkládalo falešné vý

očty, jen aby ústav byl vylíčenjakoaktivní...
jditel dal si zvýšiti služné na 7200 korun, ač

nevyvíjel činnost, jaká by byla žádoucí. V bance
nebylo racionelníbo hospodářství ani obchodní
schopnosti; na tiskopisy a známky vyplýtvalo
ee 33.746 koront Platily se cesty správníma
radovi z letního bytu do Praby, ač týž má
presenční známky. Také bylo vydáno 1631 K
na zřízení akciové společnosti, ač byla koncese
udělena jednotlivcům a mikoli bance — —
Revisoři prohlásili, še banka za řiditelování
Balcarova spěje ke konkursu a že jest nezbytně
oatao, aby zvláštní valná hromada následkem
toho usnesla se na likvidaci — — Se strany
členstva bylo řiditeli E. Balcarovi vyslechnoatí
spousty výtek. Uváděno, že nepracovalo se
v zájma banky, nýbrš pro vlastní prospěch,
čehož následkem také jest deficit 127.000korun.
Pražská veřejnost vyčkávé 8 napjetím, jak tato
historie skončí. Že podobné finančnictví doma
ani v cizině nás nepozvedne, jest na bíledni.

P
nadšenec jest vržen do Vltavy. Předytevitel sv.
Jena z Nepomuku dal si upraviti v jevišti otvor,
pod který bylo dáno slamalkův i peřin. Ale
v daném okamžiku divadelní sluha tyto přípravy
jinam umístil a žoldnéři svržený člověk padl na
pytel s brambory. Obecenstvo sice velice tleskalo,
ale nebohý nadšenec divadelní hrozně se oňíval a
naříkal, sč nijsk si neublížil.

Tyl se společností pobyl naposled v Hradci
Králové cestou z Hořic v létě r. 1855. Těšil se
velice, že v Hradci nabradí se Štanderovi škoda,
kterou byl utrpěl právě v Hořicích, kde mimo to
zemřelo Tylovi dítko.

Rajská se roznemohla, Čížek zlomil si nobu
a manželka jeho se též roznemohle. Dne 10. června
Tyl hrami v Hradci Král. počal, sle již 12. srpna
sezónu ukončil. Zde vyjednával Tyl opět s Pro
kopem o převzetí koncesse, ale nedošlo k tomu.
Oba mužové byli by seještě dohodli, ale Némkyně
Prokopová nemohla Tylovou-Skalnou cítit, daly se
v hostinci do sebe, čímž všemu dalšímu jednání
byl učiněn konec. Na to v říjnu sešel se Tyl
s Havlíčkem v Něm. Brodě a smířili se. Smír ten
přivodili želivští praemonstráti P. Solař a P. Bursík,
Oba velicí pracovníci čeští na roli národa podali
si ruce, nevědouce, než-li se sejde s rokem rok,
že oba ocitnou se v říši nadhvězdné ...

Tuhý zápas o skývu chleba neměl u Tyla
konce; zdálo se, jako by kus klidné chvíle navždy
se mu bylo propadlo pod nohama.

V létě těšíval se na sezónu zimní, v zimě
doufal, že to líp půjde v létě, ale vše marně.
Tyl důvěru v Boha nikdy neztrácel a své vlastní
v důvěře v Boha posiloval. Na jaře r. 1856 ocitl
se Tyl ne Táborsku, kde roznemobi se Jedvinovou
nemocí (nedostatkem). V Čes. Budějovicích hrál
naposledy ve vlástním kuse: Chudý komediant
(Kejklíř), v němž brál roli titulní, sebe sama,
Po kratších štecích z Vodňan vezen byl těžce



V jednom z minulých dopisů již jsme se
zmínili, jak bývalý obeoní starší král. hlav.
města Praby, professor Mašek, snaží se uvésti
v zapomenatí svůj proradný čio, totiž prodání
domu s pamětní deskou Šafaříkovou německému
stodentekému spolku. Poněvadž „dary“, které
věnoval několika národním institucím v Praze,
byly mu vráceny, snaží se býti „mecenášem“
spolků mimopražekých, a to vídeňských. Jak
jeden z pražských listů v minulých dnech za
znamens|, věnoval Mašek vídeňekému spolku
„Komenský“ 200 K, a to tak, že je chytře
odevzdal administraci nejrozěířenějšího listu
českého, která oznámila tento „dar“ v denuích
zprávách. Tím „obětavost“ dárcova po jeho
„Skromném“ přání došla předně pozornosti
pejširších krabů čtenářstva i obecenstva, za
druhé pak ve Vídni udělal si tento výtečník
dobré oko. Nikoli však na dlouho. Proradný
čin bývalého obecního staršího, který dříve
jsko občan pražský, později pak jako obecní
starší města Praby složil přece čestný
slib, že zájmů tohoto města bude povždy
bájiti, nebude bned tak zapomenut. Z pražské
společnosti již bylo do Vldně „Komenskému“
oznámeno, že do té doby, pokud nevrátí jako
všechny dříve již Maškem „obdarované“ spolky
tomuto muži jeho dar, budou sbírky na „Kc
menského“ opomíjeny. Příště posvítíme ještě
ne jinou činnost Maškovu, aby byla výstrahou
všem podobným voličinám, které by byly sve
deny touhon stejným způsobem šířiti znemrav
nělost v lidu našem.

Cesta njdp. biskupa Dr. Jos. Doubravy
do Říma.

(Původní zpráva.)

Pondělí 30. dubna, úterý a středu 1l.a 2.
t. m. věnoval nejd. arcipastýř návštěvě vyni
kajících kardinálů, mezi nimiž zvláště J. E.
stařičkého kardinála Steinhnbera z Tovaryšstva
Ježíšova, pak J. E. kard. Rampolly, býv. stát
ního sekretáře, J. E. kard. Satolliho, praefekta
stadií a m. j, jakož i návštěvám římských
kongregací. Ve čtvrtek ráno opostil njdp. biskop
v průvodu svého sekretáře Řím, aby na krátký
čas prohlédl si čarokrásnou Neapoli.

Cesta z Říma do Neapole náleží jistě
k jedné z nejkrásnějších na slanném jiha.
Stkvělé divadlo tu skýtá velebná a klidná rc
vina římské Kampaně (campagna), vroubená
v pozadí věncem hor — tentokráte zasně
šených — přerývaná dlouhými řadami oblouků
polorozbořených © vodovodů, © zelenající | se
svěžím osením, bajícími viaicemi, rozsáhlými
Jučinami. Vlak unáší nás tu rozkošnými kra
jinami v úvalech Albánského horstva, míjíme
Palestrinu, rodiště slavného skladatele hudeb
ního, v dáli zříme Ansgni, rodiště papežů
Innoceoce III. a Bonifáce VIII., s velikou kol
lejí OO. Jesuitů; při stanici Roccagecca-Aguino
vzpomínáme na největšího z katolických thec
logů věku středního sv. Tomáše Aguinského,

==.
čátkem července ulehl; dne 6. přál si, aby byl
zaopatřen sv. svátostmi od kaplana Troppa,
v čemž mu bylo vyhovéno. Praemonstráti pro
fessoři Karlík a Smetana (slepý) veškerou péči o
Tyla měli a veškeré potřeby mu ochotně opatřili.
Ale anděl smrti již zvěstoval srdcím všech, že
dnové Tylovi jsou sečtěni, a že nebes Pán povolá
ubohého trpitele-vlastence záhy do své říše věč
néhomíru a blaha...

A tak dne 11. července 1856, tedy před 50
lety vydechl Tyl naposledy. Osud zlý, provázený
hladem, vrbly naň osoby, jimž konsl dobře a jež
učil i vyučil; trnovou korunu vetkla mu do skráně
česká nemoc: závist, zášť a nevděk. Cbud se na
rodi), chudý zemřel, aby jako duchovní bobatýr
žil v srdcích národovců českých po věky věkův...

Mezi vzácné příznivce Hradečany, kteří měli
k Tylovi lásku nejen v srdci ale i ve vděčné pa
měti, náleží vzácný vlastenec s tehdejší doby nej
snaživější Český průmyslník, továrník pan F. V.

rvený. Pan Červený, dle vlsstního dopisu z r.
1860 v rodině Tylově uchovávaného, pořádal
v Jaroměři ve prospěch rodiny Tylovy krásnou
národní slavnost a její výtěžek 312 zl. uložil na
knížku spořitelní, jiš rodině Tylově (pí. Magdaleně
Tylové) do Prahy poslal. K témuž účelu králc=
vébradecký professor p. Kristian Stefan (+ 1892)
sepsal a vydal »+Pormněnky«a knížky ty prodávány
byly tolikéž ve prospěch rodiny Tylových.“)

Dále Hradečan, slovutný býv. řed.Nár. Divadla
a spisovatel p. F. Ad. Šubrt v Praze velice čestně
zachoval se vůči památce J. K. Tyla. R. 1884
oznámil $ spisovateli J. L. Turnovskému, že správa
Nár. Divadls, bledíc k nesmrtelným zásluhám
Tylovým o dramat. literaturu českou až podnes
skvělým, posílá ve prospěch rodiny po J. K.
Tylovi jako čestný honorář za +Paličovu dceru«
300 zl. Tuším že vlivem p. ředitele Šubrtai
slavný náš »Svatobore rodině Tylově krásnou
pomoc poskytl. Budiž. všem za to veřejný dík

: Gustav Toužil.
©)R. 1898 věnoval apisovatel této atati exemplář

Pomněnek“ njdp. biskupovi E, J. Brynychovípro musejní
knihornu královéhradeckou.

neboť zříme tu trosky rodného bradu jeho.
S nebetyčné výše v záři elaneční stkví se nám
dále vstříc vznešené ohnisko umění i vědy
benediktinské — klášter Monte Cassino. Než
dále unáší nás vlak malebným krujem kolem
starobylé Capue, kolem krásného královského
zámku v Casertě, V dáli vznáší se nám na ob
zoru lehký mráček — tof pinie Vesavská —
za nedlouho zříme bílou, popelem pokrytou
jeho blavu, bez ustání vydechojící bělostné
oblaky páry. Po polích a po železničním náspu
zříme stopy nedávného bonření valkanického
— šedou vrstvu vesavakého popele. Nádraží
neapolské, vozy železniční, zásoby uhlí i po
třeb pokryty jsou silnou vrstvou slehlého
popele.

Vjíšdíme do čarokrásné Partenope, jež ale
zdá se oděna rouchem kajícnosti — všade
spousty popele — popele a špíny. Potkáváme
karavany vozíků svážejících popel do hlubin
mořských. Hlavní ulice jsou z velké části vr
klizeny —ale v ulicích postranních sotva vozík
projede; kolem zdí všude navaleuy jsou náspy
vesuvského popele. Nejdp. biskup přijal v Nea
poli pohostinství u řiditele ústava hluchc
němých, kněze Vincence di Maio. Horlivý tento
kněz vlastním úsilím, vlastní obětavostí vydr
žuje ústav hluchoněmých, přechovávaje 16 ubo
bých chlapců a poskytuje jim potřebného vzdě
lání a vyučení, aby mohli vydělati ei poctivě
chléb vezdejší. V chndičké kapli ústavní 8 pc
těšením spočine oko naše na překrásné sošce
Božského Jezulátka Pražského, jež horlivému
knězi kdysi daroval + J. E. kard. Schoenboro,
arcibiskup Pražský. Horlivý a obětavý kněz
rozšiřuje všude úctu k Pražskému Jezalátku a
vypravoval nám o mnohých milostechb,jichž
dostalo se již otitelům Jeho. — Ostatek dne
věnoval njdp. biskup projíždce na čarokrásném
pobřeží mořském.

Druhý den v pátek, 4. t. m. věnován byl
vyjíždce do Pompejí a na místa zastižená pc
sledním výbuchem zuřícího valkánu. Tu teprvé
mohli jsme znamenati, jaké spousty písku a
popele vychrlil ze sebe soptici Vesuv. Ulice
v Portici, Resině a Torre del Greco opomínaly
pás na doby hustých vánic našeho severu.
Uprostřed alice tábl se násep popele, někde
až 1'/, metru vysoký, podél necháno volného
místa, co by vozík projel a pak zase ke stěnám
domů vysoké valy písku a popele sopečného,
někde až 3 m vysoké. Povážíme-li, že popel
ten jest deštěm i chůzí udupán, nabudeme
stěží ještě ponětí o tom, do jaké výše asi po
krýval dlažbu ulic, když zčecbraný je zasy
pával! Jeu zvolna a stěží pokračuje jeho vy
klizení, Větrem neb průvanem projíždějících
vozů rozvířen zahaluje nás mračnem, jež hrozí
nám salknutím! — Po návštěvě útulného, da
leko široko známého svatostánku Mariánského
ve Valle di Pompeji navštívil ojdp. arcipastýř
vykopaniny mrtvého města Pompeji, jehož
trosky mluví o bývalé nádheře a krásné úpravě
velikébo tohoto města s pohodlnými, přímo
čarnými ulicemi, četnými fontánami, lepě vy
zdobenými domy boháčů, z nichž některé do
dnes vábí oko původními, rozkošnými mal
bami. Nade všechny vyniká tau dům rodiuy
Vetti (casa Vetti), nejlépe achovaný před zkázou
hubících živlů. — Odtud navštívil arcipastýř
náš nešťastná místa katastrofy vesnvské Torre
deli' Aonanziata a Bosco Tre Case. Vidětí tu
ohromné massy černé lávy, jež trčíce do výše
až 3 metrů zastavily se, aby ušetřily kostelíku
a hřbitova v Torre dell" Annunziata. S podi
vením patříme na konřící ještě černou hmotu,
jež měla řítiti se a vósti zhonbu dále. Neboť
Jest tu dosti prudký svah chýlící se ke zdí
hřbitovní. A přece zastavil se tu zuřící živel,
ba uhval se stranou, kde škody jím způsobené
jsou přece daleko menší. Lid v Torre del)
Annnnziata připisuje zjev tento zázračné moci
přímluvy Matky Boží. Když prý — tak bylo
nám vypravováno od zbožných obyvatelů —
valily se ohnivé spousty a již již hrozily po
hřbíti hřbitov, kostelík a níže ležící část města,
vynesen byl v průvodu obraz Spasitele Ukři
žovaného a Matky Boží vstříc bližící se zkáze,
A lid v zovfalosti volal: „Matko Boží, smiluj
ce. Buď ehoříme všichni a svatý obraz Tvůj
e námi, anebo zachraň nás všechny l“ Jest to
charakteristický výraz víry lidu tohoto, jenž
dovede, řekli bychom, přioutiti svaté své pa
trony a ochránce k pomoci třeba zázračné. Po
domcích s sadech není ani památky — vše
pobřbeno tu pod konřící sa ještě černou epou
stou. Láva na místech těch byla ještě tak horká,
že nebylo možno po ní choditi; přístup jediné
byl možný po cestě zvlášté od vojska upra
vené. Uprostřed černých mass vinou se šedé
proahy — láva to dosud žhavá, že nelze ji ani
na ruce gnésti — kouřící odpornými, dusivými
výpary sirnými. Místy jest láva ještě tak žhavá,
že vhozený do ní papír neb kose dřeva ihned
vsplane. Ve výši nad Bosco Tre Case vidíme
Jícny. z nichž zhoubné spousty tyto se vychr
lily. Láva nevylila se z krateru vlastního,nýbrž
provalila se z boků vulkána. K severovýchodu
sříme černati se moře lávy dosud koořící oa

místech, kde zkvétalo před měsícem ještě mě
stečko Ottajano.

Na zpáteční cestě do Neapole poctil nás
Vesuv prškou popele — ale slabou. Spousty,
jež shledli jsme na místech ještě před ae
dávnou dobou zkvétajících a bohatých úrodou,
působíly dojmem opravdu skličujícím. Než vi
děli jsme, že Bůb, jenž dopustil, aby napo
menul, s drahé strany ubožáky neopustil. Vi
dělifť jsme na místech zbouby davy cizinců,
kteří neskrblili, nýbrž hojným obolem přispí
vali k ulevení bídy katastrofou postižených.
Zde setkala se Jeho Milost opětné s milými
poutníky českými, kteří přicházeli od Ottajana,
obtěžkání azlíky lávy, popele sopečného a ka
ménků, jež rozhněvaný Vulkán byl vychrlil na
ubohé ono městečko.

Sobotní dopoledne 5. t. m. věnoval njdp.
biskup návštěvě památných kostelů a budov
neapolských; odpoledne přítomen byl se svým
sekretářem při slavnostních nešporách v kathe
drálním kostele a pak při zázraku sv. Janusria
v kostele sv. Kláry, Přítomoi zde byli i pře
mnozí z českých poutníků, jimž přispěním
Jebo Milosti dostalo se zvláštního čestného
místa i té milosti, že mohli políbiti nádobky
s krví světcovou Bližší a obšírnější popsání
zázraku tohoto, o němž nedávno drze otřel 56
kterýsi náš plátek „málověrný“, nazývaje jej
„velkým Šviadlem“, pro nedostatek času pc
necháváme si do některého z příštích čísel
doufajíce, že líčení očitého svědka, přítomného
z bezprostřední blízkosti u oltáře samého, kde
zázrak se stal, bude velect. čtenáře zajisté
zajímati.

V nedělí 6. t. m. vyjel si njdp. biskop
v průvodu sekretáře a řiditele ústavu bluchc
němých P. Vincence di Maio na rozkošný
ostrůvek Capri, kde prohlédl si čarokrásnou
modrou jeskyni (Grolta azzurra) a navštívil
hrob býv. přítele svého, nejdůst. p. + Floriana
Scharwortha, papežského praelata a kanovníka
strážce metropolitní kapituly Pražské, jenž zde
v dálné cizině, uprostřed čarokrásných golfů
messinského a neapolského odpočívá spánek
spravedlivých. Zemřel zde v r. 1904, zraniv se
pádem při sestupu z Anacapri. Dojat, dlouho
modlil se njdp. arcipastýř náš u hrobu věrného
přítele a kollegy svého. Na Capri opět našli
jsme pravdivost rčení, že „Slovan všade bratry
má.“ Setkali jsme se tu s milými sourodáky
slovutným pr.fessorem české techniky Drem
Ju). Stoklasoau s chotí, a pohostěni jsme byli
v hotelu Royal, jehož řiditel i majitel jest
krajan Čech, V. Kosina, jenž opravdu 8e vy
nasnažil ze všech sil, aby krajany své důstojně
pohostil, což se mu také skutečně podařilo.
Výhled ze zahrady hotelu byl přerozkošný.
Téhož dne v neděli 6. t. m. vrátil se 0 6. hod.
odpol. pjdp. biskap do Neapole a o 7. hod.
večerní opustil čarokrásnou Parthenope, vraceje
se do věčného města. V úterý 8. t. m. přijat
byl ojdp. arcipastýř, doprovázen jediné svým
sekretářem a ceremonářem dp. J. Huráněm,
ve zvláštním soukromém slyšení u sv. Otce,
aby rozloučil se s Náměstkem Kristovým s
posilněn Jeho Otcovským a Apoštolským po
žehnáním vrátil se do drahé diecése své. Bv.
Otec přijal nejd. arcipastýře s láskou a něhou;
vřelými slovy, z nichž jevila se opravdu
otcovská dobrota sv. Otce, děkoval Náměstek
Kristův arcipastýři našema za řízení a vedení
diecése a tím poskytnutou pomoc v úřadě
apoštolském, a pak i za štědrý haléř svatc=
peterský, oběť to lásky věřícího lidu. Dojat,
žádal sv. Otec arcipastýře našeho, aby vyřídil
všemu lidu věřícímu Jeho požehnání, aby vý
řídil, že papež denně na věřící všechny vzpo
míná a za blaho jejich se modlí. „Češi jsou
dobří a hodní“ řekl sv. Otec, „a proto mám
je rád a ze ardce jim žehnám.“ Na konec
žádal sv. Otec njd. pana biskupa, aby zvláštní
požebnání Jeho a aík vyřídil všem tém, kdož
dárkem, byť sebe menším přispěli k obolu
sv. Petra. — Na to přijal sv. Otec v audienci
bisk. sekretáře dp. J. Huraně. — Po audienci
u sv. Otce pavětívil nejd. pan biskup státního
sekretáře, J. E. kard. Merry de Vala pap.
Majordoma Mesgra Bisletiho. Ve středu (B. t.
m.) sloužil mši sv. v nově zřízené kapličce av.
Václava v kolleji české. — Malé hostiny na
rozloučenou uspořádané účastnili se jako milí
hosté Msgr. Lova, kanovník Vyšebradský, býv.
rektor české kolleje, a veledůst. p. Ferdinand
Šmíd, farář chotýšanský, horlivý vůdce české
pouti, o niž svou neunavnou Činností získal si
zásluh nemalých. — Vřelými slovy díků i pc
vzbuzení rozloučil se J. B. M. s drahou kollejí,
jejími alumny i představenými a odpoledním
vlakem oposti) věčné město. Přes starobylý
přístav římský Ostii, emutnými bařinami, pak
ale krásným pobřežímzápadoitalským navštívil
Pisu, známou osvon překrásnou kathedrálou,
krásným baptisteriem a naklonénou věží. Z Pisy
(10/V.) nádhernými půvaby přírodními boha
tým pobřežím Riviery navštívil Milán. Zde
obětoval 11. t. m. mši 8v. na hrobě velikého
biskopa milánského sv. Karla Borromejskéhc,
prohlédl si velkolepou katbedrála, pravý to



div umění stavitelského, bohatou lesem sloupů,
věží i věžiček, soch a přerůzných růžic, 9 na
vštívil mezinárodní výstava. V sobota (12. t.
m.) obětoval njd. nrcipastýř mši sv. na hrobě
velikého ačitele církve západní, ueohroženého
biskopa milanského, sv. Aiubrože. Odtud na
vštívil Trident, kde zvláště věnoval pozornost
stavbě nového sernináře, krásné budově, všem

ožadavkům zdravotním i vychovatelským vy
hovající, odkad chce Jeho Milost těžiti pro
stavbu tolík potřebné budovy seminářské u
nás. Dej Bůb, aby tato Šlechetná snaha, pro
piž Jeho Milost již tolik práce obětovala, záhy
došla svébu splnění, Z Tridentu přes úchvatně
krásné alpské velikány navštívil nejd. arci
pastýř Innornoutl, odkud 15. t. m. ráno přibyl
do Vídně, kdež vykonal několik důležitých
návštěv, zvláště u J. E. Apošt. nuntia a v mi
nisterstvu kultu a vynčování, kde znova vy
jednával v příčině záležitosti seminářské.

Obrana

(3) opě doklad svobodemyslnostimašich odpůreův. K založení katolického
spolku stadentského „Národní listy“ dne 14.
L. m. připojují tyto „snášelivé a svobodo
myslné“ pozpáraky: „A tak ustaven byl nový
bojvvný spolek klerikální, s kterým bude ještě
natno vaší pokrokové veřejnosti účtovati. Pc
zdravný telegram místodržitele a — dra Bráfa
měl by býli pobídkou na jiných stranách, aby
uvažovaly, že jejich povinnosti (II) jest teď
vystoupiti ve smméru opačném. Stadentstvo
ovšem své účty si vyrovná. Zvláště bude to
studentstvo národně-pokrokové, které rázně
postaví se proti zneožití ideje národní (1)
k účelu klerikálnímu a tedy protičeskému.“

Tohle je zajímavý doklad, jak ještě na
počátku stoleti XX. rozamí „svobodomyslný“
žurnál snášelivosti a volnosti. Jest potřebí za
chovati si taková slova vždy v živé paměti
jako historický dokument. Židé si mohon dě
lati spolky jakékoliv, česká krev mladočeských
žurnalistů zůstane klidne. Tito žurnalisté po
přávají více svobody židovským kšeftařům
než krvi spřízněné, než českým katolíkům.
„Národní listy“ tedy problašují, že 8 tím „bo
jovným klerikálním“ spolkem bude nutno
účtovati. Proč? Komu ten spolek dosud ablížil?
Na koho se vrhl tak útočně a vášnivě, jako
to dělají listy pokrokové nám? Už jsme do
spěli tak daleko, že katolíkovi se všech stran
tupenému odnímá se právo sebeobrany, které

"přece se přiznává i velikým zločincům. Když
měl býti odsouzen žíd Hilsner anebo žid Drey
fuss, komandovalo se židovstvo několika států
k ochraně lidí těch. Když však slušní katolíci
proti pomluvám a kopancům konečně se or
ganisují, to jest hříchem proti národu.

Dle logiky českého pokrokářstva žádný
Čech nemá zůstati věřícím katolíkem. Jestliže
by chtěl v našich národních apolečnosteců
svoji víra otevřeně vyznávati, nadá se mu po
krytců; z „vlasteneckých“ spolků se takový
člověk pro svoji víru vyštve. Na př. sokolské
jednoty by o tom mobly mluviti dost. Když
se však proti neurvalým útokům topení ka
tolíci organivojí, když chtějí jako obvinění na
žalobu odpovídati organisovanou sebeobranou,
pak jest to drzost, útočnost, pak jest to zne
užití ideje národní. A tak se hůl nalezne
vždycky. Jestliže tupený katolík mlčí, jest
potouchlým pokrytcem, jestliže chce topitelům
dokázati, že jest zrádcován nespravedlivě, jest
vyzývavým útočníkem.

Onomu žarnalistovi „Národ. listů“, který
napsal, že nutn , aby pokrokářstvo účtovalo
se spolkem katolickým, odpovídáme toto: Pouhé
založení obranného spolku může nutiti k „ú
čtování“ jen zaslepeného vášnivce. Až spolek
některé straně nespravedlivě ublíží, pak nechť
strana uražená účtuje. Dříve nikdy, nikdy!
Alo když již mlaví „svobodomyslný“ list o
nutnosti účtování, pak ma pravíme, že má ka
tolická veřejnost právo, +no povinnost vyrov
pati konečněúčty 8 násilnickým pokrokářstvem
samým. Jest povinností účtovati s takovým fa
patickým davem netoliko v zájmu katolictva,
ale v zájmu práva a svobody vůbec, Neozve-li
se žádná strana proti křiklavéma zasahování
pokrokářstva do nezadajných lidských práv
katolictva, pak to bude pro věky příští ve
smrtelnou ostudou pro národ celý. Lidé, kteří
tolik štvali proti zřízení jeptišského gymnasia,
kteří vyhazovali z národní společnosti profes
sory přihlásivší se na ústavu tom za učitele,
najednou křičí o bojovnosti „klerikalismu!“
Násilníci, kteří spostili řev přímo barbarský
při installaci rektora-knéze, chtějí účtovati.
Lidé, kteří by byli rádi psf hlavu vstrčili na
kněze-Dostála Lutinova za to, že týž odvážil
ee protestovati proti prolbaným brubostem Ju
dovým, chtějí volati organisaci katolickou
k soudu. Ne, pánové, stane se jinak. Tací ná
eilulci sami patří před soud slušné veřejnosti.

katolictva násiloictví víc než dost. Teď nastává
doba, kdy začnou účtovati katolíci.

Když pořádají nějakou zábavu pražští se
mité, tu naše „vlastenecká“ společnost elegantně
se uklání, naši čeští spisovatelé dostavají se
do zábav těch, „pokrokové“ žarnály chválí
průběh slavnosti. Katolický spolek však jest
hrabě napadáa již v hodině svého zrození.
Myslíte-li, pánové, že starý zákon, talmud, ob
řízka, košerování a modlící řemfoky nepřeká
žejí židovi v českém vlastenectví, pak snad
nový zákon, mše sv., modlitba „Otčenáš“ tím
méně překáží přirozenému Čechovi v plnění
povinností vlasteneckých. Ale kdepak faoatikovi
něco dokazovat!

„Národní listy“ nemusejí pranic pobízeti
pokrokovou veřejnost a zvláště pokrokové stu
dentstvo k zápasu proti katolictvu. Pokrokáři
přece už dávno se tažili v obora této „vlaste
necké“ práce až přes míra Rušiti národní
svornost z náboženské zášti — v tom jsou
tito lidé velice obratní a choti k tomu mají
stále dost. Co ti ušlochtilí lidé mohli, to už
vykonali a konají dále. Pokrokářstvo nám dosud
neřeže ruce a hlavy; ale to jen proto, že toho
nedovolojí paragraty. Jak praveno — „pracovati
pro národ“ tupením přesvědčení katolických
vrstev, to ještě pokrokáři lehce dokáží. Jen že
takovou „národní práci“ zastane lebce i Vše
němec Wolf; takhle pomáhá našemu národa na
noby i Schóuerer. Jest to práce velice snadná,

pododiná. Leč tu se naskytuje otázka, zda byidé skntečvě vzdělaní, honosící se svojí osví
ceností, neměli raději povznášeti národ sku
tečnou osvětou; randály, vášnivé křiky a ná
silnosti přece zastanou lidé, kteří se sotva
podepsati dovedou. Proč nyní ten veliký alarm?
V pánech ozývá se zlé svědomí.

Důvěřají-li tolik své vlastůl vědě, chlubí-li
se, že lidu oči otevřeli, proč najednou tolik
se bojí toho, co nazývají překonaným stano
viskem, tmářstvím, atd.? Marná zloba, pánové|
Teď teprve začnou katolíci soustavně lid pou
čovati o vědeckých švindlech, které páchali
pokrokáři. Teď dlouho ohlapovaný lid začne
poznávati, kdo všecko znehodnocoval vědo dr
zými nepravdami. Atohoto probuzení se bojíte,

(3) Židovi málešejí v české společ
nosti větší práva meš katolíkoví. Pan
Bohdan Šlapl z Kyšperka uveřejnil v „Osvětě
lidu“ toto zasláno:

„Dne 29. daboa přednášel v našem městě
p. V. Kukaň, jeden z nejlepších pracovníků
celého českého Sokolstva. Thema: „Český lid,
jeho výchova a poslání Sokoistva v národě“. Po
ukončení přednášxy, která byla velmi pěknáa
věcná, rozvinul se na vyzvání starosty Sokola
rozhovor, a tu ačinil jsem k p. Kakaňovi ná
sledující dotaz: Jaké je stanovisko Sokolstva vůči
českému židovi, klerý koná svědomitě své národní

innosti? — Považuji totiž p. Knkaně ve věcech
sokolských za odborníka, podotýkám, že pouze
ve věcech sokolských, a jest jeho názor zde
zajisté směrodatný. Ačkoliv jsem věděl, že p.
Kukaň je antisemitou, přece mne odpověď jeho
překvapila. Očekával jsem, že muž tak intelli
gentní, 8 tak emineatně vyvinutým smyslem
pro pravdu, můj dotaz seriosněji zodpoví. Od
pověděl mi, že sice Č. O. S. se vyhýbá sauj
monti určité stanovisko vůčičeskému židovstvo,
že však on osobněje rozhodným antisemitou a
že jeho stanovisko je: žádnému židovi v otázce
národnostní nic nevěřili. Zakončil, abý židé si
zůstali mezi sebou, a Sokolové si též zůstali
mezi sebou. Řekl jsem, že jsem očekával se
riosnější odpověď, a to z následajících důvodů.
Můj dotaz zněl výslovně: „vůči českémužidovi“,
pao Kukaň však mluvil pouze o stanovisku
vůči židovstvu vůbec, o všech židech, o celku,

Soukromě mi pak p. Kakaň řekl, že je
pouze antisemitou v ohledu národnostním, ui
koli v ohledu náboženském. Pan K. má zajisté
právo, ba i povinnost býti antisemitou v ohledu
národnostním, a to jest konečně i každý po
ctivý český žid, ale právě proto nesmí mluviti
o židovstvu celém, nesmí sevšeobecňovat —af
mluví pouze o těch židech, kteří svých národ
nostních povinností nekonají, a proto výtky té
zaslahují.

Pan Kukaň ve své přednášce a odpovědi
pronesl některá tvrzení, která potřebují ob
jasnění.

1. Řekl o sobě, že je rozhodným demo
kratem, a krátce na to, že je antisemitoul
Myslím, če se tyto dva pojmy navzájem vy
lačují.

2. Ač nabádal ku práci na poli národním
všechny příslušníky národa, jak soc. demokrata,
tak národního dělníka a klerikála, přece vy
lučuje z práce uvědomělého českého žida, jen
k vůli vyznání, což činí zajisté ku škodě práce
národní.

Béře p. Kukaň jako muž, kterému blaho
národa na srdcí leží, za toto vylučování zod
povědnost ? :

židy, domnívá se, že stali by se češtějšími lidmi,
kdyby židovství svoje vystoupením z církve

odložili? Pak by je za pracovníky oznal a
přijal?

4. Pan Kukaň uvedl ve své odpovědi, še
židům se nemůže věřiti, protože bývají ně
mecky vychováni a že rodiny židovské hlásily
se ode dávna k oěmectví. V přednášce podotkl
úplně právem, že Tyrš i Fůgner pocházejí
z rodin německých a že rodina Fůgnerova dodnes
je německá. Jak zachoval by se pan Koka jako
Sokol, kdyby tito dva mužové chtěli vstoupit
do řad Sokolstva?

V Kyšperko, dne 7 května 1906.
Bohdan Šlapl.“

Taky zajímavý dokument tohle zasláno.
Srovnejte je prosím 8 naší hořejší úvahou.
Bratře Kukani, jak se teď budeš potit pod in
kvisičními dotazy pokrokovců! Jen promlav
třebas i proti talmudistickému židovi slovíčko,
a vlastenecká inkvisice požene tě bned k zod
povědnosti pro tvoji nesvobodomyslnost. Jsi
v sokolstvu statný, opravdový a nezištný pra
covník. Ale tohle všecko nebade nic platit,
ozveš-li se proti židovi. Kdybys byl padali
horlivým vlastencům z řad českóbo dachoven
stva, wobl's míti pokoj. Soad sám víš, jak do
vedou sokolové z řad svých vylučovati Úvcba
katolíka, který chce svým katolickým povin
nostem zadostočiniti. Když dr. Podlipný řekl
v Praze zcela spravedlivě, že Has byl vroncím
ctitelem Panny Marie, tu evangelický a reali
stický tisk pronášel nad ním hroznou kletba;
sokolské jednoty, poštvané evangelickými kle
rikály, ohlašovaly důrazné protesty — proti
slovům zcela správným. Teď se narodil kato
lický spolek studentský. A již se proti němu
štve; to snad proto, aby ti studenti dostali
větší chuť k národnostaímu spolupracovnictví.
Bratře Kukani, jak ti teď bude, že jsi pronesl
na základě vlastní zkušenosti neohroženě své
mínění! Ty přece máš věděti, že žid spíš patří
do české společnosti než katolík, vždyť až
svým zevnějškem žid více se podobá vlaste
neckému Čechovi než katolický akademik. I
s vlasteneckým katolíkem jedná se v pokrokové
společnosti jako se sedmibradským cikánem;
před židy se plazí všecko, ačkoliv ani ti „nej
vlastenečtější“ židé nevystoupí důrazně proti
uičemnému protičeskému řádění židovského
„Tagblattn“ a židovské „Bohemie.“

My paan Šlaplovi zatím odpovídáme tolik :
sonhlasíme, že ani židovi netná se stěžovati
práce ve prospěch našeho národa. Cítíš-li s ná
rodem, připoj se k vlasteneckému šiku. Leč
jest potřebí napřed trocha bystřeji si všimnooti
pohnutek, jež žida v nárač sokolstva vedou.
Rcete pánové, kolik židů se hlásí zu sokoly
v úzomí uzavíraném? Kolik jich dosad chtělo
pro české vlastenectví trpěti? V městě ryze
českém, kde z vlastenectví kyne dobrý kšeft,
jest snadno si hráti na sokola. A i takový
židovský sokol, jakmile vsedne do vlaku a
z okrubu bratří sokolů zmizí, už mlaví s ka
marádem po německu. Židé si nemohou stý
skati, že jim sokolstvo kdy oblížilo neaprave
dlivě. A co posad vykonali?

Ale o tom zatím dost. Nám se jedná
hlavně o zaznamenání těchto zjevů: proti ka
tolickým Čechům štve se na všech stranách
způsobem přímo barbarským, ti ge z národa
našeho vyhazují; a proti tomu neozvese žádný
extravlastenecký list. Promluví-li někdo však
proti židovi, už jsou úzkostliví vlastenci hned
vzhůru. Žid k vůli svému vyznání nábožen
skému (podle p. Šlapla) nemá býti vylučován
z práce národní; a což to vyznání katolické
jest méně pokrokové než talmud?

(3) Kdo se mejvíc ma „reformu“
manželského práva těší. Židéa pokrokoví
advokáti honem vyrakovali 8 tvrzením, že
kněžstvo bojuje proti rozlačitelnoati manželatví
proto, aby prý nepřišlo o štólový poplatek,
který mu dávají snoubenci při uzavírání cír
kevního aňatko. Čísté duše! Ti, kteří chtějí
míti zisk ze všeho, nedovedou pochopiti, že by
jiný člověk hájil zásadu z ohledů ideálních,
nezištně. My jsme noeříkali,že židovští advo
káti přejí si rozlučitelnost manželství hlavně
k vůli vlastní kapse. Ale útočníci samí ne
přímo prozradili své „ideální záměry“ pouka
zováním — na platy. Tedy Dycí oplátkou zase
povíme něco my. Hájí na př. katolický kněz
horlivě zpověď a poslední pomazání ze zišt
nosti? Co z veliké práce při zpovědi, 60 z oa
máhavých cest k nemocným má? Kdyby sv.
zpověď a avátost posledního pomazání odpadly,
žilo by se to katolickým kněžím pohodlněji, a
nebyli by vystavení v případě nakažlivých ne
moci tolik nákaze. A jako hájí kněžstvo svátost
pokání a poslední pomazání z příčin ideálních,
zrovna tuk nezištně staví se proti rušení ka
tolických manželstev. Ty štólové poplatky by
kněze příliš málo vytrhly. A aechce-li některý
pokrokový kapitalista kuěsi dáti několik zlatek,
pomůže si jednoduše poukazem na štólu jose
fiaskou. Ostatně koěžstvo samo pracaje k tomu,
aby nemusilo býti svojí existencí odkázáno na
štólové almažny.

Ale podívejme se na židovské advokáty!
Jak lačně čekají na ten okamžik, až se jejich



příjmy rozmnoží zprostředkováním četných
rczvodů! Aby právoplatně, podle paragrafů a
s jistým výsledkem rozvod byl dokonán, k toma
jest potřebí advokátů. Když mne někdo tak
zřejmě ošidí, že všichni moji svasedé jsoa pře
avědčeni o nepoctivosti podvodníkově, přece
jenom potřebají advokáta, abych přišel k svým
penězům. Ale daleko spíš bude potřebí advokát
ských služeb, aš se bude jednuti o rosvod.
Nebude-li moci sebnati lehkomyslný manžel
dostatečných důvodů pro rozvod, pomůže tmu
„do té otázky zapracovaný“ židovský advokát,
který už vypracujo žádost za rozvod tak Ši
kovně, aby důvody odpovídaly paragrafům.
A z takové práce „pro blaho národa“ bude
míti židovský advokát výnosný výdělek.

Naši židovští advokáti závidějí silné kol
legům americkým, německým a francouzským.
Ti dělají nějaké kšefty | Sami 6e nabízejí zvlášt
ními inserty k zprostředkování rozvodů. Na
př. ve velkých listech francouzských, jako ve
Figaru, Matinu, Echu de Paris čtou se na zadní
straně ioserty rozlukových specialistů tohoto
znění: „Doktor práv, odborník v rozlukových věcech,
vymůže za dva měsíce soudní rozsudek, opatří též
zřízence, kteří tajně pozorujíce, dodají potřebný roz
lukový materiál! Práce důkladná, ceny mírné,
mnoho doporučujících dopisů.“ — Ejble ten ide
alismus a boman'tal Kdokoli ee chce dáti
rozvést, tomu za dobré zaplacení poslouží ad
vokát snadno, rychle a správně — líp než
Vymazal, Odbude se to po fabricku, jen co by
aspoň formálně oa venek se to shodovalo
8 paragrafy. Kdo chce od ženy odejíti a vzíti
sí jioou, tomu sám advokát našeptá důvody,
o kterých Jlehkomyslník ani neví. Takový ad
vokát dovede pracovati na jisto v případě ka
ždém. Lží jest, že by zákon povolující sňatek
nový platil jen pro ty, jimě jest společný krb
naprosto nesnesitelný. Vždyť advokát nalezne
důvody pro rozvížitelnost sňatku každého. A
velkou většinou odnese těžce takovon chytrác
kou macbinaci ubohá žena, zvláště je-li to
osoba starší. Advokátovi to však bade jedno.
Jen když obstará rozvod zračně, rychle a ke
spokojenosti manželově, aby si hodně vydělal.
Ejhle tedy, kdo čeká na „reformu“ maužel
ského práva s největší dychtivostíl

Politický přehled.
Dychtivě čekalo se, s jakým programem

vystoupí nový předseda ministerstva při za
hájení poslanecké sněmovny 15. t. m. Ale
z jeho řeči vzešlo uspokojení pramalé. V řeči
své vyhýbal se vší určitosti a zřetelnosti.
O volební opravě prohlásil, že musí být pro
vedena, ale jak ji upraví, aby vyhovovala
spravedlivým požadavkům všech národů, o tom
se nezmínil, jakož vůbec zamlčel hlavní věci.
Svou řečí neřek) princ Hohenlohe nic nového,
jak sám se přiznal. Tím ovšem jsou nejvíce
potěšeni němečtí poslanci, že se přízeň této
byrokratické vlády i nadále Němcům zachová.
Svou zdrželivostí působil princ tísnivě na
české poslance. Mladočeští poslanci prohlašují,
če trvají na svém usnesení ze dae 12. května
b. r. tím více, že dnešní problášení minister.
předsedy není způsobilé, aby klub změnil své
postavení k vládě, pro něž mohou býti roz
hodnými jen skutky vlády, nikoli však pouhá
její slova. V této první schůzi Všeněmci ústy
posl. Steina nepokrytě doznali, že jest jim dy
pamtie a rakouská státní myšlenka zcela- lho
stejnou. Nemohou se dočkati, až se tento stát
prý rozpadne a oni budou pak žíti pod ochra
nou Hohenzollernů. — Prince Hohenlohe před
stavil se také panské sněmovně, kde rozvinul
svůj program. — Při obecních volbách vídeň
ských ve čtvřtém sboru zí-kali s0c. demokrati
nové 4, tak že mají nyní na radnici vídeňské
7 mandátů.

Princ Hobenlohe a ministerský předseda
uherský dr. Wekerle dohodli se, že delegace
k projednání rozpočtu na tento rok svolány
budou v první polovici června.

Ruská duma zahájena v Petrohradě za
nebývalé nádhery. Car sám vítal poslance, vy
zývaje je k součinnosti. V trůnní řeči označil
car za nejdůležitější dílo, uspořádání vócí
selských, šíření osvěty mezi lidem a rozvoj
blahobytu jeho. Ovšem před samým zahájením
damy uveřejnil car státní základní zákony,
jimiž, byť i zakrytě, přiřčuje sobě nejvyšší
státní samodržavou moc. Dama nalébavě žádá
amnestii pro politické provinilce. Nejčetnější
stranou v domě jsov muožíci,kterých jest na
dvě stě, nejvlivnější pak stranou a sorganiso
vaDou jsou konstituční demokrati čili kadeti.
Dosad prý obromná většina ruského lidu neví
nic o volbách do státní domy, na vesnicích
vůbec nemají lidé žádného ponětí o postupu
voleb, a tím méně o jakýchkoli politických
stranách.

Vyro vnej te nedoplatky
za Obnovu a Časové Úvahy!

Z činnosti katol. spolků.
Ze Slezského Předměstí. V neděli

13. května pořádala naše Jednota v hostinci u p.
Jos. Špryňara valovu schůzi, při níž přednášeli
vldp. Dr. Reyl „o reformě manželství“ a vlctp.
A. Drápalík „o výměnka.“ Prvý z pp. řečníků

Povkázar Ra ustavičný boj proti církvi sv., doázal svým milým způsobem, že otázka reformy
maoželské, jak se jí nyní zneužívá, jest jenom
jedním článkem z ustavičného onoho boje. Po
jednal pak o reformě na základě spiska Dra
Boučka, jehož jednotlivé body způsobem jadrným
šťastné vyvracel. Pak dovozoval nerozlučnost ze
stanoviska náboženského, fysiologického, swciálního
a ethického, při čemž dokládal se výroky mužů
z tábora nám nepřátelského (prof. Masaryka).
Skončil vybídnutím, by každý snažil se provésti
reformu mauželskou lepší výchovou rodinnou a
zušlechťováním a pěstěním citu náboženského. Po
té ujal se slova pan Drápalík, aby pojednal o vý
měsku | Vyložil nejdříve původ jeho. Poukázav
na stinné a světlé stránky ze stanovisek ethických,
sociálních a hospodářských, přešel na pojišťování
starobní, jež by mělo výměnek nahraditi. Ruky
pomocné podává nám zde zemský pojišťovací
fond cís. F. J., který pro své různé výbody jest
nejschopoější usnadniti těžkou dobu přechodní,
než by stát se postural o zákonné starobní poji
štění. Obě přednášky, ač plné 3 hodiny trvaly,
byly vyslechuuty od velmi četného shromáždění
s čilým zájmem, a pp. řečníci odiěnění od po
sluchačatva bouřlivým potleskem. Účastníci pak
odcházelize schůze poučeui8 plným uspokojením.

Z CČernilova. (Porada o sociálním kursu.)
Katol. národní Jednota naše koná v neděli dne
20. května o 4. hod. odpol. svoji výborovou schůzi.
Jednáno bude mimo jiné o nastávajícím sociálně
řečnickém instraktivním kursu a který ve dnech
svatodušních pro omezený počet účastníků pořá
dán bude v Hradci Králové. Páni výboři dostavte
se v ploém počtu!

Zprávy místní a z kraje.
Návrat Jeho Blsk. Hilosti do Hradce

Králové. Včera ve čtvrtek po páté hodině při
jel nejdp. biskup po své pouti zase do Hradce
Král. K jeho uvítání dostavilo se do kathedrálního
chrámu P. av. Ducha zdejší duchovenstvo 8 vys.
důst. panem generálním vikářem Dr. Al. Frýdkem
v čele, velký počet školní mládeže a jiného
obecenstva. Vys. důst. p. gen. vikář procítěným
proslovem projevil nelíčenou radost nad šťastným
návratem Jeho Bisk. Milosti. Na to arcipastýř
s kazatelny oznámil všem přítomným utěšený vý
sledek své pouti k Sv. Otci. Dojemně líčil po
svátné a radostné okamžiky, jakých zažil v staro
slavném Římě. Kněžstvu i věřícímpřináší apoštolské
požehnání, jež jest spojeno s ploomocnými od
pustky. Přišel do Říma a nalezl v nástapci Petrovu
drahého, něžně milujícího otce, Slavnost uvítání
nejdp. biskupa skončila pak zpíváním „Te Deum“
a požebnáním.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 14 květnausneseno: Nedoplatky
za vodu užitkovou budou vymahány politickou
exekucí. — Technické kanc. se uloží, aby podala
návrh a rozpočet ua nutné opravy patronátních
budov, uvedené ve visitačních protokolech. ——-Po
volí se p. Fr. Prouzovi z Březhradu, aby postavil
stoly v tamní „Borovině“ pro výletotky. — Udělí
se povolení k svavbě nového domu biskupské kon
sistoře na místě starých domů čp. 30 a 31 na
Velkém náměstí. — Okres. výboru se sdělí, že
obec trvá na připojení enklavy (vojenského cvi
či: tě) k samostatné honitbě lesní města Hradce Kr.
— Žádost „Klubu českých velocipediatů“ za pro
nájem hříště za jatkami postoupí se pevaostnímu
odboru. — K opětovné žádosti obce israelské za
upravení taxy kanálové a odepsání poplatku za
vystoupení soklu pří synagoze poukáže Se na po
slední usnesení městského zastupitelstva. — Tech
nické kanceláři se uloží, aby opatřila offeriy na
rozboření domku na hřbitověsv. Jana na Zámečku
za material a 8 přesnou lhůtou. — Náčrtek na
stavbu chorobince sv. Josefa se zprávou předloží
se městskému zastupitelstvu.

Z obecné školy v Hradci Králové.
Jak se nám sděluje, uvádí uč. shor obec. chlapec.
školy zdejší v pravidelný život konfereuce 8rodiči
žáků. Význam porad těch již dávno oceněn, ze
jména ve školství americkém, v Anglii a Německu.
V době přítomné, kdy naše časopisy paedagogické
bojnými referáty z ciziny činí otázku tu před
mětem stálých diskussí, razí si řečené konference
vítězně dráhu i ve školství českém. Prospéch,
jepž kyne z pravidelných styků domova se školou
jak naší mládeži tak i rodičům, netřeba široce
zdůvodňovati. Jest samozřejmý. Dle nechvalného
zvyku dovídají Be rodiče o prospěchu a chování
svých dítek z pravidla jen čtyřikráte za rok škol.
zprávami, které pak 8 sebou přinášejí namnoze
nemilé zklamání. Snad tu a tam přichází i nyní
někdo do školy poptat se na dítě, ale první slova
takových návštěv bývají několikanásobné omluvy,
že vytrbují a zdržují. Tyto obavy pominou zave
dením řečených porad. Jest známo, že paedagogika

akcentuje zejména požadavek jednotnosti ve vý
chově, t. j. volá, že jest třeba, aby všichní vy
chovatelé, jichž rukama dítě prochází (tedy škola,
domov i širší společnost), byli svorni, pracovali
uvědoměle k společnému programu a užívali při
své práci dle osobnosti žákovy vzájemně sobě od
povídajících prostředkův. Leé všimnéme si, jak ona
vzájemnost namnóze vypadá. Učitel bere se ve
škole určitým směrem anaže se uplatniti při avé
činnosti všech moderních poznatků paedagogických,
rodiče pak jdou také svou cestou, ale obě cest
zřídka přivedou k témuž cíli. Považme jen, koli
nadějí v dítko kladených bylo by splněno, kolik
schopností v duši vyvíjejících se tvorů přírodou
uložených bylo by k rozvoji přivedeno a kolik
wravných a zdatných pracovníků bylo by budoucí
společnosti získáno, kdyby každá změna ke zlému
mohla býti vhodně 8 domovem sdělena, příčina
její vypátrána a žádoucí kroky k nápravě ihned
učiněny, kdyby učitel nebyl nucen často bezmocně
přihlížetí k tomu, jak dítě od měsíce k měsíci,
od roku k roku jako po nakloněné rovině dolů ve
zkáza se řítí. Nápravu toho mají zamýšlené po
rady předem na zřeteli. Ovšem na rodičích jest
aby ooviděli v projektovaných poradách nové
břímě, nýbrž aby hojnou účastí a ochotným při
jetím a uskutečňováním duných pokynů své po
chopení a touhu po lepším svých dítek projevili.
Rodičům žáků nejvyšší třídy naskytá se mimo to
příležitost, aby se nyní ku konci školního rokn
s učitelem poradili, kde by bylo po prázdninách
pro jich dítě dle osobních jeho schopností místo
nejvhodnější. Tak dokáží nejlépe lásku k dětem,
pouhým mluvením nikoli. — První schůze odbývá,
jak se nám sděluje, učitel V. tř. v neděli dne 20.
května o 9. hod. dopol. v budově cblapec. škol.

Úsporné oddělemí střádankové při
Záložně v Hradci Králové pro mládež zavedené
těší se neobyčejné pozornosti obecenstva. Poklad
ničky, které jsou velmi vkusně provedeny a jsou
ozdobou každé domácnosti, jdou čile na odbyt.
Kdo chceš dětem svým způsobiti radost, ulož
v záložně aspoň 3 K a obdržíš pěknou, z mědi
pracovanoa střádankau a vkladní koížka. Klíček
od střádanky zůstane v záložně a když si dítě
nějaký obnos do pokladničky nastřádalo, přinese
tuto i s knížkou do záložny, kdež se otevře a
obnos z ní vybraný připíše do knížky vkladní.
Výhoda těchto střádanek spočívá v tom, že v pří
padě pokušení nelze z ní ničeho vybrati, a ka
vybírání obnosu z vkladní knížky tak snadno se
pak již majitel neodhodlá, tak že tímto způsobem
podporuje se u dítěte účelně cit pro šetření.

Počasí na Hradecku počalo v květnu hro
siti rolnictvu suchem. Teprv poslední neděli trochu
deštěm svlažena vyprahlá půda. Před sv. Janem
na večer zahrozily nad Hradcem krátké, ale prudké
bouře, za nichž se snesl k zemi prudký lijavec
s kroupami a několikrát v okolí uhodilo beze
škody. Teď není dne, aby nepršelo. Úroda jest
všude maohoaslibná.

U Před 100 loty v Hradci Králové.
Roku 1806 platilo se v Hradci Králové denně:
tesaři 45 kr. víd. č., zedníkovi 36 kr.; za 1 krov
46 kr., za truhlářské prkno 36 kr., za polofale.
prkno D4kr., sa kopu šindela 45 kr., za za 1.000
šiadeláků 2 zl. 48 kr., sa kopu podlažníků 45 kr.
(10 kr. víd. čís. rovná se 14 haléřůám, 1 zl. víd.
čís.—60 kr. v. č.—84 h), 1.000cihelz panské
cihelny královéhradecké v Nových Dvořích se
prodávalo za 12 zl. — 10 K 8 h;l libra východo
indické rýže stála v Praze (ve velkém) 36 kr.
v. č.=6l h, 1 libra chmele v Hradci Králové
40 kr. v. č.—56h, 1 měřice sladu 7 zl. 30 kr.
v. č.—6 K 20 h, 1 aud piva 22 zl. 40 kr. v. č.
= 18 K 84 h. (Viz „Učty měst. archivu.) — Dle
oběžníku c. k. krajského úřadu ze dne 14. května
1806 bylo vyvážení obilí do ciziny, zejména po
Labi, zapovězeno. — Týž císařský úřad upozor
ňoval předsedy vrchnostenských úřadů, aby se
každé příležitosti používalo k odstranění dřevéných
komínů a k nahražování jich zděnými. Zvláště
se mělo k tomu přihlížeti při změně vlastníků
budov. Také zřizování zděných kuchyní bylo do
poračováno. (Dle „Knihy patentů“ vměst. archivu). —
Rychtáři v Klukách ustanovena odměna ročních
6 zl. za vymáhání vrchnostenských dávek a za
obstarávání robotníků k dominikálním pracím.
(Missivy, list 68.) — Dne 28. dubna 1806 zaplatilo
pevnostní velitelství“ 150 zl. městské obci králové
hradecké za pozemek u Pouchova č. top. 149 ve
výměře 800 čtver. sáhů (dle pevnostního měření
674 čtver. sáhů), role rychtářská jménem a zří

dilo zde vojenský hřbitov. — Antonín Sobotkabývalý kantor ve vsi Vysoké, obýval v létech
1803—1810 tak zvanou ponstevnu u sv. Jana na
kopci. Z bytu toho platil do záduší novobradeckého
ročně 4 zl. V. Pas.

Slovo ke konsnma. Pan Vieweghne
musí se rozčilovat, že v našem listě pouze omylem
byl připočten k těm, kteří chtějí konaum v Hradci
Král. založiti. Konsumy jsou podniky moderními
a Často se osvědčují znamenitě A při nynější
drahotě není divu, že někteří pánové chtějí při
kročiti k ráznéma činu. Leč ještě jest potřebí
vážně přemýšleti, zda skutečně jsou sami živnost
níci zdejší vinni stávající drahotou. I výbory dobře
prospívajících konsumafch spolků vyznávají, že
s řádným vedením konsumu jest spojeno plno



úsilné, klopotné práce. Po založení konsumu teprve
se dobře pozná, zda samostatný živnostník za své
starosti a práci nějaký ten výdělek zaslouží. A
doufáme, že vleklá drahota sotva ještě čtyry mě
síce potrvá. Pak bude líp na všech stranách —
pro živnostníka i úředníka. Proto radíme při všem
k opatrnosti. .

Kdyllická stávka. V Kuklenáchpřistou
pajícím žáru slunečním i v dobráckých zednících
se rozpálila trochu krev. Dělníci při opravě ko
stela zaměstnaní nějak se nepohodli se stavitelem
a začali stávkovat. Stávka byla tolik organicovaná,
že dělník mísící maltu ani se náhodou nedověděl,
na čem se druzí usnesli. Začalo vyjednávání a
skončilo celkem k spokojenosti obou etran. Zedníci
v úterý minulého týdne lezli z: ovu na lešení. Ale
nejnespokojenější dělník zase se nějak rozmyslil
a sačal horlivě vybízeti k odložení lžic. Leč od
pověď zněla: „Když už jsme slíbili, že budeme
dělat, teda už zpátky nepůjdeme.“ — Vždyť by
ostatně dělníci již na lešení stojící zbůhdarmu vy
konali dvojnásobnou ccstu. To tak! Ještě toble
ke všemu! A tek byl problém konečně rozluštěn,
— Takých idyllických stávek mnoho není.

Hlavní prázdmimy ná školách obecných
a měšťanských v školním okresu královéhradeckém
kromě školy v městě Hradci Králové dle rozhod
nutí c. k. okresní školní rady počínají už letos
1. červencem a končí dne 31. srpna.

Blesk zapálil. Dne 14. t. m. kolem jedné
hodiny odpoledne zapálil blesk živnost p. Fran
tiška Nástrahy z Horno Černilova. Blesk sjel do
chléva, kdež jeden kua hovězího dobytka usmrtil
a omráčil čeledína, kterýž právě krmil. Na místo

žáru dostavily se hasičské sbory -z Librantie,
ibnikovic, Výravy a Černilova, ale pro nedosta

tek vody nemohly zhoubnému živlu odolati. Jest
to v týdnu již druhá živnost, která podlehla blesku.

Divadelní ochotn. jednota „Tyl“
v Bychmově n. K. pořádá v neděli dne 20.
května 1906 slavnostní večer za lask. spoluúčin
kování pí. M. Zólneravé Havelkové na uctění pa
mátky 50. výročí úmrtí Jos. Kaj. Tyla. 1. Proslov.
2. Paní Marjánka, matka pluku. Činohra ve čty
řech jednáních od Jos. Kaj. Tyla. Začátek přesně
o půl 8. hodině. Konec o 10. hodině. V meziaktí
účinkuje ct. badební apolek Dalibor. Ceny míst
obyčejné, dělnický lístek 20 b. Předprodej lístků
na číslovaná sedadla lask. obstará p. Josef Říha,
obchodník v Rychnově n. K.

Z Kostelce m. ©. Schůze valná dělníků
obuvnických strany sociálně demokratické jak us
tavující, tak odpolední byla velice slabě navštívena,
jen asi 30 účastníky. Za členy spolku odborového
přistoupilo jich málo, ježto mnozí mají už po krk
velkého placení 50 hul. týdně, za které dostá
vají podpory a výhody poměrně malé. I dělnictvo
začíná již prohlížeti. — Živější byla schůze ře
mesliníků(asi ke 100) z okresního hejtmanství Rych
novského téže neděle 13. května 1906 na Rab
štejně pořádaná, ve které přednášel poslanec říš
ský Kratochvíl. Vylíčil nový živnostenský řád, u
jednaný v permanentním výboru, jeho přednosti

i stioné stránky, které však z nj poměrůnemohly býti odstraněny. Uznával přání přítomných
živnostníků; toliko koncipientu Nucovi, který ši
všude dává říkati „pane doktor“, dal důkladné
poučení a dokázal mu jednak neznalost věci, jed
nak úmysl štvavý. Jak v protokole župní jednoty,
tak v debatě odsouzeno jednání městské rady,
která zadává práce do ciziny a domácí řemeslníky
opomíjí. Dlvubá výměna názorů ukončena večer
za svorné nálady a přesvědčení, že bude prospěš
no prosaditi nynější nové ujednavý živnogtenský
zákon, o kterém mluvil poslanec Kratocbvíl a dc
stati aspoň něco než nic. — Večer téhož dne
přednášel Dr. Počta z Prahy „O vývoji tvorstva
na zemi“ za účasti dosti malé. Studentstvo bylo
trochu četněji zastoupeno. Probral postupně dle
jednotlivých útvarů vývoj plazů, bmyzu, ptactra a
sgavců. O původu člověka řekl: „Bylo o něm
mnoho vědecky mlaveno a psáno, avšak vše jsou
domněnky. My s jistotou můžeme říci toliko, že
člověk v starých dobách byl méně vzdělaný, jak
dokazují nástroje, jichž užíval a jež přednášející
na světelných obrazech ukázal. Jinak celá před
náška doložená a vysvětlená četnými obrazy svě
telnými nesla se směrem klidným.

Ze Nlemena u Rychnova nad Ka.
V pátek 4. kvétna t. r. v 1 hodinu udeřil blesk
do statku p. Josefa Machače, rolníka. Rozbil ně
kolik tašek na střeše a nic více. Každý řádný
člověk přál p. Macbačovi, že to dobře skončilo,
ježto jak sám, tak rodina jeho slyne pořádkem a
zbožnosti. Toliko ti, kterým náboženství nevoní,
8 jakýmsi úeměškem řekli: „Vida, do kostela
chodí, a přece mu do stavení úhodilo.“ Zapomněli
ovšem, že jinde uhodí, hoří a majitelé nezachrání
leč holé životy, kdežto p. Machač neměl potřebí
něco zachraňovati, ježto ho chránil sám Bůb.

Zo Lhoty m Kostelce m. ©. Poslanec
Chaloupka pořádal tuto neděli 18, května u nás

chůzí, a jak sám si stěžoval, slabě navštívenou
(jen asi všechno dohromady 40 lidmi) hlavně
s Chlenska. Přibyli všichni učitelové chlenští, dva
šidi a katolíci vyznání Nucova. Předsedal evaigelík.
Posl.Chaloupkacítil se mezi svými. Stýskalose mft
pouze po koncipientu Nucovi, nějakém Masarykovei
a sociálním demokratu — s nimiš nesmírně sym

patisuje. Než pustil ge s chutí do práce. Vylíčil
situaci politickou venkova, jeho organigaci, pustil
te vší silou do katolickýzh zemědělců, nazval
je hlízou nejen na stromě agrárním, nýbrž dokonce
vředem na celé společnosti lidské. — To jeme,
katoličtí zemědělci, ještě nevěděli, že jsme takoví
vyvrhelové, ač nám to vámi též volený Chaloupka
musil řící! Viďte, še ne? Zabušil do vůdoů kc
tolického hnutí agrárního, nešetiil při tom výrazy
„lump“, „darebák“ atd. Zmínil se o tom, že mu
v Praze ve vedení agrárním říkají, jak může ve
svém okresu takovou hlízu trpěti. A proto poslanec
Chaloupka praví nyní, že nezná a nechce znáti
žádných katolických zemědělců, ve svém okresu
je nestrpl, a nebude nikdy pro nějaké spojení
jich se stranou agrární. V debatě, vedené po 2'/;
hodiny mezi přítomnými proti posl. Cbaloupkovi,
ukásal p. poslanec své nitro, jež posud po více
let až na poslední katastrofy pečlivě skrýval.
Výrazy p. poslance byly psány a z nich vidno,
že řekl: „Já věřímtak, jak já si víru představují;
náboženství nesmí se zatahovati do veřejného ži
votu; hájí-li se náboženatví ve veřejném životě,
škodí se mu; klerus a nedávno zesnulý biskup
Brynych štvalia štvou lid, kněží činí z kostelů bos
pody atd.“, zabušil do spolků katolických i novin.
Poslanec Chaloupka byl vyšlehán pádnými důvody
na místě, zvláště když se mu dokázalo, še přes
ta chvíli se plete, a co jednou řekne, potom zase
vyvrací. Než srdečné díky, Vám, pane poslanče
Chaloupko z Lible u Častolovic, že jste jednou
ukázal nepokrytě svou barvu, a že si nic neodc
vzdáte od svého kamaráda Nace a společníků.
Na shledanou| — Učastník.

Úmrtí. Dne 12. t. m. zemřela v Pardubicích
al. Růž. Štorchová, učitelka na N. Městě a dcera
škol. rady a býv. ředitele na reálce L. Štorcha,
ve stáří 33 let. Pohřeb konal se za hojné účasti
učitelstva a veškerého občanstva v pondělí odpo
ledne dne 14. t. m. Usedavý pláč všech přítom
ných, zvláště školních dívek nad hrobem byl svě
dectvím o oblíbenosti zesnulé.

Z přírody v okolí Pardmabie. Úroda
na polích je v okolí Pardubic posud utěšená A
nadějná. Obilí, řepa i řepka, jetele i luka posky
tují vesměs naději na hojnou žeň. Žita jsou věnde
už vymetalá. Také ovoce všebo druhu slibuje
letos bobatou úrodu. Není paměti, aby tak pěkné
a bohaté kvetlo ovocné stromoví na Pardubsku,
jako letos. V nejbližším okolí Pardubic prší ne
Sice mnoho, ale často. Půda je doposud dostatečně
svlažována, což zabezpečuje a sílí naděje rolníků,
Co den ráno i odpoledne honí se přes kraj kolem
Pardubic silné bouřky. V posledních dcech teké
na některých místech blesk uhodil. Tak v pátek
v poledne dne 11. t. m. zapálil blesk stodolu p.
Sirůčka v Mikulovicích na silnici ku Chrudimi.
V sobotu nato vyhořela panská stodola v Duba
nech jsouc podobně bleskem zapálena. Téhož dne
zabil blesk Loudu, dělníka v Dražkovicích, v tom
okamžiku, když si kupoval něco v tamějším ku
peckém krámě. Kolem Labe a Loučné jest maoho
stromů bleskem roztříštěno. Pozoruhodné jest, že
letos do krajin kolem Pardubic stvítalo málo sla
viků oproti jiným rokům. Pěvců těchto ubývá rok
od roku. Příčina toho jest, že se bnízda tohoto
našeho nejlepšího pěvce beztrestně hubí a pak že
se v sadech i parcích našich všechno tak čistě
vyhrabe, že není nikde už místa, kde by slavík
našel potravy, zvláště mě-li rodinu, Letos nepřišel
k nám posud budníček známý v nušich parcích,
sadech a lesích svým daleko pronikavým cilp
calp cilp. Zato usadilo se v našem okolí více
čápů než minulá léta.

Zase pedvodník 6 obrazy. Vminulých
dnech přišel na děkanství v Pardubicích jakýsi
agent, žádaje tu o „laskavé doporačení“, protože
prý prodává pěkné svaté obrazy. A opravdu pc
dařilo se tomuto človéku Snad asi na toto dopc
ručení se strany duchovní zlskati veliké množství
odběratelů, jimž slíbil v brské době zásilu krás
ného svatého obrazu. Každý ale musel napřed
dáti zálohu v obnosu tří korao a pot m trpělivě
čekati dloubou dobu, než konečně včekávaný obraz
přišel Přišel ale na dobírku a to v ceně daleko
vyšší nežli bylo ujednáno. Trpěliví odběratelé vy
platili dobírku, Čekajíce aspcň nějaký slušný obraz.
Ale byli i tu hrozně sklamáni. To, co příšlo, byla
jen bezcenná mazanina. Proto pozor ná takové
Švindléře se „svatými“ obrazy!

Benelitná smrovest. V nedělidne 6. t. m.
vrhl se A. Skála, kovář ze dvora p. Vinternitze
v Nemošicích, pod stroj rychlovlaku přijíědějícího
večer před 8. hod, od Vídně k Pardubicům. Tělo
nešťastného bylo lokomotivou v pravém slova
smyslu roztrbáno Jednotlivé údy byly po trati
rosnešeny. Člověk by myalil, že každý, kdo snad
mimoděk stane se svědkem tak hrozného divadla,

prohé ihned z takovéhomísta hrůzy. Ale kdepak|nes jest mnoho lidí, kterým i takové rozdrcené
tělo nešťastného člověka působí zábavu. Aspoň

jee viděli, s jakým gustem prohlíželysi davydu skrvácené a rozmačkané zbytky těla, jak au
rové poznámky při tom dělaly a sdvihsjíce nobu
anebo ruku pohodily ji s dsměškem dál. Mnozí
se tomu smáli, a mezi témi byly mnohé z něžného

Babeho pohlavi. Také charakteristika naší osvícenéoby.
KKemesrt pěvecké župy východe

české. Velkolepé dva koncerty pěrecké provedly

sdružené jednoty pěvců s Holic, « Vys. Mýta,
Cbrudimě, Pardubic a £ Heřm. Městce. První
koncert konal se v Chrudimi v sobotu dne 12. t. m.
Účastenství bylo obromné. Přes 200 pěvců úchvatně
zapělo mnohé rozkošné písuě a sbory. Doprovod
na hudebních četných nástrojích byl nadmíru zda
řilý. Druhý koncert konal se v neděli dne 13. t. m.
v Dělnickém domě v Pardubicích. Zde bylo však
účastenství slabší. Pěvci se však znovu vyzname
nali. Morální i hmotný úspěch byl znamenitý.

Květiny v oknech a na balkoneeck.
Známo, jak milý dojem působí květinami ozdobená
okénka chaloupek v našich horských dědinách.
Krásný tento obyčej, svědělcí o útlých a něžných
duších, zavádí se nyní také do našich měst. V praž
ských ulicích vidíme nyní velmi zhusta okna a
balkony ozdobené různými květinami. Všem se
to velmi líbí a na cizince to dělá pěkný dojem.
Příkladu toho následoval i okrašlovací spolek
v Pardubicích. V poslední době vybídl zdvořile
všecky majitele oken a balkonů obrácených do
ulice aneb náměstí, aby se vynasnažili okrášliti je
touto přirozenou a milou ozdobou. Rozumí se, že
kde kdo slíbil, doposud málo kdo přistoupil k činu.
Škoda!

Z Kolína nad Labem. Denníkypři
nesly zprávy o výsledku voleb do obecního za
stapitelstva a potvrdily naše předpoklady, že
pokrokářeko-mladočeskc-realistická koalice pohoří
úplně. A stalo se tak. Až na dra Jelínka, který
jedině pomocí gažistů dostal se do zastupitelstva,
jest vítězství spojených stran národní a statoprávní
úplné. Za starvstu zvolen vážený občan p. Sládek,
což zaručuje přirozený rozkvét města bez umer.
kánského humbogu. Že ovšem poraženým při tom
není do smíchu, rozumí se samo sebou. Jsou tak
chytří ale, že dělají ku zlé hře, která je potkala,
usměvavý obličej, ač jim kyselostí žaludek se
kroutí. — A což při tom ještě horšího, zrovna po
volbách je tu biřmování a obecní zastapitelstvo
bez ohledu, že v Kolíně je přece duchovní štábs
pastýř pokrokářů a realistů, usneslo se uvítati J.
Eminenci se všemi příslušnými poctami. A také
se to vítání podařilo, jakož vůbec dnové biřeo
vání byly slavností velkolepou a zůstanou zapsány
v srdcích katolíků kolínských nesmazatelným
písmem. Ani posměch, ani zuřivost nepřátel na
tom ničeho nezmění. Komickým dojmem působí,
když takový pokrokářský obchodník dá do vý
kladu: nejlepší dárky k biřmování, neb k sv. bif
mování a při tom na tajné nebo veřejné schůzi
proti posvátným obřadům zuří. A to mají býti
otevřené charaktery ! — Na počátku měsíce kvétna
opustil nás zaklada'el „Volných myslitelů“ a pří
tom z dopaštění redaktor Č. Stráže — Hájek.
Směšně působí lokálka, kterou vu při rozloučení
věnovalo vydavatelstvo listu. „Byl bezáhonným 8
— neprodajným.“ A „na svou vlastní žádost“
přestal býti redaktorem! O jednoho splašeného
človíčka má Kolín méně. Teď del vyplňovati
citeloou mezeru v literatuře. Bude překládati
„Člověk a země“ od Recluse Elyas, známého
atheisty 8 ilustracemi Kupkovými.

Z Čáslavě. Sociální demokraté v den 1.
máje ohlašovali valnou schůzi, národní dělníci po
nechali sj to až na 6. květen. Svolali na ten den
tábor lidu na náměstí. Sešlo se lidu hojně, neboť
táblo jméno řečníka posl, Freala. Nedostavil se
však, protože byl pozván do Mostu a tak po delším
čekání proslovil za něho řeč prof. Zdráhal z Kutné
Hory. Řeč jeho o situaci politické byla sledována
napjatě a provázena bouřlivými projevy. Když
promluvil i zástupce sociálních demokratů, ovšem
se značnými překážkami, tábor ukončen spěvemu
socby Žižkovy. — Tébož dae konány volby do
občan. záložny, tentokráte ve znamení zaačné agi
tace, která byla nemířens proti ředitelstvu záložny.
Teké zvítězila. Ústav tento, který své doby pro
naše krásovaké město platil velice mnoho, v dobé
poslední zítán jest jáko lodička: na bouřlivých
vlnách jistě ne k svému prospěchu.Bylo by pc
třebí, aby nový výbor vzal to k vědomosti a aby
opět učínil záložna tím, čím byla, Ústavem ne
stranickým alo prospěšným vždy a všem. — My
Šlenka zakoupení „Rasalky“, usedlosti hraničící
s veřejnými sady „Vodranty“, teď na jaře okazoje
se teprvó takovou, jakou jsme ji nazvali hned
z počátko. I nepřátelé umlkají vidouce, jakon
město získalo attrakci a jak povzneslokrásu svých
sadů. A uskuteční-li se myšlenka, zříditi v sadech
restauraci, pak nebude hoedle tak města, které
by se moblo takovými veřejnými sady chlubiti. —

Návštěvníky májové pobožnosti překvapují dva
krásné kandelábry před oltářem Panny Marie.
Je to dar pí. Nebožátkové, vdovy po c. k. fin. kc
misaři. Tím uvedeno bylo do chrámu plynové
ogvětlení, které se velmi dobře osvědčuje, a tak
bude příští rok pomyšleno na osvětlení další.

Z Kutné Hory. Tylova slavnost, k níž
se všecka veřejnost chystá, bude a nás oslavena
jak ei toho zasloužil tento veliký buditel našeho
lidu. Vzali si to na starost ochotnický a zpěvácký
spolek. Šamberkův J. K. Tyl byl vyvolen pro
slavnostní večer. Za dvě leta jsou již stoleté na
roseniny jeho. Bude tu položen základní kámen
k divadlu, které by neslo jebo jméno? „Tylův

dům“ stal by se nejlepší pomníkem naňebo velikáho krajana. — bude měata.naša. stře
diskem nové slavnosti, památného dne Havlíčkova.



Chystáse na ten den elet sokolské župy Havlíčkovy.
Prožije tedy opět naše královské měšto trochu oné
slávy dnů odbalení pomníku Havlíčkova. Pravíme
trochu, jsouce skeptiky, neboť duch Havlíčkův
šije v nás namoose jen na papíře, ve skutečnosti
ho není. Zvláště ona vzácná snášenlivost jeho
osobní jest zabita. Jméno jeho stalo se štítem,
kterým se kde kdo zakrývá a tak máme tolik
Havlíčků, kolik stran a kolik v těcb stranách
blav. A on přece chtěl mít národ jednotný —
jednotnou horoucí láskou k své půdě planoocí —
Znamenitou metamorsosu lze pozorovati ve zdejším
„Sokoiu.“ Přebarvuje peří. A sice ze sokola ra
dikálně svobodomysloého stává se sokol pokro
kářeký. Jeho celá Činnost tomu nasvědčuje. Což
už jeho předákům se iradikalismus přejedi? Inu,
vyběračům je potřebí čím dál tím kořeněnějších
jídel. Dobré cbutnání tedy. —- Vzrůst města po
stránce kvantitativní i kvalitativní osvědčuje nej
lépe, že dosavádní disposice plynárenské nestačí
a tak má býti pořízen druhý plynojem. Jest toho
nutná potřeba. Správě města slouží ku cti, že
město se zmáhá. A( dopadnou nové volby jakkoliv,
tolik jest jisto, že vykonáno bylo v minulých
letech pro rozvoj města velmi mnobo. A to je
také chlouba!

Ze Zruče. Dlouho želaná dráha počíná 8e
ukazovati u nás jako podnik nesmírně výhodný.
Překvapuje nejen podnikatelstvo, ale i ředitelstvo
státních drah. „Vyhozený kapitál“, jak náklad
na ni byl jmenován, ukazoje se znamenitě inve
stovaným a tak najednou vidíme, že Zručí nekončí
svět, ale že možno ze Zrače prodloužiti trat vý
hodně i dále. Okresní zastupitelstvo Vlašimské
pojalo tento projekt, a korunován jest výsledkem.
Povolepy jsou již technické přípravy k prodloužení
tratě k Štěpánovu a Vlašimi, a půjde-li to tak
dále, pomalu stane se důležitou tratí spojující
jihovýchod se středem království. Má být pro
dloužena až k Pacovu. Jen do předu!

Z Vilímova. Víte, co se rýmuje na slova:
„vlastní chlouba?“ — Myslíme, že dřevem oblo
šená díra! To jsme si pomyslili, když nám padla
do oka zpráva „České Stráže“: Potřeba protikle
rikálního Časopisu, v níž se odporučuje odebírání
časopisu „Ruch“ spolu s chloubou, že dopisovatel,
takto zelený mladíček, po delším kolportování
tohoto listů, získal pak předplatitele „Červánkům“,
„Rašpli“, „Radým Květům“ v obci kde (div se
světel) je farář a baron. Ruch je prý list pro
poučení lidu. Výborně se přičiňuješ, poučovateli a
vzdělavateli lidu! — V poslední době mloví se u
nás o dráze, která by spojovala Heřm. Městec
přesRonov—Vílímov—Habry—Leštinuatd. Pro
Jednává se koncesse, k předběžným pracím povo
lení a více ještě, než se pracuje, se mluví. My
Šlenka sama není zlá, ale myslíme, že hodně vody
uplyne, než přijde jenom k dosti malému pohnutí
touto záležitostí. Ani dr. Pacák, tím méně Niklfeld
tomu pomobou. První je engažován jinde a dru
hému to k srdci také nepřirostlo, zvláště když
mandát mu visí ve vzduchu. Projektů takových
bylo v naší krajině už několik a padly všechny.
Proto upozorňujeme sice ale neslibnjeme.

Různé zprávy.
(3)Samo pokrokářstve proti Sve

mílevi. Masarykorský „Čas“ ohradil se proti na
dávkám Svozilovým, které nesvědčí nijak o vysoké
mravní úrovni roka od církve odpadlého. Nyní zase
píše Masarykovaký „Přehled“: „Byl čas, kdy ae zdálo,
de p. Svozil má ambicí dělat druhého Aug Smetanu.
Věděli jsme, še k úloze té jest potřebí vzdělání, ta
lenta a karaktera, ale věřili jeme zprva v pravost
poslání jeho, přehlížejíce na mnoze, že politicky sedá
ne očkolika židlích. Ješlě nedávno vzrašil celou
Moravu proto, že ho velební páni bratři mfnili pře
uvědčovat o správnosti názorů svých důvody, jež

jmenojeme pádnými. Vidíme-li ho tedy dnes, jsk
zastévá se osobně dopisovatelů, kteří se v Moravském
Kraji proti nám ohánějí holemi, a vyjadřají-li se 0
náe, če sni času k výběru svých slov nenajdou, při
cházíme samozřejmě k náz ra, že činí tak proto, aby
ukázal,ktoraknestačí evlécí katnu, aby se
člověk římského kvasu zbyl. Donfejme,že
se mu důkaz ten podaří a že na to čekat nebude
dlouho potřebí. Do těch dob polemika s ním končíme.“
— Milý „Přehlede“, na slovíčko. Pokud měl Svozil
na sobě „katnu“, potud mluvil o pokrokářích až
příliš slušně. Nadávkám však znamenitě se naačil
a listů socialistických a realistických. Pokud v něm
bylo trochu římakého kvasu, projevoval aspoň kns
soudnosti. Škola pokroková ho zavedla jinam. Když
*tupil Svozil církev, to bylo „Přebledu“ a jiným
listům pokrokovýmpo chati. Pokrokovci tleskali
všem jeho nepromyšleným frazím a nejšťavnatějším
výrazům. Když nyní uštědřil jen málo ze zásobárny

-své alodnosti pokrokářům, uš se mu opírá talent
důvhdnom stř. A-tohto „reelřetřéky přemšlejíci“
:pokrokovci dějvo nevěděti? 4 „Smoštáthodt“
vychvalovale svého miláčka Svozila po vydání „Bí
lého Světla“ jen což! Inu — spis protikatolický se

přece masf pochvájit,ať užjet jakýkoli Alo teď uš"sama vrtí hlavou mad obobými kotrmelci Svozílova
přesvědčení“ V čísle 37. totiž týž list píše: „Rod.

Jós. Svoxil sapolemisoval si s korrespondencí z Mo
ravy. Svozil vinil dopisovatele « nestálosti. Na to

odpovídá dopisovatel ku př.: Bylo by sbytečným„příti se s red.Svoxihem, Ktérýš trpí fixoí ideou o svě

neomyloosti. I političtí „přátelé red. S. trnou nad
atálým měnSnínivkrorů jeho; na přeróvské scbůsi

nejen dopisovatel S., ale i většína přítomných důvěr
níků nemohla pochopit, proč tak tvrdošíjně hájí
kooperaci (společnou práci) se stranou lidovou a po
divili se nemálo, když za týden či dva psal „Mor.
Kraj“ (Svozilův) již proti názorům svého majitele a
hlavního redaktora.“ — Nyní tedy pokrokáři odsu
zají. Pokud potřebovali nkazovati na četných acbů
zích odpadlého kněze, pokud ta podívaná táhla, přímo
se rozplývali chválou.

Před smrtí. Zarpntilý bojovníkproti katol.
náboženství redaktor soc. dem. „Záře“ Filip nedávno
zemřel Nyní vychází na jevo, že na smrtelné posteli
volal Panna Marii o pomoc a chtěl emířiti se a církví
(byl bez vyznání) a žádal, aby zavolali k němu ně
kterého řeholníka z Emauz, jimž dříve nemohl přijíti
v „Záři“ na jméno. Jeho manželka (také bez vyznání)
chce nyní vrátiti se opět do katol, církve. Pravila:
„Viděla jsem svého muže, jak těžko umírá a jak úpěn
livě prosí Matka Boží o smilování a jak vroucně si
přeje kněze, nechci tadíž taková muka snášeti.“ Son
druzi zabránili, aby k němu nepřišel a k manželce
zemřelého nyní stále běhají, ueboť prohlásila, že to
všecko dá do novin. Prosí ji, aby toho nečinila. Není
tedy pravda, jak pssla „Zát“ o zemřelém, že byl až
do posledního dechu věren boji proti klerikální blíze.
— Tak to bývás každým nevěrcem; žádný není přes
vědčen, že nevěrectví jest pravdou. Když nastává smrt
a pouta ae světem se trhají, ta mnohéma teprve svítá
a svědomí se boří! Ubozí svedení|

Zemská školní rada ve svémreferátu
o stavu nynějšího školetví konstatuje vším právem,
že u uyuější školní mládeže objevuje se zhusta
úžasná bezcitnost a surovost mravů a vybízí dů
tklivě přislnšné činitele, aby paedagogickou činnost
obrátili v tomto směru na vykořenění tohoto ne
blahého zjevu a na zušlechťování a zjemňování
mravů. To je zajisté všecko velmi pěkné, ale pokud
známe poměry naší doby, zůstanou veškerá pěkná
slova jen slovy bez vtělení. Marná veškerá snaha
ve škole. Dokud v našich rodinách se bude čísti
jedovaté býlí žurnalistické, jimě nivy naší společ
nosti jsou zarostlé, marná všecka výzva k paeda
gegům. Kdo s dětmi zachází, ten ví, co všecko
v novinách čtou a 8 jakou chutí to hitají. Bezcit
nost a surovoat mravů bude stoupati tou měrou,
jakou bude stoupati surovost v našich novinách.
Není také divu, že vídáme u školní mládeže už
i surové násilí u brutalitu. Jen nezavírati před
skutečností a pravdou očí!

Z naších domácností. Vlastnežádáod
náe žádných obětí, chce toliko, abychom šetřili svého
zdraví a hospodářsky aby eílila každá jednotlivá
rodina. Pak bude zdráv i celek a národ bode dle
Nerudy jako z kvádrů. K těmto základům bospodářské
síly mají nám pomáhati nejprvé naše ženy vzorným
hospodařením v domácnostech a zdržováním mužů od
zbytečných, namnoze i škodlivých výdajů. Domácnost
budiž tak útulně a pohodlně upravena, aby manžel
se zálibou v ní prodléval a co nejméně meškal mimo
dům. I skromný příbytek může býti velmi útulným,
zvláště když září čistotou ženy. Nějaká květinka do
oken, kanárek do klícky, reproduce uměleckého díla
na stěnu a krásou je prodchnat celý byt. Z výletu
se přinese kytice polního kvítí a ta těší oko celé ro
diny. Přijde-li slanko za ní návštěvou, dýše nejen
vůni, ale i veselost do celé domácnosti. Reete, zda ne
může míti takovou vábnou domácnost každý dovedný
dělník český? Kdo má více důchodů, nechť si okrášlí
obydlí tak, aby hovělo jeho krasocitu. Útalná do
mácnost, kterou řídí milá a šetrná Žena, stane se
manželi sladkým odpočinkem po práci, svatyní srdce
a útěchou ve všech etarostech. Tam spěchá pochlubiti
so každým úspěchem své práce, jen tam se cítí bes
pečným před bouřemi života.

Dobrý hospodář nenechávánikdy svoje
pole ležeti ladem, nýbrž stará se o jebo atálé a
správné vynžitkování, Setím výnosných pícních a
vzdušný dusík poutajících rostlin zvyšuje značně
výnos svých pozemků a zlepšuje půdu, pročež do
poručajeme velmi výhodnou nabídku v insertní části
chvalně známého semenářského zóvodu firmy Frant.
Viktorin v Hradci Králové laskavépozor
nosti naších ct. čtenářů.

"Uržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 12. května 1906. 1

bl plenice K 13 60—13-30, MitaK 10 60—1100, jedme
ne K 10-40—1080, prosa K 15-00—00'00, rikve K 0:00
—00'00, hrachu K 24-50—00'00, ovss K 7-60—8:00,
čočky K 50 00—0000, jahel K 25 00—00:00, krap K
86-0—00 0, bramborů K 2*40—0'00, 100 kg jetelového
semene červeného K 00:0—0'00, 100 kg jetelového ae
mínka bíl. K 00:0—00 00, růšáku K 0'00—0-00, máku
K 46-00—00'00, lněného semene K0000 —00-00, 100

kg čbaýok otrab K 13:00—00'00, 100 kg pěeničnýchotrab K 14-00—0000, i kg másla čerstvého K 260
—00-00, 1 kg másla převařeného K 0.00—0.00,
L kg sédla vepřového K 160—000, 1 kg trarobu K
0-44—00'00, 1 vejce K 06:0—000, 1 kopa zelí [K 00.00
—00:00, 1 kopa cerele K 0 00—0'00, 1 kopa kapusty
K 000—000, 1 hl cibule K 480—6-40, 1 kopa drob.
seleniny K 060—1 40, 1 pytel mrkve K 1:80—1260,
1 kopa petržele K 0:00—0'00, 1 hl jablek K 00'00—
00:00, 1 bl hraček K 0'00—0'00. — Na týdenní obilní
trh v Hrací Kršlově dne 12. května 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 398, žita
838, ječmene 1024, ovsa 263, prosa 25, vikve 9,
brachu 3, čočky 12, jahel 383,krup 23, jetel, semínka
00, Inšného semínka 4, máků 3. — 32.) Zeleniny:
celere Oukop, petržele 0 kop, kspusty © kop, cibule
18 hl, drobné geleniny 80 kop, mrkve 23 pytlů,
brambor 283 bl, salátu OUkop. — 3) Ovoce: jablek
0 hl, hrušek 00 hl. — 4) Drobného dobytka: vepřů
9 kusů, podevistat 416 kusů,kůzlat 21 kusů.8

K jarnimůobdobí

dovoluji si veledůstojnému
duchovenstvu nabížeti

přírodní vína
první jakosti jak mošní, tak tabulová.

Adolf Bařtipán,
„ hotelier v Hradci „Králové

© (Adalbertinum).——,—,,>
Podnikatelství staveb

a technická kancelář

J dňa about
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.

iMřeséíní liséy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabisí

Biskapská knihtiskárna.S
Cvičení G

snoubenců.
Ku potřebě

duchovních správců i katolických
snoubenců upravil a konal

Antonín Kaška,
farář ve Chlenech,

Stran 44, registr. 8%.Cena 1 brožova
ného výtisku BO h, vázaného červeně

9 v poloplátně se zlacením 80 h. 6

a 6 O a

Piana,
pjanina,

| harmonia
varhany

nejnovějších
soustav — levně

| Mžna splátky a výměnunabízí
první královéhradocká továrna

AL. HUGOTLHOTA,
FIRADEC KRÁUOVÉ.

$ Sklad ua Yolkémnáměstíč. p. 39. fvedle lékárny. —— —
Král Vizohrady, Exrtova třídu ©.6.

Cenníky zdařmá a franko. Pochvaltš uznání od
předalch.českých umělož.První výstavníony.

[a ©
6



Rašelinové lázně iv Bohdaněi.
Saisona od 1. května do 30. září.

j Lázeňský lékař MUDr. Jindřich Požár,
sekundární lékař okresní nemocnice na Kr.
Vinohradech a býv. lékař v sanatoriu dra.
Kuthana © Tišnové u Brna. — Vedení lá

Závodní podíly K 70.000 —. Založeno 1872. Záruční fondy K182.000 —.

T5"6V

we- Vkladyúrokuje4'.. <
Daň důchodkovou platí sama.

| Střádánkové oddělení (sporné pro mládež,

Veškeré druhy půjček co nejvýhodněji.

VAT
JAN STOUPÁ v Praz,

Václavské náměstí čísto 32.,
doporučujevždyve vojmi bohatém výběru

krajkové záclony,Ve vlastních domech čp. 117—118, Malé náměstí.
v cenách pro 1 okno od K 4— do K 40.—.

Tylovézáclony. -< . . od K 16—doK 60—
Úzké krajkové záclonky (vitráže) 1 m od 50 hal. výše.

=- —— Uzké tylové záclonky « 1 mod K2- výše.

“ Vitráže, „Brise-Bisse“ ©. . . . od K 240 za ! kus.
ÁŘÁCHÁ CH Krajkové story -< < < <- * od K 6— do K 20—

= Tylové story < < « < < <. od K 9— do K 60—

CE o | Story »Bonne-Femme« . . . od K7— výše.: ———— i? 3 77 Draperlekrajkové. . <.. « odK150doK6—
l 1 „+ Ne 1 ' ' ' Záclonykrajk.na metry k stříhání 1 m od 50hal. výše,

ld nl zdrav! S00 Ly© E hu rosté Ná Ů 6 Batistovézáclonybarevné. . . 1m od50hal.výše.ď E J GW"ilustrované cenníkyzdarma a franko. "fi
MONS . dk es žá 9 ——. 488 VA

z nicnž dodnes nepřekonány jsou

i SUMIVÉ LIMONÁDY
|

| chuti malinové, citronové, jahodové, mařinkové a třešňové,

Au kubukudbnobutuabacka

Malbu kostelů,
malby dekorační,

facadní a freskové
provádí přesně dle *moderních
požadavků, s uměleckým při

|
—---—— připravené pomocí —

„© Maršnerových šumivých limonádových bombonů
jediněpravýchs toutoochrannouznámkou. A nton Ín Chlou ba,

| SB> Roční výroba přes 40 milionů kusů. W | dekoračnímaliř
P] Jedinývýrobce: | v Chrasti u Chrudimi.

k První česká akciová společnost továren na oriontálské cukrovinky a čokoládu | Rozpočty sestavují zdarma.na Král. Vinohradech dříve A. Waršner.

Nejvýhodnější

podmínky

pojišťovací.

Bližší vysvětlení podá nejochotněji:

EM. SVOBODA,
v Hradci Králové. "

w Hradci Králové.STENA



% Veškeré :byna e
školy hudební

pro všechnynástroje,
má na skladě

královéhradecké
antikvariat a

závod hudební ——

Bohdana :elicha.ra
v Hradoi Králové.

(Býv. závod Pospišilův, založ. r. 1808.

—Denní prodej norin. —

K době velikonoční:
Boží hroby *4,"2iž2:v každém slohu; nákresy

k výběru.
v každé velikosti, ze dřeva

Těla Pán pěkněřezanáa jemněpoly
chromovaná. (Z pevné sádry ve velikostí 90, 100, 116,
180, 140 cm. velmi levná.)

ze dřeva pěkně řeKlečícíandělé34. p
chrom. v každé velikosti. (Z pevné sédry 40, 65, 65
cm., velmi levné.)

ze dřeva řeSošky Vzkříšení
jakož | veškeré kostelní práce

doporučují uctivě

Petra Buška synové v Oychrově
umělecký sávod sochařský a řesbářskýj

pro práce kostelní.

Založ. 1853. Trevedeno přes 500 nových oltářů.

6 XXIOO00O0O00CX

C. k. místodržiteletvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se kn zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemeká, tak

zahraniční,

Kancelář „Hótel Hyršl“,
Zápisné ó K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

XIOOOOOCOCY

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal parameniů

*

R:

rádi raperů. Ppříkrovů, koberců a
ovovhe činí ve výrobnáchnejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. 86.,

Tisíce uznávacích referenci aodporučení —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Zemská živolní

pojišťovna
markrabství Moravského

pod vrchním dozorem zemského výboru,

pojišťuje levně a výhodně kapitály pro případ
úmrtí i dožití, věna = výbavy, výměnky pro
rolníky, důchody vdovské, sirotčí, starobní a
pro případ invalidity, jakož i pense všeho druhu.

Jistota naprostá, an jost to ústav

We“zemský. “U8
Všechen čistý zisk náleží pojištěncům.

(Filialka ve Dvoře Králové.)

Gener. inspoktorát v Hradci Králové jen

Eliščino nábřeží čís. 304.

06 Josef
Krejčík

V PRAZE,
" umělecký závod so

W, ochařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné číslo 612—VIH.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

oručuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,

křlšné cesty, jesle, Božk rob Fřádo,kasatelny,
ovědníce, křistelny,konsol v , lustry, pul

ky jedle ná orel, eez rrámcena obrasy,
premte, fotografie a diplomy nábytek a

růsné předmětyhodícíse san pá
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

"Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

o
Pryní 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.
>? v

Vide Aho
VII. 0., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukázku sasílá
8e-vše franco.

CP2 XROI XKKOIDXPD X CBI X

Jan Horák,*soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zssílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
Anejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- icízo

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 splátky bez zvýšení cen!

693XGB3XEODXČPXGPX

JAN KALIS,
hodinář a zlatník vvRy chnověn. Kn.

V TTermemnk

683X

KOREKRDDO800000 X6X663X669(XI683|

cenách.

9186zjuvpyzodvu

uIpoygoáxi9aÁRZPIGO1ÁnegSolidníobsluhapřiuírných

nabízí vevelkém výběru:"Tytečné kapesní ho
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/

Důvěry hodným zdsilky na výběr téš $ na splátky
beg zvýšení cen. — Zalošeno r. 1843.

KIODOOOOOOOAXAAXAX

Půjčují za nejmírnější poplatky

OBLEKY
ke všem národ. slavnostem

všech druhů
i pro dětská představení;

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 2.

JODODOODODOOO X

KAKXAXIXAICA

AXAXXXAXAINXXIII

|ŠČIOCIOIOCIOOOX

—— — —

= příležitostem?

Stanislav Jirásek
| w Hradci Králové, Velké náměstí136.

Veškeré zboží jest nejlepší jakosti se zárukou
a v cenách nejlevnějších, konkurenčních. Dopo
ručuji každému, aby dříve, než dárky nakoupí, mé
výklady 1 sklad si prohlédl a se přesvědčil, že
větší výběr a levnější nákup nikde jinde nenalezne.

©"70gZ9090[VonpUjA8G©

|253:prádlovlast.výroby.
©Klatovsképrádlo!©.I — .

Kapesníky. (Ručníky.Soupravy.
Kněžské kolárky praci (alnlodoré

|ej:==
|

©
|
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: Kuchyňské nádobí :
a jiné

zboží klempířské
drohu nejlepšího

za ceny tovární prodává i práce stavební
solidně zhotovuje

Jan Weber,
klempíř v Dobrušce.

X:
:
X:
X

Jan Kryšpin,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

pro

malbu oken kostelních
PRAHA-TI,

č. 146 st., Malá Karlovn ul. čís -9
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího až k boha
límu figuralnímu provedení a
sice 1 se čelesnými rámy, sí

lčmí vsazením.

Veákeré rozpočty, skizzy i odborná
rada bezplatně, beze vší závaznontl

ku definitivní objednávce.

OBE"Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání,jiš

Založeno roku 1836.

© n
Přírodní rakouská

81808800940000000 0-0- 1.0 0 0102800

P

(ku mši svaté)
doporačaje

oštmistr a majitel vinic a sklepův.
J. Mráz, IladersdortamKampvis Abtsdorf

(u Kremže v Dolních RakousícL.)

Vina rozličných ročníků.
Doporočuji znamenité šestileté bílé vímo
litr za 60 hal. -——'Rozesílám jen po půl
hektolítru a výše ve vlastní nádobě, kte
rouž franko zpět beru. — Doprava odtud
za půl hektolitru až do Praby činí K 1'70.
— Jsem ochoten, vzorek (láhev) doporu
čeného vína před objednávkou na zkoušku
zaslati. — Že ryze přírodní víno rozesí

lám, to dosvědčí zdejší farní úřad.
TO TTLOTTOTOTTTONE V

Kávu
veškeré druhy

o 20 haléřů levněji
než zasílají terstští obchodníci.

Fr. Chrudimský,
kupec

v Hradci Králové.

"pOTB-9.040.00:000790D808-0.088

090.00000000D0:

===: TO00PTTITOD0007000000000000000

Fr. Jelínek, Slatiňany.
aromatická výtečné chuti zelená,

+

l

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
: (protokolované Arma)

| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Heškadly, faráře ve Výprachticlch)

doporučuje P, T. veledůstuju. duchovenstvn
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod

všech kostelních paramentů,
praporů a kovového máčlní.

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

0080000200000.020.0:0004006:0O-dedn:0 0.00 00018 00 £0801000008.0800

Fradoe Králové
obaly zdarma, dobírkou neb za hotové nabízím:

Konský zub pravý americký »Virginia«
nejlepší a nejvýnosnější (40) 500 kg K
K 26: -, Bok K 100,

Kukuřice uher. žlutá (banálská) zcela čerstvá, poskytuje

pojpost sladké pice i zrní (40) 100 kg K 24—,5 kg50.

Kukuřice Cínguantino drobnozrná, vel. ranná (35)
K 26-—, 5 kg K 150,

Círok cukrnalý černozrný, pravý, výborně kličivý (15)
„ 100 kg K 36—. 5 kg K 240.

Orok umeric. žlutý, výnosný i otužilý v suché poloze
(15) 100 kg K 28 —, 6 kg K 2—.

Mohár či trávní proso, výbor. pícnina (8)100kgK3-,
5 kg K 24.

Proso perlové egyptské či japomské (Penicillaria), nová
úžasně výnosná pícnina pro teplé a chráněné po
lohy. Původní import. semeno, Vzorek200 g franko
K t—, 1 kg K 3—.

Hořčicebílá (žlutá). výborná k zelenému krmení i hno

jení gejlepší dom. zboží (b) 100 kg K 46—. 6 kg-+ ,

Hrách bílý polní srychlík«
K 25 —, 6 kg K 180,

Koleno, Paroreký velkolistý (6) 100 kg K 34-36, 5 kg
Seradela neh ptačí nožka, znamenitá k zelenému hnojení

(10) 500 kg K 165-—, 100 kg K 36-—, 6 kg K 220.
Rob komský (vicia [aba), malý k satí; domácí zboží Ia

jakost (60) 000 kg K 220—, 100 kg K 24—, 6 kgK 150.

la la vyclený,
125:-- 100 kr

10 kg

na zelenou pici (60) 100 kg

(Čísla v závorkách uvedená, značí průměrné množství
osevu na korec —=1, jitra).

Vojtěšky,jetely, trávná semena čistd i v pečlivě sestave
ných směsích, řepy krmné, jakož i veškeré ostatní druhy
hospodářských, zahradních a lesních semem dle hlav. se
znamu, nebo zvláštních vzorkovaných nabídek, které na

požádánízasýlá11- 1
odborný závod i

v l ů semenářský ý) y "
———— číslo 156.

ga“ Člen a dodavatel »Semenářskéhodružstva pro
východní(echy«.i

; » jest doporučitelným
Hezký obličej zjevemvšemsrdcím,
který matka příroda svým miláčkům na cestu dává;
avšak, bohužel, málo kdo se těší této přednosti,
Růžovou kůži a jemnou plet může si však — díky
pokroku v kosmetice - dnešní dobou každá dáma
sama Opatřiti, kdyš jenom pravých prostředků apo
třebí. Ku dosažení cíle slouží

Grolichoromýdlo<až
2 lučníchbylina

(se známkou Grolich) zpracované s tresti cenných
květin, kůži osvěžující a oživující.

stane se bujným, hezkým a plným po
Vlas použitíGrolichoramýdlaz lučníchbytln.

čistěné denně Grolichovým mýdlem
Zuby z lučníchbylinzůstanouÚinýmiabí
lými jako slonová kost. — Mýdlo toto lze dostati
v lékárnách a drogueriích za cenu 30 kr.

V Hradol Králové A. Frynta, obchod
mydi., K. Dix, drog., F. Viktorin, material ; w Pe=
licí n. Met. A Fohlová, droguerie; v ovém
Městě n Met. Jaros. Kracíková,drognerie, Boh
Imlaufová, vdova; v Oobrušce AL Kourek,
droguista; v Golčově Jeníkově J. Thon, lé
kárník; v Červeném Kostelci E. Klatovský,
droguista; v Josefově Lud. Jarolímek,drogrista;
v Týništin Orl. J. Plný, droguista; v Opočně
J. Středa, obchodník. Kukleny, B. V. Morávek.

Chrámové svíce
voskové= svíčky a obět.před

dle liturgických před- měty pro místa pout
pisů vyráběné, nická. prvnější pří

polovoskovéozdobené,
(ceresinové) AHEžproohrémovéastry,

svíce kostelní ste

arinové,

zápalkový drát,
svíce obětní "Mf

ve všech velikostech

sloupky voskové a

polovoskové,

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

třínožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,
oko pod vyrukyč6sv. přijímání a av. o spadající výr 

biřmování se stuhami račuje veledůst. kruhům
ch j j

a případnýminápisy, int u vod: (S

„MONOPOL“
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Tovární aklad: PRAMA, Václavské náměstí, 40

Telefon 914.

Tovární aklad: Plzeň, Saská ulice č. 7. Telefon č. 416
Vyznamenánona výstavách:

Pardubice 1003, zlatá medaile.Pařiž 1005, zlatá
medaile.Londýn 1905, zlatá medaile.Praha 1905,

diplom čestného uznání.

Výrobky všestr. uznané. Vzorky a cenníky zdarma a franko.

Továrna ro4r+4e
na zpracování ovoce,

pálenka kožaka a výroba likérů

JK Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

py dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený 4 ©
da r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4)

B) — nabízí —

koňak, slivovici, borovlčku, jeřabinku
rumy a punče, likéry, sladké ovecné
vímo, bíléi červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká a vino Šumivé (šampaňské).
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný ko a
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenamí: rokuPa jbKhP
st a diplomems < a mnohými ji
nýmí diplomy 3 právem rašení "slaté

Vzorky zdarma a franke,

fa
tm

= m m

-Do Hradce Králové a okolí,

Dovolaji si P. T. obenenstvu uctivě oznámiti,
že jsem otevřel(. březnem 1906 v domě
číslo 36 vedle bisk. residence na
Velkém náměstí

svůj vlastní
sklad oděvů
pro pánya chlapce.

Snahou mojí bude posloušiti vždy modním
a dobrým zbožím z látek trvanlivých. Taktéž
zbotovuji obleky z látek přinesených sa ceny
nejlevnější.

Správky se levně a v čas vyřizují.
Opíraje se o dlouholeté zkušenosti, jicbž

jsem ve velkosávodech získal, jakož [i o důvěru
mně P. T. obecenstvem jako dlouholetému zástupci
firmy E. Bělský věnovanou, těším se, že mi tato
jako samostatnému živnostníku v míře ještě větší
tachována bude,

Znamenám se k službám nejochotnější

V. TYPLT.
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Historická vzpomínka.
III.

(8) Proč nejvíc posud Jesaita XVI,století
pokládá se za poťouchlého farizea, to jsou po
věstná „monita secrota“ (tajná připomenutt)
Tato „monita“ ovšem by vedla k přetvátce a
k provádění besla: „Účelposvěcuje prostředky.“
Jakkoliv však jest již dávno dokázáno, že ta
„tajná pravidla“ jsou drzým výmyslem msti
vého protivníka jesnitského řádo, jakkoliv od
borníci vědí, že byla vymyšlena prolhancem
na zhanobení řáda jesuitakého, přece širší
vrstvy národa nejsou od pokrokovců poučeny,
jak se daly oblupovati úskukem podvodného
spisu. Když ta „monita“ vyšla r. 1612 na po
topu jesaitů tiskem v Krakově, tu vyšlai
v Čechách obrana jesuity Gretseria, který do
volával se svědectví těch tisíců, kteří v řádě
jsou a byli, že nikdy takových pravidel ani
v opisn noviděli. I vážní protestantští histori
kové pokládají ta „tajná pravidla“ za podvodný
pamflet. Ostatně jsoa psána monita oa někte
rých místech tak nemotoraě, že soudný čtenář
i bez pončování odborníků postřehne snidno
podvod.

Ale přihana trvá na řádě jesnítském dále.
Obraz utvořený ua základě smělé historické
lži dále se předkládá zrakům davů; potměšilost,
čachrářství, úskočná povaha dále se nazývá
„jezovitetvím.“

Ani současní nepřátelé jesnitů v XVI
století nedovedli člonům řáda Ježíšova doká
zati život pohoršlivý; nemohli je usvědčiti
z mravních úhon. Jesnita byl «ddán největší
askesi, trestal tělo své a v slažbu je podroboval,
byl uadšeným unystikem, k vůli cti a elávě
Boží byl hotov ke každému sebezáporu a k ená
Šení největšího mačednictví, Jde se tedy proti
jesnitům nyní cestou jinoa. Prý veliká poslaš
nost k představeným byla ničením osobitosti,
zmrtvením vlastní vůle. Dobře; ule jak to vy
blíželo u „svobodomyslných“ sekt v Čecbách?
Kam to přivedli sektáři svými vlastaími řády“
V krčmách neastálé hádky ovíru; náboženské
otázky luštili hravé pijané, kteří se sotva po
depsati dovedli. A z téže náboženské volnosti
nejednou svého „popa“ zpolíčkovali; vždyť

FEUIULLETON
Tondovy kousky.

L

(3) Švec Košt stal se tetíkem. Byl neoby
čejně pyšný, že už je konečně člověkem celým.
Co je manželství bez dětí? To je jako štěp bez
jablek a potok bez rybiček. Dřív si připadal Košt
jako starý mládenec; bylo mu líto, když jeho
kamarádi malé caparty hrdě na ruce nosili s vzác
nými duševními vlastnostmi svých robátek se vy
chloubali, Zdálo se mu, že oni mezi tyble ženaté
lidi nenáleží; na ulici před okny dovádělo tolik
dětí a v jeho světničce zela prázdnota, nic nekři
čelo v staré, červotočivé kolébce, v které sám před
třiceti lety si bezstarostně hověl, Hned by ji byl
někdy z hněvu rozštípal. Až v tom najednou ta
kové radost! Hned se na kolébku udobřil,

Po křtu sešli se strejcové i tetky. Ženské se
olizovaly po kmínce; zavlažené jazyky se jim roz
vazovaly stále víc. »[ to je kluk jako buk, a jak
už umí křičet! Z toho bude jistě voják. — Hm,
a Červený jsko růžička. Podívejte ae, tetičko. jak
se na mě směje. — Celý táta«; tak pochlebovaly
kmotry z vděčnosti. Jiná zas z radosti nad po
hoštěním hleděla se odvděčiti pokroutkou jiného
způsobu: »Ale očička má po mamince; taková
pěkná modrá jako chrpy. Pán Bůb tě, andělíčku,
požebnejl« A znovu si zavdala. Každá nalezla na
dítěti něco hezkého. Když se kmotry rozcházely,
tu už jejich kritické posudky zněly za dveřmi o
asnobo jinak. Nu — nedivme se příliš; vždyť to
dějají daleko učenější kritikové taky. Kritika se
napíše do Časopisu tak, aby neprotestovali proti
ní čtenáři tvrzením, že byly uraženy jejich =po
svétné city« a zásady; musí se ze zdvořilosti udě

ostatně protestantský kazatel nebyl o maoho
učenější než ovečky a kázal tak, jak si světská
karabáčnická vrchnost přála. Ode vsi ka vsi
měnila se víra. Říkalo se: „Kolik mlynářů,
tolik měr, kolik farářů, tolik věř.“ A při tom
nemravnost a surovost dle příklada vrchností
i kazatelů vzrůstala iěrou netušenou. Nic ne
zpomáhaly šibenice, děsná muka v mačírnách,
upalování a kolem lámání zločincův. Míjelo 8e
s účinkem dření řemenů z těla, vsázení do
klády a pověstné pranýře. Zločinch bylo stále
více. Jak to dopadalo v městech protestaut
ských, toho odstrašujícím příkladem jest pro
testant-ký Broumov, jehož se stavové prote
stautští tolik ujímali proti katolíkům, V tomto
malém městě byly vraždy, lapičství, krvesmil
ství, paličství a jiné pohanské neřesti na denním
pořádku. Od roku 1570 do r, 1626 bylo zde
vykonáno 61 poprav na nejhorších zbujnících.
Město si vybralo za nastora Klementa Kirsch
manna z Míšně, který byl stihán pro podvody,
krádež, zrašení sňatku, cizoložství a jiné zlo
činy. Do Broumova utekl z vyšetřovací vazby.
Když si vedl Kirschmann v Broumově jako
utečenec z káznice, zvolila si jedna strana
protestantská za pastora Ondřeje Knorra. A
teď začaly posté rvačky rozvaděných stran i
ua místech posvátných.

Nymbarští mívali pět poprav do roka!
Zápisky Mikoláše Dačického o Kutaé Hoře po
dávají nám hodaě chmuraý obraz mravní p
kleslosti města protestantského. Jinde nebylo
o mnoho lépe.

Divně to vyhlíželo pod praporem luther
ského „evangelia“. Jesnité však pokleslou
mravnost všude napravovali hiavně vlastním
příkladem. Přibírali mezí sebe jenom kandidáty
bezáhonné a bystré; za to protestantská vrch
nost zjednávala si i takové hlasatele „evaugelia“,
kteří v Německu nebo v Polsko vyhnali se ši
benici prehnutím do Čech. A kde byla vlastně
svoboda pustorů? Nevzdělaní dobrodrabové,
kteří se za kazatele hlásili, ani nebyli schopní
vážíti sí pravé křesťanské svobody. Za skývu
chleba poslouchali vrchnosti ve všem. Jak ve
liký jest rozdíl mezi poslušnosti jejich a po
slošností jesnitůví Pastoři posloucbali zpupné
a pohoršlivě žijící vrchnosti světské a'to k vůli

lati něco podle jejich chuti, nu — a v přátelském
kroužku se pohovoří o věci od plic, upřímné. A
jako by narazila upřímnost nu odpor po křtu
děcka, tak ještě více by zkusila přímá kritika v ča
sopise. Tudíž příliš přísně neodsuzujme, že jedna
kmotra teprve teď řekla: -Mně se zdá, že ten
kluk má vlasy rezaté. Uvidíte, že je bude mí:
brzy jako šafrán. A z takových rezatých málo kdy
bývá co dobrého. — A víte zas já, ne abych po
mlouvala, zas si myslím, že bude to dítě potrhlé
jako jeho táta. Pořád ručičkama tolika škubalo!
— No, bylo by to lepší, než kdyby bylo tak líné
jako jeho máma. — To máte pravdu.«

Takovým způsobem ne tři, ale hned pět
sudiček spřádalo nemluvněti příští osud.

fastný Košt zatím přecházel ve světničce pln
radosti. Každou chvilku se podíval na Tonfčka
tak zamilované, že ho div neařkl. Celý roj jása
vých i starostných myšlenek se sypal z hlavy
prvotatíka na malého prvorozence, nástupce i dě
dice. +Podívej se, Mančo, koukej, jak rozhazuje
ručičky od sebel Zrovna jako by šil dratví. Snad
klouček poznává už teď, že má tatíka ševcem«...,

A dítě rostlo. Pokud neumělo mluvit, ani
slovem rodičů svých neurazilo a nezarmoutilo.
Pokud neumělo chodit, nikomu ani travičky své
volně nepošlapalo. Za to hodně řvalo, a to jako
na potrestání zvlášté v noci. Ani černošské veli
čenstvo nevyžaduje na svých otrocích tolik stálé
obsluhy, jakou si vymáhal důrazným jekotem
malý tyran Tonda.

*Tondo, ten kluk to všecko dělá naschvál.
Začnu kolébat, hoch dříme; jak si chci odpočinout,
už je vzhůru jako na komando a spustí takový
randál, jako by to byla největší jeho urážka, že si
chci pospat chvilku taky, Proč vždycky spustí
koncert bned, jak ruku od kolébky odtáhnu?«

=Inu, má tě Toníček moc rád, nechce bez
tebe ani na chvilku být; to je to.«

— —
Imserty se počítají levné,

Obnova vychásí v pátek v poledne.
Ročník XII.

——ů

chlebu, vzdělaní jesuité dobrovolné se podří
zovali bezůbouné, bezůhonně žijíct vrchncsti
dachovní k vůli Krista, k vůli rozšíření pravdy
u v naději na odplatu Boží. Jest divu, že při
tehdejší úžasné rozbáranosti chtěli míti jesujté
kázeň nejtužší a že i představení rádi se dá
vali opravovatí od nižších bratří? A jestliže
se ukazovaly při sebekázní jejich některé pře
hoan-sti, bylo to menší chybou než tupá bla
seovanost a cynický posměch metavý va ideální
snažení

Jest zvláštní, že s tak velikou horlivostí
vytýká se jesuitům fanatismus a násilné tlu
mení světských náklonností a — že při tom
neponkazuje se na finatismas Táborů, kališaníků,
protestantů; jest dívno, že přermrštěná počá
teční sebekázeň Táborů i českých bratří kaza
telům řádu jesuitského se líbí. Zkrátka co 80
chválí při sektářích, t» se haní při jesuitech.
Výchova byla a bratří tak příma jako v ně
které katolické řeholi. Před zrakem chlapců
byl v bratrském domě Širší svět zastírác; ti
byli navádění k poslušnosti největší. Ipři jídle
se vedly jen zbožné rozmluvy, chlapec nesměl
pic konati bez povolení správce ustanoveného;
ani dospělejší členové bez dovolení správce
sboru nesměli svobodně vycházeti, jednati, ani
listy psáti nebo příjímati, Voliký počet bratří
ještě v druhé polovici XVI století vyššímu
vzdělání nepřál. Kněžím bratrským s počátku
přísně nařízen coelibát. Bratři považovali vědu
právnickoa, medicinskou a právnickou za učení
nekřosťanská, kupec byl jim lichvářem, bratři
horlili proti tanci, bratr neměl býti konšelem,
cechmístrom, rychtářem, soudcem. A. přece
ukázuěnost bratrské jednoty jest i modernímu
člověku sympatická. Táboři nařizovali půst i
pro kojence, bouřili proti zábavám zcela ne
vinným — a kdo je za to přísně kir1? Tedy
vždy jeu spravedlivě! "osuznjme nestranně ná
boženskou společnost každou.

Jedna zvláštní okolnost bije u jesuitů do
očí. Celá organisace jesnitského řádu byla tak
mistrné sestavena, že osobně nemohl žádný
z nich nad soudruhy příliš vyniknonti ani bez
pomoci jiných živořiti. Prováděla se kontrola
všech nade všemi. Úkoly přesně vyměřeny a
s největší důslednosti prováděny Jesuita nebyl

vAnebo to dělá ze vzteku na potrestiní. Jen
si dej pozor, jak už to dítě je chytré] Vždyť ono
všemu už rozumí, co se kolem ného mluví. O,
já jsem to dobře prozkoumalala ..

A dítě sihla-ještě víc. ——Jednou šermoval
Košt pravicí, v níž držel nacpanou dýmku, před
strejcem Vohrálem, pronášeje nadšený chvalozpěv:
»Strejčku, nechci se chlubit, ale to musím říci,
že tady v celé ulici nemá nikdo tak chytrého
hocha jako já. Musíte se na něj někdy podívat,
abyste poznal, jaké už má nápady. Herec by to
nedokázal, co všecko umí. A jak slyší některou
písničku, už si ji začne zpívat sám. To aby tak
velkou paměť u malého dítěte pohledal la

»No, no, Tondo, těš se těš, ale jen abys ra
dostí nepřišel o rozum! Víš, když se narodilo
první dítě mně, taky bylo nejhodnější, nejhezčí a
nejvtipnější mezi všemi dětmi světa, Všude jsem
to rozhlašoval a říkal jsem, že je to děvčátko ho=
tový andělíček, — Když přišlo dítě druhé, to už
jsem se tolik nechlubil, třeba že bylo hezčí a
hodnější než to první. Tomu jsem už neříkal
*andělíčku«. A když se mi narodilo dítko třetí,
už jsem chlubení přenechal ženě; já sám jsem
spíš huboval. Vždycky si novopečený tatík myslí,
že má dítě nejhezčí a nejctnostnější.«

Košt ctil vždycky kmotra Vohrála pro jeho
upřímnost. Ale dnes div že mu ostře neodsekl.
Zdálo se mu, že chce starší muž Tonička nepřímo
tupit, snižovat, Byl hluboce uražen ve své otcov
ské hrdosti, — Ale zkušenost ho brzy poučila,
že nemluvil kmotr jen tak na plano. Sotva To
níček dvé léta chodil, už vyváděl různé kousky.
kterými dosvědčoval, že jest hlavičkou myslící
Bylo mu popřáno široké pole působností, poněvadž
rodiče jásali nad každým jeho kouskem jako nad
stkvělým dokladem geniálnosti. Když Toníček
až příliš vřískal, když schválně rozlil černidlo
po podlaze, pleskl ho tatík přece trochu, ale



hrd va svoji osobní zdatnost; dovedl však ve
lice nadšeně a sebevědomě poukazovati na ve
likou práci s úspěchy řádu celého.

Bylo potřebí konečně zabřímati do svě
domí těch lehkomyslníků, kteří v Čechách za
váděli lid z neznalosti a někdy i z úmyslné
letivosti k bladům a pověrám nejborším. Člověk
přímo žasne, jak hrozné pověry bojely v ně
meckém protestantstvu v XVI.atoletía jak tam
pastoři ohlapovali lid přímo komickými „ovan
gelickými zázraky.“ Poban z afrických lesů
by se divil, čemu všemu tehdy „pokrokové“
protestantstvo věřilo. A pověry ty nalezly si
cestu i do Čech. Co za Karla IV. v Čechách
byly i méně významné pověry přísně stíhány,
v XVI. století bujela u nás pověrečnost na všech
stranách, jíž se poddávali i sektáři osvícení,
nad současnou dobo povznešení. Tu bylo ko
nečně potřebí vyvrci starý kvas a naliti vína
čistého. Kdo spílá jesnitům tehdejším „ohlu
povatelů“, ať dokáže, zda učili tak nesmyslným
pověrám, jaké zaznamenáva S vážnou tváří
sám vzdělaný protevtant Skála. Vyjma jednotu
českobratrskou panovala v Čechách nevědomost
přitno úžasná; místo co by byli dali zbohatlí
protestantští stavové uňco na školy, raději pe
níze probýřili. A chtěl-li některý selský synek
aspoň na zubožené, macešsky obslahované uni
versitě studovati, tu Šlechta na vzdor rozkazům
katolického krále selskému mladíkovi zame
zovala do Prahy přístup; takové „kulturní“
okolnosti byly ovšem vhodným pařeništětm pro
pověry všeho druhu.

Papouškuje-li někdo bezmyšlenkovitě po
jivých, že příchodem. jesuitstva bylo zdravé
náboženské smýšlení Čechů zmrzučeno, a že
byla ochromena „reformace“, nechťmlsto frazí
dobře prostuduje náboženské dějiny XVI. sto
leti. Pak snad odvrhoe slepé strapnictví a
řekne, že sektářství zavedlo nás do zmatků
nejtrapnějších, že vyvolalo duchy, které pak
zažehnati neumélo. Pozná, zda mravní refor
mace závisela od nevázaných pastorů, čí zda
měli právo reformovati jesuité, kteří dle ú
sudků vážných historiků reformovali napřed
sami eebe. Tolik na památku jesuitského řádu,
jenž se před 350 lety v Čechách usadil.

Dopis z Prahy.
(Zase oklamáni. — Výroky posl. Udržala. —

Volní myslitelé jako vědečtí ubožáci.)

Poslanec Stránský projevil potěšení, že
Poláci, porazivše Gautsche, avolnili race české
delegaci. Projev tento předpokládá, že poslanci
naši měli s Gautschem úmluvu, jejímiž hlav
ními body asi bylo se strany české propuštění
státních nezbytností a se strany winistrpresi
denta určité sliby strany jazykové otázky a
drahé aniversity. Buď Gaotsch dal sliby v dc
brém úmyslu, domníivaje se, že v daném oku
mžiku na rozhodujících inístech o realisaci
jich se za adí, anebo sliby jeho byly zpévem
volavého ptáka. Poslední tento názor několi
krát již proskočil novinami, a okoloosti na

(O
bned se obracel k žené: «Poslouchej, toho kluka
musíme dát na studie, Ten má nápadyle A když
už začal choditi Toníček do školy, byl nucen
sáhnouti tatík k trestnímu prostředku důkladněj
šímu, který by byl úměrný věku a fysické zdat
nosti bochově. A tek přilebl leckdy na lopatky
Toničkovy potěh: s počátku jen tak lehce, ale
pak dopadel upřímněji. Ale dálo se to obyčejně
jen tehdy, kdy toho vyžadovala potřeba nejkraj
nější. Hned přivedla některá matka ke Košťoví
nebo do čkoly dítě s rozbitým nosíčkem nebo
s modřinou na skrání; hned zase strhl se rámus
u sousedů, že Toníček přerazil kamenem jejich
pejskovi nožičku, — Ale po každé výplatě znovu
Košt přesvějčoval svoji drahou polovici: «To je
kluk čiperný, nikomu se nedo. Ten musí študý
rovat.“

Když byl Toníček ve třetí (třídě, odejel
krátce před koncem roku dosavadní jeho pan
učitel na zotavenou. Děti dostali učitele nového.
Toník s počátku z opatrnosti choval se obstojně;
zkoumal terrén, čekal, bude-li nový paedsgog
přísnější než bývalý. Za několik dní nabyl zkuše
nosti uspokojivé. Mladý pán přišel k dítkám se
srdcem nejideálnějším. Domníval se, že laskavým
slovem, otcovskou výstrahou a věcným poučením
dosibne u té drobotiny víc, než methodou rákos
kovou. Ale kam pak s tím na bujaré hochy
z Koráloval Ti se prali s vesnickými dětmi na
potkání, hráli si na vojáky, házeli po sobě kamením...

Pan učitel již měl dvanáctkrát příležitost
osvědčiti svůj řečnický talent. Domlouval hlasem
pobnutým, vykládal dojemné, jak je srdce jeho
citlivé ranéno, pozná-li u milých dítek bujnou
svévuli. Holky ještě jaká takž poslouchaly, ale
hochům byla při té řečí nějak dlouhá chvíle, Ne
dovedli se vpraviti do nové methody; myslili si,
že mobou vyváděti tak dlouho, pokud ve vlasech
kárrou pravici peucití.

svědčají jeho pravděpodobnosti. Říká ae sice,
že Gauteche porazili Poláci, ale proč by nebyl

mohl poskytnouti Polákům Dán president,co jim nabízí princ Hohenlohet Takénezapo
mínejme, že Gautech odcházel v největší cí
sařské milosti, že moh! ještě dlouho zápasiti,
a že odcházel tak jaksi netragicky a bezbo
Jestně, což vše vnacuje mínění, jakoby odchod
jeho byl dávno připraven na ta chvíli, kdy
měly býti od poslanců českých předloženy
účty, aby byly neprodleně zaplaceny.

Ostatné že našim poslancům Gautsch
určité věci alihoval, nasvědčují výpovědi Kra
mářovy. Kramář aspoň nepokryte vyjádřil nu
prostou důvěra v dobré úmysly Gautschovy,
a takové projevy vedoucích politiků, kteří na
zrádné půdě politické nemohou býti ani dosti
opatrni, nejsou zajisté bez určitých základů.

Byli jsme tedy zase pořádně napálení.
O jazykových nařízeních můzeme dále hovořit,
že jsme je měli, a v drahou universita můžeme
stále ještě doufati. Jsme ostatně té politické
mizerii a vídeňské lásce ku právům uašeho
národa zvyklí a tím jsme také bodné otapělí.
Otupělost musí se nutně dostaviti tam, kde
bylo již tolik dokladů podáno, že spravedlivost
vůči nám státní správě není jasným příkazem,
nýbrž problémem. Slovo „máš“, jak praví
Carlyle, bylo od vradávna podmínkou lidského
bytí, a blabo a požehnání člověka spočívalo
v zachování toboto zákona, U nás rozhoduje
slovo „chci“, slovo jímá Němci terorisují vládní
činitelé, protože tito činitelé velmi ochotné
uechávají se od Némců terorisovati. Postavení
mladočeských poslanců není tedy závidění
hodné a véříme rádi, že někteří z nich mají
již poslanectví dosti. Následek jejich opětného
sklamání bude, že opatrněji 8e zachovají vůči
krásným očím Hohenlobovým a že nepodlehnou
příjemnému jeho osobnímu vystupování.

* *
+

Poslanec Udržal na schůzi katolických
zemědělců v Dašicích nerozpakoval se tvrditi,
že Masaryk dovede pro své přesvědčení trpěti.
Nikdo se asi více nepodivil těmto slovům
Udržalevým jako sám Masaryk, a v redakci
„Času“ užasji asi nad nenadálým přátelstvím
muže, jejž „Čas“ v minulých letech kdysi pře
táhl. Stane se „Čas“ nevěrným svým zásadám,
jestliže nevyhblásí Udržala za muže, jenž má
smysl pro svobodomysínost 4 pokrokovost,
kterýmě refrénem končí všechny své nářky,
jimiž pokorně a poníženě na všechny strany
nabízí kandidatoro Masarykovu.

Nastojte, tedy Masaryk dovede pro své
přesvědčení trpěti! Udržal tedy spí s otevře
nýma očima. Oči má, ale nevidí; leda to, co
mu leží před samým nosem, sice by nemohl
něco takového z úst vypastiti. Patří k těm
lidem, kteří, jako by nejen viděli, ale také
všechno pronikali, pohybují se v okrahu své
činoosti; a nezdá 8e jim ani ve snu, že by to
nebyl celý svět. Což nezačíná vskotko prázd
nota tam, kde končí dosah jejich zraku, a
není-li to pro ně nadobro konec světa?

Jsou časopisy, mající svá určitá jména,
možno citovat jich čísla a řádky, jak Masaryka

m0 ně

Byla právě sobota, kdy byl nucen. učitel
Bodrý vkročiti do třídy již před osmou hodinou.
Čilý Toníček stél na levici a ječel až uši zalehaly.
Při vstupu paedagoga zavřel hlasná ústa a vhupl
do škamny, jako když někdo po šabáku vřeštícím
nad vodou kamenem hodí.

Citlivý učitel se zarděl roztrpčením, sestavil
si na rychlo v bystré hlavě kostru vychovatelského
plaidoyru a počal hlasem povýšeným: Košte, Košte,
jak mne opět zarmucuješ! Což jsem ti již po dva
kráte neřekl, že činíš svým bujným hlukem velikou
nepřístojnost ? Já slyším již dole křik, slyším řev;
myslím si: To snad některý nevzdělaný zbujník
blíže školy tolik řádí. Ale zkušenost mi v zápětí
řekla: Nikoliv! Již v chodbě pan řídící učitel mi
řekl: Slyšte, pane učiteli, ten rámus! | Nejspíše
z vaší třídy se ozývá. Stoupám po schodech a
divý hluk vzrůstá, Táži se sám sebe: Zdaž celá
třída jest dnes tolik rozpustilá? Nikoli — opravují
se — není možno, aby moje dítky všecky tolik
vyváděly. Vždyť většina z nich pevně si v paměť
vštípila napomínání svého učitele. A hle, nyní
vidím, že ten hluk dělá Košt; nyní zřím, že Košt
jest tím nezdarou, který dělá banbu celé hodné třídě,

Košte, Košte, kdybys jen pochopil následky
svě chlapecké nerozvážnostil Kdybys jen věděl,
do jakých nesnází přivádíš svého pana učitelel
Po vyučování sejdu dolů, a tu se mne hned pan
Hdící otáže: Pane učiteli, kdo to prováděl ve
třídě tu nezbednost? Snad více žákův a žákyň?
A já musím odpověděti: To všecko páchal jediný
Košt.

A budou se dotazovati lidé, kteří za svým
zaměstnáním kolem školy kráčejí: Která třída dělá
takový rámus? A já s bolestným srdcem prohlá
siti musím: To dělá jediný Košt.

Té: budou vyzvídati ditky z jiných tříd,
kdo se to zde tak nevzdělané chová. A spolužáci
tvoji řeknou: Tak veliké pohoršení nám dévá
jesiný Kodt.

odvuzají, že nedovedl přijíti před aoud a še
dal odvolati svým advokátem. Snad špačkové
v sehradě páně poslancově štěbetají pravdu,
že Masarykovi trpěti pro své pomluvy 8e ani
nezazdálo. Také neustálé škemrání o mandát
v tělesném orgánu jeho dokazuje, že o nějaké
statečnosti nelze u Masaryka mlaviti a dokonce
ne již o nějakých útrpných obětech. BlandUdr
žalův jest tedy tak veliký, že žádné srdce ne
bude tak kraté, uby jeho somnambulism nepo
litovalo. Udržal cítí se také povolán odsuzo
vati kněžstvo řka, že kněží jako stav nejvíce
poškozají náboženství. Kdyby byl odsoudil
jednotlivce, mělo by to svůj smysl, ale mloviti
takto o všem kněžstvo, to znamená, ztratili
všechnu úctu ke spravedlnosti a propadnouti
bezblavému fapatiemu! Mohli bychom volati
Udržala ba slovíčko a vzhledem k jeho pře
bíhání od strany ke strané rozhovořiti se 8 ním
o poškozování politické morálxy, ale opomije
jice toho dotkneme se věci jen ještě několika
slovy. Katolické kněžstvo uvyklo již tolikerému
nepřátelskému brigantetví a surovostem va
tvář mo vrhaným, že snese klidně i tuto urážku
rytířského poslance. Pojmy veřejné mravnosti,
vzdělanosti a humanity jsou a nás již tak
utlučeny, že marno jest se jich dovolávati.
Vážný člověk, jenž by našim kolturoikům,
nevstále o pokroka a vzdělanosti deklamujícím,
chtěl vniknouti hlouběji v duši, brzo by za
rmonceně poznal, že putuje světem vycpaných
loutek, žvástajících a bezmyšlenkovitě veliká
hesla vykřikujících; poznal by, že jsou umě
lými formalitami, jen doslechem a žádným
faktem.

+ *
*

Mravní ubohost nezadá v ničem té ubo
bosti, která trinmfuje v popularisování vědy.
Minule jsem již připomněl, že rytířské ostraby
v tom ohledu chce si vysloužiti volný myslitel
Pelant. Jest to muž, jenž vědou chce odstranit
náboženství a materialistickými formalkami
řeší záhady a jevy života. Ve fotografii jeho
chceme pokračovati ne pro jeho osobu, n»brž
pro celý aměr, jehož jest složkou a jehož vě
deckou ubohost jasně představuje. Že Pelant
jest ve vší dokonalé formě vědecký iguorant,
dokazvje sám v referátu o hospodářské výstavě,
v němž kostíku připisoje tvořivou moc mj
slící. „Chutné jablko“, praví, „tof dnes dosti
drabá věc; a přece jak záhodno by bylo, aby
miliony pracovníků hlavou po skončené práci
pošilo fosforečňanů co nejdelikátněji v jablku
skrytých a tak nahradilo ztracené a opotřebo
vavé látky mozkové k nové síle a k novéma
svěžímu tvoření“

V zimě za dloubých večerů ma vesnici
vyprávějí ei pohádky o strašidlech, a jest mimo
pochybnost, že by se Pelant do těchto společ
ností nehodil, neboť jeho strašidlo myslícího
fosforu jest hrozné, tím hroznější, čím okáza
leji vyprávěč nasazuje si masku pokrokového
myslitele. Člověk obeznalý s tomto otázkou,
domníval by se, že kostík ve spojení s my
šlením již dávno jest zapomenat, ale volný
myslitel Pelant statečně tento nesmysl vynáší
ze epoust archiválního prachu. Směšné toto
7

A jk musím samému tvému otci sděliti, co
mi provádí tebhle nešťastný Košt. Košte, pospěš
chutě domů, vyřiď moje uctivé poručení svému
otci a řekni mu, aby sem přišell«

Tondovi byla při nepomínání dlouhá chvíle;
ani všeho neposlouchal a pošilbával raději k oknu.
Při posledních slovech mistrně provedené před
néšky však se zarazil. Panečku, doví-li se tohle
tatík, dostane Tonda aspoň šestkrát potěhem....
Kluk se trochu zamračil a psk s čepicí v ruce.se
ploužil jako šnek ke dveřím. Za chvíli byl zpět
— přivedl do třídy tlustého muže. Děti sklonily
hlavičky k lavicím a usmívaly se. »Hle, pane Košte,
smutná povinnost mi kázela vás do třídy povo
leti.. .« Po dokonání delší řeči křikl [lustý muž
špekovým blsasem: »Ty, ničemo nezdárná, tako
vou mi děláš radost ?< — Následovalpohlavek. —
»A tohle máš jen prozatím; doma tě zmrskám,
až se budeš svíjet.« — Tlustý muž poděkoval za
otcovskou starost učitelovu a poroučel se.

Jakmile odešel, počal zase učitel kárati ta bod=
nější robátka: »Musím vám dáti, dítky, výstrahu,
abyste se škodolibé nevysmívaly trestanému spolu“
žákovi, Škodolibost — špatná vlastnost. Trestání

Mějte
ostatně stále na zřeteli přísloví: Dnes mně, zítra
tobě. — »A co se ty, Skálo, směješ dál ?«

ePane učiteli, ten mužský není tatínek
Koštův, to je šenkýř z Malova.« — Učitel pře
kvapením zkameněl ...

K tomuhle hostinskému chodil tatík Toni
kův na pivo; někdy vzal taky synáčka s sebou.
A bystrý rozpoznávací talent hochův poznalv tlu
stém hostinském hotového šelmu, který každou
chvíli nějaký žert provedl a který Tondovu chý
trost chválil. Kluk se s ním ve svých rozpacích
potkal na náměstí, zabrečel si na přísnost tešín
kovu a bostinský se uvolil dělati Istivě milosrde
ného zástupce.



poblouzení má zvláštní esudy, mělo-čss vvého
vzrůstuwteď, jak patrno,mátaké chvílisvé
pošetilosti.

Aby dokázáno bylo, že duše není nic ji
něbo než myslící hmota, z počátku tvrdili ma
terialisté, še duševní činnost stoupá velikostí
a mozkovými závity. Když na tomto poli bylí
poraženi, Moleschott vypustil do světa myšlenku,
že bez kostíku není myšlení. Molesobott ovšem
opsal myšlenku ta od Fenerbacha, kterému
vlastně náleží sláva tohoto vynálezu. Jako
stoupenec eměra Heglova prohlásil Fenerbach,
že v nás myslí kostík. Jest prý na avětě tolik
tmy, protože velcí myslitelé nemají ve svých
mozcích kostíku. Fenerbachoví konečně tento
nerozam možno prominouti, neboť nebyl che
mikem a nemohl tudíž věděti, co kostík jest.
Potom není třeba u něho všemu rozoměti do
slovně, protože si často ee svými čtenáři za
žertoval tak, jako Bůchner, vyznavač téžemy
šlenky. To vše kde jakému vzdělanci jest
známo, ale přece, jak patroo na odstrašajícím
příkladu Pelanta, vyskytnou se lidé pokroko
vého myšlení, kteří opravdově tuto nemotor
nost přijímají za svou a k toma ještě blýskaji
8e 8 ní na veřejností. Komu čest, tomu čest,
i volnému myeliteli Pelantovi. Liebig dokázal,
že kosti obsahují čtyřistakráte více kostíku
než mozek. Očekávati tedy lze, že tohoto
opravdu vědeckého fakta uchopí se i Pelant a
ujistí naši veřejnost, že jeho noby více myslí
nežli jeho mozek.

Kam vede snaha přemrštěného populari
sování bájek materialistických, ukazuje Pelant
v tomže referátě o hospodářské výstavě, když
chce velmi duchaplně říci, že motor ve svém
okolí se brzo přizpůsobil, zcela dle Darvina
prý. Ovšem snad referent to mínil ve smyelu
přeneseném, ale přece jen ukazuje, že Darvi
novu přizpůsobení nerozumí jako mnohým
jiným věcem, jež z materialismu vybírá a proti
epiritualistickéma názoru světovému blava
nehlava zdůrazňuje.

Obrana.
(3) Ke kandidatuře professera Ha

saryka. Ušlechtilý tábor předních stoupenců
Masarykových přilnul na pobízení svého mistra
k vyšší morálce, než jest ts katolická. A jak
ta pokroková morálka vyhlíží, ukázalo se při
náhle vypuklém sporu v táboře těchto ašle
cbtilých daší. Ti, kteří stále jiným hlásali
„S pravdou ven“, s počátku tutlali rytířské a
Českobratrské ctnosti Herbenovy. Když však
už to nešlo tajiti, pustili se do sebe molodci
jako na trhu. Nadávali si zlodějů, moralistních
bestií, obě strany sháněli důkazy k usvědčení.
A lhali o sobě skoro tak, jako lhou o kato
hictvu.

Tohle byla veliká brynda. Otec Masaryk
spráskl ruce nad tím, jak má zvedené děti.
Jak to teď honem udělat, abr tolik kalu stváří
obou stran smyl? A tu tenhle učenec, který
jindy luštil bravě nejtěžší problémy morální,
náboženské, medicinské, historické i národ
nostní, najeduou oněměl, ačkoli by přece o
svojí straně měl věděti o mnoho víc než na
př. o tom, kolik se nalezlo penězpo papeži
Lva XII. Konečně by tahle diplomatická
opatrnost nebyla právě nejhorší, kdyby byl
nevydal Masaryk sám heslo: „Pryč s tajoůst
kářstvím (“ Ale konečně musel a masel pro
mluviti. Snažil se ehudinka peáti tak, aby si
nerozhněval ani Herbenovce ani Hajnovoce.
Ale běda, jeho slohové cvičení ee mu povedlo
tak oboze, že sám Al. Hajn prohlásil, že Ma
saryk převrucí pravdu na raby.

Ale naposledy přece jenom autoritou svojí
dosáhl toho, že se rozvadění bratři smířili. Ale
jaký to byl smír! Místo co by se byla celá
aféra otevřeně dojednala, prohlásili molodci,
že se mýlili — nu a vstrčili všecka akta ozna
čená heslem „s pravdou ven“ do archivu.
. Tohle dopálilo samého Machbara, který
jindy tolik dbal cti realistického štítu a který
satyry své psal tak diplomaticky, aby nebyl
uražen žádný realista ve „svých posvátných
citech“ Napsal tedy Machar do samého „Časn“
Masarykovi otevřený list,v němžšlebal smírné
ututlání celé aféry mimo jiné těmito slovy:

„Po pětinedělním zápasu, kde mebylo šetřeno
ničeho, kde byly pomazány štíty těch i těch tak, že

není metoda politické strany! Myslíš, že se najde
v království Českém v kterémkoli okresu nějaký
volič, který by uznal, če takový štít může býti
ochranou jeho práv, a který by dal hlas přísluš
níku tétostrany? Tomáši, buď měla strana nechat
padnout Herbena nebo výkonný výbor, všechno
ostatní jest eamovražda partaje jako politické
strany. A naopak: na takový smír neměl při
stopovat ani dr. Herben, ani výkonný výbor.
Ztratil jsem illusi o mužích, proto se přestá
vám počítat ke straně. — Nikdy jsem nevěřil,
že takový shnilý kompromis jest možným v naší
straně, pod auspiciemi (pod záštitou a dohle
dem) mých přátel. — Byla to zkouška z po

strany — a strana v ní hanebně“
Teď bonem Se starají pokrokáří a socia

Jisté, aby Masaryk obdržel poslanecký mandát
— s Machar, který tak peprnoa kapitolu po
věděl hlavnímu zprostředkovateli emíra — teď
mlčí a mlčí. Zkrátka uznal dlo své vyšší mo
rálky za vhodno poddatí se kompromisu taky.
Rozhorlený rytíř přísnosti sňal si brnění a
ostrahy — oblekl domácížupan. Teď jen če
káme, zda se proroctví Macharovo vyplní a zda
se naleznou voliči, kteří by dali hlavnímu
strůjci „shnilého kompromisu“ hlas. Proroctví
Masarykova se nevyplnila; jak dopadne věro
hodnost proroctví Macharova? — Poslancem
má býti Masaryk, který z pochopitelné „opa
trnosti“ na veřejné výtky Macharovyveřejně
neodpověděl. A poslancem má býti proto, aby
k tomuto „demokratu“ mělo soudní právo těžší
přístap než k dělníkovi.

Politický přehled.
V poslanecké sněmovně nastalo zase ro

kování o vládním prohlášení — mlácení slámy.
Princ Hohenlohe doporačuje sněmovně, aby 80
spokojila s tím, čeho lze donáhnoati, jinak že
vláda vystoupí se samostatnými návrhy. Před
seda ministerský pokoaší se stále o kompromis
ve volební opravě. Haliči nabízí l4 nových
mandátů, Němcům 16, Čechům a Vlachům po
2, tak že by slovanská většina měla pouze
3 hlasy. Pěkná to rovnoprávnost, třeba sám
princ Hohenlohe ve sněmovně prohlásil, že vo
lební oprava není dělána proti žádné nárvd
nosti, ale takó pro žádnou zvlášť, nýbrž že
bledí panující národnostní poměry smířiti
8 rovnosti všech občanů. — Výbor pro volební
opravu po všeobecné rozpravě usnesl 80 za
hájiti podrobnou debatu. — Delegace sejdou
Be 9. června a volby vykonají se dnes v pátek.
— Na korunní radě ve Vídni jednalo 86 o au
tonomním celním tarifa a obchodních smlou
vách, jež vláda uherská chce předložiti říšskému
sněmu dodatečně ku schválení, nikoli jako
předlohy společné, nýbrž jako pouze uherské;
tomu vláda rakouská odporaje. — Na místo
ztracených 4 mandátů ve 4. sboru získali křest.
sociálové vídedští při obec. volbách ve 2. sboru
nové 4 mandáty. Ťím +e tedy v počtu vlád
noucí většiny nestala žádná změna.

Nový uherský sněm říšský zahájen 22.
května trůaní řečí, v níž projevuje mocnář
radost, že ústavní život zase obnoven, Nejprvé
třeba provésti rozpočet, schváliti celní a ochodní
smlouvy, kontingent nováčků, zachovati celní
obchodní jednota S rakouskou polovící říše,
provésti vyrovnání a volební opravu na základě
všeobecného práva, avšak se zachováním národ
ního rázu Uher, atd.

Doplňovací volby ve Francii skončily
úplným vítězstvím spojených socialistů a ra
dikálů. Sočmovna francouzská bude nyní míti
79 katol. poslanců, 30 nacionalistů, 66 mírných
republikánů, 108 radikálů, 127 social. radikálů
a 56 neodvislých socialistů.

Raská říšská dama projednala a schválila
adresu, která jako odpověď na trůnní řečpodána
bude carovi. Adresa jest obsahu radikálního
a splnění požadavků v ní obsažených z velké
části jest nemožným, což se vysvětluje tím, že
duma se skládá z možů radikálních hesel,
kteří jenom o právech mloví, ale ke skutkům
u nich daleko. Očekávaná amnestie pro politické
provinilce zase odložena. Audience, v které
měl předseda damy předložit caru adresu, nebyla
povolena.

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

Králové. Zřídka kdy bývá konána v jednotě
tak slavnostní výborová achůze, jakou byla po
slední dne 21. t. m. Na počátku schůze ujal se
slova jednatel p. Polák mi. a vřelými slovy oce
ňova!l význam vzácné blabovůle av. Otce Pia X.,
jenž ráčil uděliti předsedovi jedn., vldp. Dru. Reylovi
kříž „pro Ecclesia et pontifice“ a staršímu jednoty,
p. V. Jenšovakéma pochvalné uznání s apoštolským
požehnáním. Shromáždění členové výbora provolali
„sláva“ av. Otei i ndp. biskupovi, jenž na stup
nich trůnu Jeho Svatosti podal zprávu o dlouho
letém sociálním ruchu v katolickém dělnictvu
diecése královéhradecké. Oba vyznamenaní sociální
pracovníci upozornili na (to, že vyznamenán byl
tím celý spolek, ano celá strana a myšlenka kře
sfansko-sociální, což přispěje i u jiných jistě ku
vytrvalé a horlivé práci na poli křesťanského soci
alismu.

Slavnont svěcomí spolkového pra
poru pořádá křesťansko-gociálnílidový spolek pro
Holohlavy a okolí dne 4. června 1906 o 10. hod.
dopol. s tímto programem: O 5. hod. ranní bu
díček v Černožicích a Holohlavech. — O 6. hod.
ranní budíček ve Smiřicích. — O 7. hod. ranní
uvítání spolků a hostí na nádraží ve Smířicích.—
O 9. hod. uvítání spolků a hostí z okolí v Holo

blavech. — O 10. bod. seřadění spolků a průvod
na místo slavnosti. — O půl 11.hod. polnímšesv.
— 0 11. hod. slavnostní řeč promluví vadp. dr.
Šulo, čest. kanovník z Hradce Králové. — O půl
12. hod. posvěcení a odevzdání praporu. — O 12,

hod. slavnostní pochod 8espokovým reporemv čele. — O půl 1. hod. rozchod a společný oběd.
— O půl 3. hod. seřadění veškerých spolků u
místností spolkových v Holohlavech a pochod Smi
řicemi do restaurace „Na lednici“ ve Smiřicích.—
O 3. hod. odpol. koncert sesílené kapely p. Ma
cháčka. — Bratrské spolky žádají se, by se slav

nosti této v„očin co nejhojnějším účastnily.Ukažte, že řadynaše se množí, že také něco
znamenáme.

Z Kutné Hory. Katolická Jednota sv.
Vojtěcba pořádá v neděli 27. května ve spol.
místnostech v hostinci „u Rohlíků“ schůzi, na níž
dp. P. Milo Záruba, farář v Jiřicích u Humpolce,

promluví „U jc dojmech a upomínkách z cestpo Palestině.“ Začáteko půl 8. hod. odpol., vstup
volný. Zdař Bůhl“

Z Nové Paky. Dne 29. dubna £. r. od
bývala „Katolická, vzdělávací Jednota pro Novou
Paku a okolí“ řádnou roční valnou hromadu. Ze
zprávy jednatelské o činnosti Jednoty sdělujeme:
Jednota pořádala 12 výbor. schůsí, 8 členských
a 2 veřejné. Přednášek konáno 15. „Proč stali
jeme se stoupenci katol. jednot“ (p. Jan Křížek
ml.), 4 přednášky „O dojmech z Prahy z Marián
ského kongressu“ rozděleně dle odborů (p. Ma
linský, sl. Hrnělřova, Kubánkova a Grofova), „Po
vinnosti katolíků naší doby“ (p. J. Křížek ml.),
»O ženě japanské“ (sl. Křížkova), 2 přednášky
nO sv. Hoře“ (sl. Kovářova a Nyplova), „O křest.
rodině“ (sl. Grofova), „Zena v domácnosti“ (61.
Kubánkova), „Věda a víra“ (p. J. Kilžek ml.),
Odpověď na these Masaříkovy a na výzvu: vy

hoďte náboženství ze škol“ (dp. Jos. Vomočil),
„Naše organisace“ (veř. před. p. J. Astr z Hradce
Králové), „O přím. taj. vol. blas. právu“ (veř.
před. p. V. Myslivec z Prahy). Divad. her dáváno
7: „Diblíkova dceruška“, „Před sjezdem“, „Otče
náš“, „Příšla do rozuma“, „Ztracený život“, „Bůh
láska v jesličkách“ se zpěvy (ŽZkrát), „Pro kus
chleba“. Zábavy pořádány 3, dva zábavné večírky,
druhý s tombolou a ples. Z časopisů a knih ode
bírány: „Obnova“, „Naše Listy“, „Meč“, „Práce",
„Selské hlasy“, „Eva“, „Obrana víry“, „Časové
úvahy“, „Hlasy kalol. spol. tiskového“, „Husitatví
ve světle pravdy“, „Zábavy večerní“, „Brodský“,
„Jirásek“, „Knihovna Kříže a Marie“ a jiné. Jed
notě dáván „Čech“ a „Drak“ Veřejně vystoupila
Jednota: na Mariánském kongressu, na sjezdu
v Roztokách, o Bož. Těle, na sv. Václava, na av.
Josefa, o vzkříšení a na „matiční“ slavnosti. Pro
divadlo pořízeny nové dekorace 8 obleky k vá
noční bře; jeviště pojištěno na 1200 K. Příspěvků
v nemoci dáno 16 K, na darech a odměnách udě
leno 146 K. Darem obdržela Jednota: kniby od
sl. Vomočilovy, pí. Hartlové a dp. íaráře Vomo
čila; obraz od vlct. pí. Ebenhocbové a cenné dárky
od p. Fr. Pavlovce, zlatníka, začež vzdává vřelé
díky. Celkový příjem Jednoty na členských pří
spěvcích a z div. a zábav obnášel 1388 K 36 h,
vydání 1024 K 17h, čistý získ 364 K 19 h.
Jmění Jednoty činí v hotových penězích 1839 K
15 bh. Knihovna čítá 506 svazků, rozmnožena za
uplynulý rok o 83 svazků; knihy půjčeny 1435krát.
Členů čítá Jednota 165. Při volbě a následní vý
borové schůzi zvoleni do výboru pp.: Křížek Jan
st. (předseda), P. Jos. Vomočil (místopředseda),
P. Fr. Salfický (jednatel), Pavlovec Josef (poklad
ník), Horák Jos. (režisér), Hamrník Josef (1. kniho
vník), Kynych Ant., Malý Jan, Vitvar Jan, Za
bradník Fr. Nábradníci pp.: Křížek Jan ml.,
Malinský Jos. (2. knihovník), Šraml Josef, Šulc
Václav. Revisoři účtů pp.: Franc Jar., Záhejský Fr.
Kóž i na dále jeví Jednota zdároou Činnost a zí
skává hojně stoupenců. Zdař Bůh!
=- Z Hlimecka. Velmi krásně vydařilase

schůze ve Stadnicích u Hlinska. Přijel k nám dne
13. t. m. pozvaný řečník vp. Jiří Sahula přednášet
o českém státním právu za Karla [v. a za doby
nynější. Shromažďovací místnost byla přeplněna
horlivými účastníky. Řečník za napjaté pozornosti
vyložil, jak země korany České byly v době
Karlové rozsáhlé, jak Český stát byl samostatný
a svrchovaný v příčině politické, jak byl usamo
statněn v ohledu kulturním (universitou), nábo
ženském (arcibiskupstvím), v příčině vojska, soud
nictví i financí a jak veliké vážnosti tehdy
požíval jazyk český. Byl to nejdokonalejší a
nejmocnější stát svého věku v Evropě. Nyní v nej
důležitějších státních oborech závisíme na Vídni,
kamž obrovské sumy penéz odvádíme, aby se za
ně hojily passivní země alpské. V soustátí Ra
kouském chceme trvati dále, ale musíme klásti
důraz na to, aby Vídeň vyhověla spravedlivým
požadavkům našeho národa. Národu dříve tak
slavnému a mocnému musí se dáti v jeho vlastní
domácnosti nejméně rovná práva 8 národy jinými.
— Když řečník dokončil, přičinil k přednášce
jadrné poznámky vip. Aut. Vobejda. Pak ještě
pozvaný řečník vyložil, jak si máme vážiti té
svaté víry, pod jejímž praporem za Karla IV.
naši předkové tak blaženě žili. Následovaly zase
případné dodatky našeho pana kaplana. Ač schůze
trvala velice dlouho, přece mikobo neunavila



Účastníci roscházeli se v povsmešené náladě. Zdař
Bůh další naší činnosti!

Zprávy místní a z kraje.
Udílemí papežských vyznamenání

v bisk. rosidemel. V neděli dne 20. května
byla bisk. residence dějištěm povznášející skvělé
slavnosti. K 11. hodině scházeli se ku zvláštnímu
pozvání zástupcové zdejšího duchovenstva, měšťan
ských, úřednických, professorských krahů a ne
scházela zde ani repraegentace zdejších dam. Na
všech byla patrna jistá zvědavost, protože nebyla
známa příčina tak četné návštěvy biskupského

Paláce Záhadu vlídným způsobem rozlaštil ndp.iskup, když v dojemné zprávě o své audienci u
sv. Otce v Římě tlumočil blahovůli Jeho Svatosti,
která ráčila v zástupcích biskupského města vy
znamenati veškero jeho obyvatelstvo, ano i celou
diecési Královéhradeckou: U příležitosti pouti Jebo
Milosti našeho nejdůst. arcipastýře ráčila Jebo
Svatost papež Pius X. milostivě vyznamenati:
nejdůstojnější katbedráloí kapitolu a zvláště jejího
děkana pochvalným dekretem vlastol rukou pode
psaným, nejdůst. pana Dra Aloise Frýdka, gene
rálního vikáře, podobiznou 8 vlastnoručním pod
Pisem a požehnáním; hodoostí tajných papežských
komoří vys. důst. pp. Matěje Musila, kanovníka
a městského děkana, a Frant. Schmieda, čest. ka
novníka, em. bisk. vikáře a faráře ve Zdoňově
(Merkelsdorf); záslužným křížem „Pro Ecclesia
et Pontifice“ vsdpp. Megr. Frant. Hampla, pap.
praelata a kanovníka, inf. arcijáhna, Dra Frant.
Šulce, č. kanovníka a professora theologie, Dra

Jos. Mrštíka, arciděkana v Chrudimi, Václ. Uhlíře,
bisk. vikáře a faráře v Přepychách, Fr. Techert
nera, bisk. notáře a děkana ve Vrchlabí, Dra
Frant. Reyla, řiditele bisk. Borromea, velect. pp.
Heřmana Steinfelda, c. k místodržitelského radu
a okr. hejtmana v Hradci Králové, Jos. Nováka,
řiditele učitel. ústavu v Hradci Králové, MUDra.
K. Schmoegra, lékaře v Cbrasti, hraběnku Alžbětu
Stubenbergovou ze Žamberka, pí Edeltrudu Pal
movou, choť c. k. majora v. v. v Hradci Králové;
kommendu řádu sv. Řehoře Vel. s hvězdou obdržel
baron Oskar Parisch ze Žamberka; pochvalným
listem uznání A8 vlastnoručním podpisem Jebo
Svatosti vyznamenání byli: slavná rada králov.
věnného města Hradce Králové se zasloužilým
starostou p. Drem Fr. Ulrichem v čele, a slov.
umělec český Jos. Myslbek, professor c. k. uměl.
akademie v Praze; podobenkou 8v. Otce 8 vlastno
ročním Jeho podpisem vyznamenán byl velect. p.
Jiří Matouš, c. k, státní návladní v Hradci Král.;
listem uznání sv. Otce prostřednictvím státního
sekretáře kard. Merry de Val vyznamenání byli:
vys. důst. p. Dr. Ant. Brychta, kanovník kapitoly
královéhradecké, vys. důst. Msgr. K. Vorlíček,
arciděkan a slavná rada města Kutné Hory, pp.:
Felix z Koschinů, president c. k. kraj. soudu, Fr.
Ratb, řiditel c. k. vyš. gymnasia, Rich. Branžovský,
říditel c. k. vyš. reálky, pí Marie Steinfeldová,
chof c. k. místodrž. rady a okr. hejtmana, pí Hedvika
Leudecková, choť c. k. rady zem. sond., pí Sidonie
Škvorová, p. Václav Jenšovský, řezbář v Hradci
Král., a p. Karel Dašek, dělník v Kostelci n. Orl.
Uznání toto bylo přijato radostným pocitem všemi
přítomnými a vděk platil v přední řadě ndp.
biskupovi, jeaž s tak vzácnou blahovůlí oceňuje
činnost vyznamenaných ve prospěch sv. víry a
křesťanských mravů.

Veliká státu o české školství.
Zádáme dlouho za zřízení druhé české university
v Brně. Páni ministři zatím odpovídali sladkým
úsměvem a blshosklonným: „Vždyť přece, vy
Češi, víte, še Vás máme rádi. Zatím však ne
buďte tolik zvědaví. Vždyť máte býti přesvědčeni,
že vám neublížíme.“ — A teď najednou — už
bude v Brně fakticky zřízena — nová c. k. ně
mecká reálka. ©Vědyť ubozí „pronásledovaní“
Němci musejí býti něčím ve svém zápase s českým
živlem posíleni! A jak to šlo rychle! — Podí
vejme se však na rychlost státních úřadů, mají-li
se starati o školetví české! Na posledním sjesdě
profesorském bylo poukasováno k tomu, že místa
pa středních školách, jmenovitě důlešitá, mají se
obsazovati včas. A že upozornění to nebylo ni
kterak zbytečným, to můžeme poznati ze středo
školských poměrů u nás v Hradci Král. Ředitel
zdejšího c. k. gymnasia p. Steinmann zemřel na
konci minulého školního roku; úmrtím uprázd
něné místo bylo však obsazeno teprve v prosinci.
A jak veliké nesnáze dlouhý odklad měl pro
professoratvo i žactvo na témž ústavě. Oktavané
měli za tento rok dva učitele češtiny. Na vyšším

gymnasiu se vrotřčale nejméněpět ačitelů češtiny;poslední z nich právě před maturitou odbodlal se
skládati doplňovací zkoušky. A nač by také na
účet vlastní byl povinen nahražovati, co loudavost
a bezstarostnost vyšších pánů zavinila? Teď si
však představme, jak asi rádi páni profeasoři

předímaň druh druhu vyučování češtiněprůem roku školníhol A jak asi vítali zvláště
oktavané takové změny — před maturitou! I kdyby
se učitel se svými žáky za takých kočovných po
měrů vynasnažoval sebe usilovněji, může dopád
nouti maturita bledě, Pohodlnost vyššího úřadu
odnese učitel i žák, neboť za takých okolností

není možno vědomosti žactva řádně zaokroubliti.
A dostaví-li se ještě ke všemu k mataritě na in
spekci odborník . . . A čeština, jazyk mateřský,
ení přece posledním předmětem vyučovacím. To
také státní úřady věděti mají. — K tomu všemu
sám třídní professor, učitel jazyka latinekého, byl
Ducen pro nervósu v dobé písemných skoušek
vzíti si dovolenou. A tak jsou oktavané v nejdů
ležitější době před maturitou v značné krisi. Jsme
rozhodně přesvědčeni, že by o potřeby německého
ústavu vždy bylo postaráno v pravý Čas, a to
zvláště v městě — kde by krise nastala před
zrakem tří poslanců. — Staroslavné naše gymna
sium jest hotovou popelkou; po léta strádá nedo
statkem stálých učitelů mateřského jazyka. Defini
tivní professoři stali se okresními školními inspek
tory, a tak důležitý vyučovací předmět jako by
nestál v gymnasiu s tak velikým počtem žáků za
svláštní starost!

Veschůzí městské rady královéhra
decké done21. května konané usneseno: Bylo vy
hověno žádosti Sboru dobrovolných hasičů o 8vo
lení k veřejnému cvičení na obecním domě čp.
127 a k ubražení výloh 8 cvičenímtím spojených
z basičského fondu. — Ježto ministerstvo války
avolilo, aby obcí zaplacen byl chodník u nových
kasáren obnosem K 3250, převezme obec chodník
ten do savé správy, aniž činiti bude dalších ná
roků na erár stran udržování chodníku. — Vybo
věno bylo žádosti ústavu pro bluchoněmé za po
volení k oplocení zahrady. — Českéuniversitě
zašlou 8e fotografie obchodní akademie a Klicpe
rova divadla, v nichž byly pořádány universitní
extenae pro Milánskou výstavu. — Vzato bylo na
vědomí uznání, učiněné obecní správě Jeho Sva
tostí papežem Piem X., za něž vzdají se díky.

V mimořádné schůzi měst. zastu
pitelstva v Hradci Králové dnesv pátek
o 5. bod. odpolední v zasedací Bíni vyžádá 80
rozhodnutí spadající do kompetence městského
zastupitelstva stran zamýšlené novostavbyp. k. V.
Skuberského na parcele č. 1 v bloku B. — Žádost
p. Jindřicha Schuberta ve Vídni o udělení nadace
Aleše Protivy dceři jeho Karolině.

Národní slavnost jabilejmí. Překrác
uou ozdobou slavnosti bude stan květinový. Malé
publikum rozesměje divadlo živých loutek. S těmi
závoditi bude o přízeň několik osvědčených sil
přednesem časových i místních kupletů. Jinde
zas vzbudí zájem tábor „Cikánů“ předvádějících
evičeného medvěda. V areně pobaví zápas řecko

, též svěřinec a střelba do terče. Dámský
spolek „Eliška“ přednese několik krásných písní
a národní tance moravské a půvabný taneo ko
stymovaných rybářek z allegorického vozu „Rybo
lov“ nacvičí taneční mistři pp. Útvrtečkové. Ná
rodní pracovníci hlastež se u přeďsody pana
ředitele Boh. Ryby.

Diecésní jednota eyriliská v Hradei
Králové s farmím kostelním pěveckým
sborem v Kladrabech m. E. uctivězve
všecky příznivce přesné hudby církevní ku cyrill
ským pěveckým cvičením, která nepořádána budou
v úterý svatodušní (dne 5. června 1906) v Kla
drubech n. L. Bohatý program zpěvní s přednáška
Dr. Jos. Mrátíka, arciděkana chradimského a před
sedy diec. cyrillské jednoty královéhradecké: „O
reformě církevní hudby“ s praktickými cvičeními.
Ku přednášce vstup volný. Společný oběd za I
koranu v císařském hostinci. Nutno věsk jest
předem přihlásítí se jak k účasti, tak k obědu
nejdéle do 8. června u farního úřadu v Kladru
bech n. L. neb u ředitele kůru tamče. O 2. hod.
odpol. se svolením al. c. k. ředitelství prohlídka
c. k. dvorního hřebčince. Po té společná procházka
ipovým stromořadím k nádraží. Příjezd a odjezd
vlaků: Příjezd ráno od Kolína do Kladrub v 7 hod.
© min., od Pardubic v 7 bod. 14 min. Odjezd
s Kladrub k Pardubicům ve 3 hod. 50 m. odpol.,
ku Kolínu ve 4 hod, 10 m. odpol. Povozy k ranním
vlakům z nádraží kladrubakého k disposicí. P. T.
účastníci nechť k praktickému cvičení 8 sebou
přinesou diecéaní zpěvník „Oltář“ a „Nápěvy
k Oltáři.“

Přednáška „Oreformě manšelství.“
O časovém tomto tbematé bude přednášeti p. Dr.
Reyl v „Adalbertina“ v neděli dne 27. května o
2, hod. odpol.

Dobročinný komitét dam v Hradel
Králevé, který má za účel opatřovati chudým
dítkám hlachoněmým potřebné šatstvo, prádlo, obuv,
dovoluje si timto oznámiti, že konati bude svoji
řádnou valnou hromada ve středu dne 30. května
t. r. 0 3. hod. v mistnosti nového „Rudolfina“.

Památee Zicglerově. Dno 23. května
řipadlo 60. výročí úmrtí kněze-buditele, rodáka

véhradeckého, Jos. Liboslava Zieglera, jenž
zemřel v Chrudimi jako tamní děkan.

Hasičská župa Královéhradecká
koná valnou hromadu 10, června o 8. hod. dop.
v zasedací síni měst. zastupitelstva. Program:

Čtení protokolu lonské valné hromady, zprárajednatele, pokladníka, revisorů účtů, žapních do
zoroů, delegáta při valné hromadě zem. ústř.
hasič. jednoty v Praze atd. Volba 2 delegátů do
valné bromady zem. ústř. has. jednoty na r. 1907.
Volba 2 přehlížitelů účtů. Ustanovení dne župního

sjezdu v Číbusí. Volné návrby. Pří nedostatečné
účasti koná se valná hromada o 9. hod. dopol.
bez ohledn na počet účastníků.

Ústřední spolek pro udržování vo
jesských pomníků s r. 5966 v Cockách
v Hradei Králové koná valnouhromadudne
2/. května 1906 o 9. hodině dopolední v Hradci
Králové (v Grand-Hotelu). Při nedostatečné účasti
odbývá se o 10. hodině dopolední bez obledu ns
počet účastníků nová valná hromada s týmž pro
gramem.

Při doplňovací volbě do městského
zastopiteletva obdržel p. Řezáč 167 hlasů, p. Mužík
131, p. Dvořák 103; kandidát některých pokro
kářů, p MUDr. Durdík, obdržel 38 hlasů. Zvolen
tedy p. Řezáč.

Školní prásdalay ma Pardubska.
Okr. školní rada v Pardubicích ustanovila školní
prázdniny tím způsobem, že všude tam, kde jsou
měšťanské školy, budou trvati osm neděl a to od
15. července až do 15. září. Věude jinde počnou
prázdniny 15. července s ukončí se I. září. Zato
budou míti tyto venkovské školy ještě jedny prázd
niny, tak zv. „bramborové“ v měsíci říjnu v trvání
asi 3 neděl. Tak se má vyjíti vatříc přání učí
telstva, aby prázdniny byly pro všechny školy
stejně dlouhé.

Bvačka footbalistů. Již dávnojest foot
balový aport uznán sa zábavu Surovou a zdraví
lidskému nebezpečnou. Jest dokázáno, že tento
sport pusobí zkomolenioy končetin a bývá príčinou
vad erdečních nehledě ani k jiným nebezpečím.
Přes to ale má footbal doposud nejen množství
ctitelů a obdivovatelů, ale i horlivých a vášnivých
pěstitelů. V Pardubicích zřídili si sportemani to
hoto drahu veliké břiště a konají v neděli a svátek
za velikého účastenství obecenstva domácí členové
klubu footbalového vášnivé zápasy 8 cižími zápas
níky. Tak bylo i v neděli dne 20. t. m. Přijeli
footbalisté klubu „Meteor“ z Prahy a kopali proti
klubu Pardubice. Obecenstva zase bylo plno,
zvláště mládeže. Najednou se „kopáči“ nějak ne
dobodli; dva « vejvášnivějších přiskočili k sobě a
již lítaly s obou stran facky k velikému gaudiu
sbromážděného publika. Hrubost plodí zase jen
hrubost. Sluší podotknouti, že tu hraje hlavně
studající mládež a akademičtí občané.

Divadelníspolečnostv Pardubicích.
V těchto dnech přišla do Pardubic div. společnost
p. Al. Janovského a rozbila stánek svůj v Děl
piokém domě. Pardubice totiž nemají posud
žádného vlastního divadla a také žádného posud
neatavějí. Dramatické umění netěšilo se nikdy ob
svláštuí oblibě občanstva pardubského. Tak jest
to i u této div. společnosti v Děl. domě. Doposud
snad bylo při jednotlivých představeních více
herců nežli obecenstva. Divadlo je naprosto prázdné,
tak že jsou herci v rozpacích, má-li se vůbec
hráti. To tak obyčejně v Pardabicích bývá. Pan
ředitel Al. Janovský, chtěje vi vytrhnonti tra
z paty, dal na repertoir známý kus „Bratří 8v.
Bernarda“. Tohle musí už tábnouti — myslí si
p. Janovský — aspoň všecky pardubské židy.

Zázračný lékař. (Ze slastí ferářských).
Beze žertu! Je neděle ráno. Mám za chvíli ká
zati, alo hlava bolí; jako trám je těžká. Chraň
Pán Bůh, abyste si myslili, že po přespočetných
kapkách nějakých slz. To to! Ale cítí, šelma,
zase barometrický tlak. Chodím po zahradě, od
lepuje z podlebí myšlenky. Najednou mne volají.
Je tam listonoš s rekomandovaným dopisem na
retour-recepis. Hm, tak výměr daně z příjmů, co
jiného? Už jsem panu předaedovíodbadní komise
odpovídal na dva dekrety ve 14 dnech. Prvním
se tázal, kolik těch korečků mám v rožii a druhým
zase tvrdil, že z těch korečků rozhodně musí býti
větší zisk. Jak by ne? Sedláci dostali na sucho
a na kroupy slova daní a aubvenci, kam se tedy
ta boží úrodička poděla? Teda na farské po
zemky? Ty rozhodněmusí dávati víc, než farář
napsal. Odpověděl jsem i na ten dekret — při
znávám se kajícně, že trochu špičatě. Teď přijde
výměr daní a bude saso do ledna po slosti Ale
— ale! Zase dekret | O polích zatím nic. Ale
o mém bytu. Mám prýtři pokoje a kuchyň a to
dle místních poměrů nejméně má 800K roční
ceny. Mám velikou farnost, a ta matriční výtah
Deson nejméně snad 200 K, příležitosti do fliál
ního kostela a k nemocným vestojí 300 K ročně,
fondace doma neodaloužené a jiným kněžím pře
dané nedělají 250 K —atd. atd. Oh,o čem mám
Já ubohý teď jíti kázat? O Turcích, kterak vy
máhají daň z hlavy, o výpslném, o jeho vymáhání,
o rechtstátu,kdekaždýbezmálsplatíza lháře.
ba nic, už vím, o zkáse Jerozaléma — probírám
olrkevní dějepis. Ale ta hlava, ta hlava! Ze so
mi do toho připlete Rotechild a úvaha, kolik asi
dekretů on masí zodpovídati, kdyš na mne, jenž
beru „doplněk“ 360 K, poslali už tři! Ubohý
Rotechild, ten se nanadává a co se naplatí! Jest
mi ho líto! — Zvoní — musím na kasatelon. Jdu
8 náramnou chutí. Dopadlo to — jak dopadlo. A
mně z hlavy vymizela bolest nadobro, bai humor
jsem dostal, jak vidíte! Dobrý maš, ten pan —
Be — neprozradím ho! Nechci ho udělati nešťast
ným! Vědyťby se k něma třeba hrnulo mnoho
pacientů s bolerými hlavami a kdo by psal de



krety? Pojal jsem brozitánskou touhu, abych jej
osobně poznal. Pojedu tem hned zítra a podě
kují mu za to moje usdravení. Budu vděčným,
a až se otáte, co a těmi fůrami, řeknu:
„Škrtaěte to! U nás chodíme pěšky, nebo se ve
seme na 'ejtroku za čtyry krejcary — ouha —
za 8 bal. diškrece.“ — „A ty matriky! — „Ty
nesou 1000 K, lidičky platí desítikoruoami!“ „A
ty fandace?“ — „Ale — odsloužíme sami, jak
pak by ne?“ „A ten byt?“ — „Ano, tea byt!
Vite co, pane předsedo, — ouha, — ubych se
nepodřekl. Mám vás tolik rád, že jste mi pomohl
od té hlavy — co jsem vém k vůli udělal, to
vlastně vám uení nic platno, leda že nahoře
řeknou: chlapík dobře utahuje šroub. A tak bych
vám ten byt sa těch 300 K pronajal a sám bych
si vzal byt někde v nájmu! Ale Činžovní daň,
prosím, plaťte sám! Mám tam 3 pokoje a kuchyň,
ale dva jsou bostinské a je v ních kostelních věcí
ploo — snad vás to nebude šinýrovat. A dovolte
malou otásku. Fara je cbatrná. Spadne-li a ne
zabije mne a dostenu-li byt v zámku p. patrona,
to budu potom museti napeati, ie mám byťv ceně
nejméně 4000 K?“ Ó zázračný lékař, ten pan
předseda!

Litorátský spolek v Hlinsku, zalo
ený roku 1756, slavi 150leté jubileum v pondělí
svatodvění, dne 4. června 1906. Pořad: O6. bod.
ráno budíček. O 9. hod. seřadění spolků ve školské
ulici před domem aturšího spolku pana J. Manna.
— O půl 10. hod. slavné služby Boží. — O půl
12. bod. slavnostní schůse spolková v místnostech
katol. jednoty „Bvornost“. — O 2. hod. odpol.
pobožnost (zpívané litanie) ve chrámn Páně. —
O 3. hod. koncert v zahradě p. B. Adámka. —
Večer přátelská zábsva ve spolim „Svornost“. —
Hadba místní. — Společný oběd v hostinci p. V.
Vody. — Vstapné do koncertu 40 h.

Z Libštátm. Dne 11. května t. r. svolal
zdejší Sokol důvěrnou schůzi, při níž svolavatel
pan Linek, jednatel „Sokola“, oznámil program:
„0 rozluce maoželství“, „O missionářích.“ Do
předsednictva zvoleni: Pan Václav Kučera, to
várník, p. Dr. Arthur Stern (l) ze Semil a p. Jar.
Kosař, účetní továrny p. Dra Karla Kramáře.
Přednášeti měl redaktor „Osvěty lidu“ p. Hajn,
poněvadt ae však nedostavil, převzal přednášku
„0 rozloce manželství“ adjunkt c. k. okr. soudu
v Semilech p. Dr. Jos. Matoušek. Po krátké
jeho řeči rozpředla se debatta, které se súčastnili
pro rozluku: zmíBěný pan Dr. Josef Matoušek,
dvojetihodný páu Petr Marnšyák, farář evang.
církve augsb. vyzniíní, a koncip p Dra Zemana
ze Semil p. Dr. Stern (!!); proti rozluce: místní
kaplan dp. Lud. Kůgler a říd. učitel p. Janoušek,
který však již po několika větách ukřičen byl od
„svobodomyslného“ posluchačstva. Jinak nesla se
debatta tonem celkem klidným, až na několik
těch lidiček, kteří nezbedným vykřikováním nám
chtěli mermomocí dokásati, že se při vážné debattě
ve slněné společnosti slušně chovati neumějí;
ostatně energickým jednáním předsedy p Václava
Kučery přivedení byli k tichosti. Také p. Rudolf
Čejka, učitel ze Svojku, přispěchal a „faktickou“
posnámkou „pro“ rozlučitelnost, že prý -papež
rozloučil manželství Karla VIII. (!!) Pan učitel
musel ihned za tlumenébo smíchu lidí dějepis
znajících sednouti a téměř všeobecně se pochy
bovalo, zdali dějepisné vědomosti p. Čejky, učitele
ze Svojku, stačí pro obecnon škola. Kdyby byl
mlčel, platil by dále za filosofa... Debatta mimo
nadání protáhls se přes 11. bod. večerní, tak že
ke drahé otázce „O miasionářích“ ani nedošlo.

Z Kutmé Hery. Due 29. červencemá
býti pořádána slavnost Havlíčkova v našem městě
za účastenství spolků širého okolí a sousedních
okresů. Bylo by při tom záhodno, aby pp. aran
žéři slavnosti nevběhli v chyby, které již tolikráte
se staly, že pak pozvaní hosté musí vzíti za vděk
tím posledním. Jsme zvědaví také, jaký nátěr
slavnost tato dostane, neboť není strany, která by
z Havlíčka nedělala svého stranníka. Kutná Hora
v ten den příjme jistě všeckyse stejnou láskou. —
Dostavění chrámu sv. Panny Barbory zakončeno
bylo věra královsky. Jeho Veličenstvo vysnamenal
četné osoby na úkolu tak vznešeném se zůčastnivší
vysokými řády. Architekt chrámu p. Labler a p.

urkmistr Macháček obdrželi rytířský řád císaře
tiška Josefa L, p. radní Tuček zlatý kříž

s korunou. Bude to povzbuzením budoucnosti,
aby se stejnou láskou pracovala o zachování a
obnovu uměleckých památek naších — Na den
24. června připadá půlstoleté výročí sňatku pp.
manželů Floriana a Antonie Můllerových na „Ko
lovrátku“, majetníků usedlosti na Žižkověpřed
městí. Pan F. Můller býval řadu let městským
tajemníkem, v kterémžto úřadě projevoval vědy
největší ochotu k měšťanstvu a obdivuhodnou
sběhlost i pamět o sájmech lokálních a veřejných.
Na odpočinku tráví as 15 roků. Manželka jeho
pochásí ze starohoraké rodiny Mašinovy a jest
známa jako pečlivá a laskavá máť i bospodyně.
Zbožná rodina Můlllerova je Četnější a vesměs
dobře sitnována. © V domácím kruhu a při
měj svaté oslaví staří manželé půlstoleté výročí
svého sňatku bes veškeré zevní okásalosti. Pře
jeme, aby da) Báb, jak dává ud — hojné
sdraví i štěstí ns dráze spokojeného živote.

Z Chotěboře. Dne 20. května ve 3 hod.
odpol. konána byla valná bromada bospodářského
spolku pro okres Chotěbořský. Přes značnou roz
sáhlost okresu přišli rolníci až z nejzašších končin
v takovém počtu, že divadelní sál v „Panském
domě“ byl přeplněn. Přednášel jednatel spolku
dp. farář Viček o nejbližších potfebách rolniciva.
Uváděl rolosctvu za příklad organisační činnost
sociální demokracie. Dotek] se veliké chyby, že
moozí rolníci oejachopnější syny posílají na studie.
kdežto méně zdatnou sílu nechávají doma při ho
spodářství. Kdyby kapitál, daný na studie a statku
odňatý, byl věnován dědici statku s odborným
hospodářským vzděláním, projevil by se výsledek
záhy ve svelebení celého hospodářství. Tím se
páchá dvojí chyba; inteligentnější synek ae posílá
do světa a méně zdatná síla se nechává doma, a
na druhé straně odňat byl statku značný výrobní
kapitál. To jest jedna « hlavních příčin, proč
rolnický stav živoří, to jest doklad toho, že mnozí
rolníci, ač snad nevědomky, projevují vůči vlast
nímu stavu nevážnost. Rolník nesmí ee uzavírat
pokroku, aby mobl a ostatními stavy soutěžit;
vždyť nemůže si pole rozmuožit, jako živnostník
nebo továrník rozšíří závod svůj prostředky, kte
rých skýtá pokročilá technika. Rolníci racionelním
bospodařením musí na téže výměře mnohem více
vytěžit, než-li otcové a dědové. Organisace jest
počátkem pokroku lidu rolnického. Proto nechť
všichní jdou za společnýmicíly svorně, s nadše
ním a 8 láskou k té broudě po otcích zděděné.
Po řeči byla debata, jež probrala mnohé stránky
života stavu rolníckého. Pak vykonány nové volby
výboru.

Z Chotěbeřska. Dne 13. května byla
veřejná schůze ve Vepříkově. Přednášel dp. farář
Vlček o organisaci rolnického lidu a svépomoci.
Rozváděl myšlenky o družstvech výrobních, ná
kupních a prodejných. Vzhledem k socialistické
agitaci va venkově vysvětlil podrobně program
sociální demokracie. Dovodil nutnost pokroku v ze
mědělském bospodářství, kteréhož pokroku lze do
síci odborovým vzděláním, četbou odborných listův
a posšorováním vzorných hospodářství. Po řečiroz
vinula se debata a výsledkem bylo, že hned se
přiblásilo 15 členů k okresnímu hospodář. spolku.

Ze Sopot. Jednota katolickýchjinochův a
mužů v Sopotech pořádá v neděli dne 27. května
t. r. ve spolkové místnosti v hostinci „u Macků“
na vlastním jevišti obraz ze života v 7 jednáních
„V myslivně a na statku.“ Napsal Jan Sibera
Hájecký, jednatel téže Jednoty, pokladník vče
lařského spolku pro pol. okr. chotěbořský, předseda
dozorčí rady spořitelního a záložního spolku pro
StHžov a Jitkov, jednatel hasičského spolku a
čtenářského spolku „Besídka“ vo Střížově a mistr
trablářský v Hájku.Členové jmenovaných spolků
hojnou účastí zajisté vzdají hold svého uznání
svému čílému funkcionáři a synu Musy Thalie.

k v 8 hod. večer. — Spolkový „portograkant.“
Z Habrů. V poslední době všecky listy

okolních okresů rozepsaly Se o projektu, který
byl intereesovanými kruhy vylíčen jako nesmírně
důležitý a výnosný pro zájmy nejen našeho okolí
ale vůbec státu. Byl to projekt dráhy spojující
vlastně Chrudim s Habry přes Prachovice, Běstvinu,
Světlou. Že by nebyl důležit, nikdo neupírá, neboť
pro každou krajinu jest dráha věcí nesmírně dů
ležitou, tím více pro krajinu, jako jest naše Ale
výnosoost její není tak zcela zaručeca a spolehati
na zem a stát při našich smutných financích, jest
věc více než riskantní. Přáli bychom oršem inte
ressovaným kruhům, aby toho dosáhli, ale víme
také, že bude při tom překonati obrovské obtíže.
Od trassování ke stavbě uplyne obyčejně mnoho
vody a zvláště když Be v čelo nepostaví osoby
vlivaplné. Zatlačení by neškodilo. Zvláštní stano
visko saujali někteří občané zdejší v čele 8 ně
kterými židy. Jsou proti! Je to jednak stanovisko
let padesátých minulého atoletí, kdy se ještě báli
silnic a drah, že přijde moc cizího lidu do osady
a jest to jednak stanovisko výdělkářské,bojící se,
že se tím přetrhnou kšefty povoznické. Takoví pá
nové to ovšem uevytrhnou. — Už dávno neotřela
se o nás pokrokářská „Česká Stráž“, až opět
v minulém týdnu a že při tom nesměl scháseti
kopanec zámku a katechetovi, rozumí se samo
sebou. Vědíobsluhovatelé tohoto známého časopisu,
čím se svým patronům zavděčí. Jsme svědavi, kdy
si všimnou košeráka a židovských kořalen.

Z Ronova m Čáslavě. Stavba nových
varhan v opravovaném obrámu Páně sv. Vavřince
v Ronově zadána byla právě c. k. místodržitelstvím
firmě Bratří Paštikové v Žižkově. Firma tato vy
nikle zejména postavením největších dosud varhan
v království Českém v opatství Emauzském v Praze,
jakož i neméně stkvostným strojem v kapitolním
chrámu Páně na Královském Vyšehradé. Varhany
v Ronově budou míti 28 znějících rejstříků, dále
všechny spojky a kombinace, ješ soustava pneu
matická dovoluje, i zvláštní automatické přístroje,
jež pedál v síle manualům přizpůsobají. Druhý
manual bade o 16 tonů rozšířen a crescendem
jalouisiovým opatřen. (Crescendo rejstříkové do
volí mezi hrou přejíti ze sférického pianissíma do
mobutného plena. Takto moderněstavěné varhany

, Pnee zaslouží sí staré jménosvé „nástrojkráovaký.

Z Mozleče m Hořiček. Přání,jež jsme
v „Obnově“ vyslovili v zájmu věci dobré, stalo
se skutkem. Založen u nás konečně místní odbor
N. J. Severočeské. Ustavující schůzi předsedal
jednomyslně zvolený p. říd. učitel Kodym, o vý
znamu odboru vhodné promluvil tajemník N. J. S.
p. Škába s Praby. Předsedou odboru zvolen vše
obecně vážený pan V. Tylš, jednatelkou sl. M.
Tylšová. Přejeme odboru kčinnosti jeho nejlepších
zdarů a těší nás, že konečně seznána bosúčelnost
dosavadních „sjednocování“ k ničemu nevedoucích.

Zvláštní úkaz ma obleze. V sobotu
dae 19. t. m. kolem 5. hod. odpolední bylo po
sorovati v okolí Pardubic na obloze zvláštní pří
rodní zjev. V mračnech objevil se dloubý, bado
vitý pruh, který bral na sebe chvílemi různou
podoba a táhl se směrem severovýchodním. Patrně
byl to asi mračný vír způsobený prudkým zava
nutím větru ve vyšších polohách oblačných. Trychtý
řovitý tvar celého tohoto podivného zjevu tomu
nasvědčuje. Možno také, že to způsobila i ele
ktrická jiskra blesku, která prolétnuvší hustými
parami v oblacích zanechala po sobě stopu ve
způsobě hada. Fantasie lidská vykládala si to
ovšem všelijak.

Různé zprávy.
Sjezd spojených katol. stram če

ských svolává se do Prahy ke dni 17. června
o 9. bod. dopol. s tímto programem: 1. Zahájení
sjezdu. (Dr. Rad. Horský.) 2. Volba předaednictva.
(Předsedy, dvou místopředsedů a dvou zapisova
telů.) 3. Program a jméno strany. (Referent Dr.
Rud. Horský.) 4. Učastenství strany ve příštích
volbách do sněmu a do říšské rady. (Referent
Váci. Myslivec.) 5. Naše organisace a tisk. (Ref.
Em. Jungr.) 6. Volba výkonného výboru (deviti
člennébo). 7. Volné návrhy. (Volné návrhy musí
do 3. června 1906 písemně podány býti na adresau
Tomáše Jirouška, redaktora „Našich Listů“ v Praze,
Žitná ulice čp. 570-II.) Místnost sjezdu, jakoži
způsob obeslání, oznámí se později.

Katel. studemntstvo k české veřej
nosti. Již dávno voláno bylo v krazích konserva
tivní a katolické intelligence po tom, aby stadentstvo,
které si zachovalo svou víru v Boha a lásku k vlasti,
shromáčdilo se pod jednou vlajkoa, pod níž by síly
roztříštěné došly sjednocení v jednom celku, výcho
disku všech snah a prací konservativního a katolic
kého studentstva českého. — Přání toto došlo usku
tečnění založením spolku pode jménem „Česká Liga
Akademická“ — Jméno „L'ga“ zvolili jeme proto,
abychom naznačili, že chceme potíratí proudy směřu
jící proti zjevené víře, v níž jemo ss zrodilí. —
V dnešní době, kdy s nábošenskou Ihostejností raku
Vruce kráčí národnostní vlažnost, třeba vzpražiti opět
vlastenecké uvědomění v intelligenci, zvláště v mlá
deži, nemá li národ dále kráčeti vstříc své záhubě. —
Proto pamětlivi jsouce závěti velkého Čecha, Fr. Lad.
Riegra, vytkli jsme si za úkol svůj, nejen mezi stu
dentstvem, nýbrž i mezi dirší veřejností lásku k vlasti
buditi, kde uhasíná, nový plamen rozdmychovati, kde
plápolá, udržovati a kde jí není, probouzeti. Zároveň
s věrou svou chceme tedy chrániti zájmů vlastí, za
kterou bojovati odhodlání jeme slovem, písmem i ži
votem. Dále chceme bojovati nejen proti nebezpečnému
internacionalisma a falešnéma kosmopolitiamu, který
podřizaje snahy vlastní zájmům cizím, chceme přispí
vati k emaacipaci lidu našeho z odřislosti národo
hospodářské od ciziny, která z lidu našeho tyje, a
své přeraby nábožensky a národnostně proti nám vy
kořisťuje a zneužívá. O emancipaci této chceme pra
covati nejen vé svém nejblišším, nýbrž i širokém okolí,

o práce ve směrech těchto jest nesnadnou, víme, ale
doufáme podle hesla svébo „Pravda vítězí“, že konečný
výsledek její bude vítězstvím, vždyť za pravdu chcemo
bojovati pravdou. — Vyloživše krátce účel a směr,
kterým se spolek náš bude vědy bráti, zvomo a vy
bízíme celou naši Českou, stejně smýšlející veřejnost,
zejména studentstro, aby hledělo posnati naše cíle,
neboť pak jeme jisti, že Liga sonetředí v sobě české
stadentstvo, kterému víra a vlast nejsou lbostejny. —
PbC. Josef Šanta, t. č. předseda, — JUSt. František
Hronek, t. č. místopředseda, — JUC. Červenka Vla
dimír, t. č. jednatel.

Opravdovest a obratnost sociální
demokracie. Socialisté odhodlají se ke každému
štvaní, při němž mohou jejich silná hrdla přilákati
bojnoat proletářů pod radý prapor. Jim jest jedno,
zda štvaní jest apravedlivé či nespravedlivé, zda pro
npěje či vášně uškodí ubohým dělníkům. Jen když
tozmnoší se čety jejich. Často právě pro Stvanice 80
cialistické příjde dělnictvo do veliké pohromy. A pak

fidou radí vůdcové projevit farizejeký soucit, hřímají
o kapitalismu, nadávají na kratost zaměstnavatelů,

pochlebují patolízalsky a neapřímně dělnictvo, aš celé
nerosmyslné davy ae přidávajípod radý prapor. Na
padá nám při tom jedna historka, Jistý člověk chtěl
vykonati něco, zač by ho lidé hodně chválili. Když
viděl státi bocha na břehu řeky, připlížilae k němu
nepožorovaně se zadu a hodil ho dovody. Hned nato
odakočil do rákosí. A když ubobý hoch začal volatí
o pomoc, tu rychle zákeřník vyběhl, vrhl se do vody,
hocha vynesl, těšil; při tom začal nadávati na ni
čemu útočníka, který prý právě od vody do blízkého
lesa zmizel. Zmámený hoch ovšem nevěděl, kdo bo to
právě se sadu přepadl, děkoval „sachran.teli“ a rodiče
zachráněného chlapce ještě chytráka hojně obdarovali.
Podobně to dělá sociální demokracie. Nejdřívpřivede
dělnictvo do nejkrajnější bídy, s pak nabísí podpory,
aby hodně bejlů nacbytsla anebo asepoň pomáhá —
silným hrdlem. Teď už však dělníci tahle chytráckou
taktiku ne mnoze problédli. — Před prvním květnem
boukl generál:( štáb socialistický na své poddané:



„Udělejte trno svým zaměstnavatelům! Dokašte, že jste
většími pány neš onfi“ Uposlechly i veliké davydal
nictve ve Vítkovicích. Leč zaměstnavatelé dapli si
taky. Nastala smutná výluka, dělníci sačali bladověti.
A kdyš přispěchals Prahy socialista Šmeral napra
vovati blamáš, dív nepřišel o šivot, jak ho roztrpčení

dělníci přivítali. Nyní jiš dělníci„Přeoalí. „Opavskýtýdenník“ poznamenává k prakti sociální demo
krecie toto: „Odsouzení zasluhuje taktika, s jakou si

počínalo sociálné-demokratické vedení př vypuknatístávky. Byla-li vyvolána z příčin politickýcha ne
bmotných, bylo tím spíše povinností těch, jimž na
vypuknatí stávky tolik záleželo, by dostalo se děl

pictvu dostatečné bmotné podpory, která Nf zajistila,te stávka můžepo delší dobu potrvati a dělnictvo ne
masí e brůzou hleděti v nejbližší budoucnost. Tobo
však nebylo, a když pošár vzplanul, byli voláni so0i
álně-demokratičtí hasiči s Prahy, z Vídně i z Brna,
aby pomohli plameny hasit. Ukázala se opět stará

ravda o dvojích tvářích sociálně-demukratických pře
ů při stávkách, zbytečná vychloubavost a přeceňo

vání svého výsnama před stávkou, nehotovost při
jejím vypaknutí, beshlavost sa trvání. Dělniotva vo

ftkovicích jako všude jinde bylo by přáti všeho nej
lepšíbo. Dobré mzdy, lidského zacházení, občanské
svobody a lidských práv. Toho všeho ve Vítkovicích
a jinde není a tak honem ještě nebude. Nejméně pak

dospěje k tomu dělnictvo, svěří-li paoapování svýchzájmů lidem, kteří dnes stojí v čele sociáině-demokra
tického hnutí. Ti liší se od vítkovických otrokářů jen
tím, že ti člověku aspoň za práci zaplatí, aby mohl
býti živ, kdežto sociálně-demokratičtí předáci snaší se,
aby bez práce byli živeni těmi, kdož zmírají pod koly
molocha velkokapitálu.“ — Tak obarakterisuje „lásko“
socialistického štábu k dělnictvu poctivý list.

(3)Ještě o maliři Kupkovi a „léri
tiku“ Jmdeví. Konečněaspoň na několikastra
nách vystřízlivění, Lidé, kteří se vychloubají svojí in
telligencí a jichž kritická soudnost měla býti povýšena
nad fanatický pokřik nemyslících davů, plulipohodlně
s proudem; docela eesilovali „protiklerikální“ pokřik.
Vědyť se to teď vyplácí. Nadej církvi hrabě jako
barbar a hned všecko bude klekati před tvojí osvíce
ností. Sprostácké lži Jadovy o ofrkví prohlášeny za

pokrokový projev; kněz, jenš ae proti nestoudnýmžem ozval, jednoduše uznán soudem těch „reálně
přemýšlejících“ za vyvrhel národa. Juda uznáván za
ubohého „mučedníka pravdy“ ještě dřív, než se mu
něco stalo. Jak se najednoustal populárním! V li
dovém, jinsk dosti obezřetném časopise stkví se nej
novější jeho podobizna, aby čtenáři poznali geniální
tvář toho osvícence, který dokázal, jak pokroková
ústa dovedou hrubě lbáti. Malíř Kapka, jehož obrasy
sesurovají, a vykladač obrazů těch stal se najednou
tolik popalérníml — A teď najednou dovídá se vo
řejnost, že mesi randálisty, kteří pomohli rozbiti má
jovou oslavu národně-sociální v Prostějově, byl i „svo
bodomysiný“ Jada, který chudinka v zájma „svobodo
myslnosti“ tolik vytrpěl. A sám realistický „Přehled“
ozývá se nyní proti přemrštěné chvále Kapky a Judy.
Píše v posledním čísle zo dne 18. května mimo jiné:
„Fr. Kapka výstavou svých obrazů dosáhl v ohledu
náboženském u nás tek pronikavého zevnějšího účinku,
jsko dávno nikdo jiný. Ami nejlepší práce jeho, sku
tečně cenné umělecky i tendenčně, nedošly takového
ohlasa jako cyklus „Náboženetví“. Tato nejslabší
práce Kupkovazrovna jako z jronie budila všeobec
nou pozornost, v Prostějově vyvolala disciplinární
aférn Dostál-Jada, tato pak zase v Praze soudní stí
bání Masarykovo. Kdo si přeje vío? Ale, žel, tento
zevní offekt je ve velikém nepoméra k hodnotě a
pravdivosti cyklu Kupkova, který, jak známo, dle in
terpretace (výkladu) prof. Judy chce říci, že nábožen
ství (ovšem jen „náboženství lidské“ ; pokládám tento
přídavek za zbytečnou vytáčka. Čí věří volní myslitelé
v náboženství bošeké a pod.?) není a nebylo nikdy
ničím jiným neš výdělkářetvím. Ioterpretace ta není
úplna; Kupkův cyklus také zároveň si tropí z nábo
ženství posměch a některými obrasy chce říci patrně,
že náboženství bylo naivní komedií. Ale to jsou ko
nočně otázky podřízené; zde jde o základní pojetí
Kupkovo a jeho tendenci. V ohledu tom p. Kapka si
dovolil něco, co se nedá ani přímo kritisovat. Úsudek
o tom lze jenom nepřímoznázornit přirovnáním. Dejme
tomu, že některý eatirik nakreslí cyklns obrazův
„Uměuí“. Na prvním obraze uvidíte Hynkovykrváky;
na druhém tuctové pohlednice; na třetím vtipy ze
Šípů; na čtvrtém Švábovy kuplety, K tomu se vydá
katalog s touto interpretaci: „To není satira, to není
sosměšňování, toť pouhopoubá pravda. AČ umění se
jeví v jakékoli podobě (příklady . . .), nikdy nebylo
ničím než obchodem, řemeslem a nevkasem. My to
víme, každý kvintán to už překonal, ale my to ta
jíme“ a tak dále. Ostatku si domyalí každý sám. Vím,
že se většina čtenářů nad tímto drastickým přirovná
ním na prrý pohled zarazí, a bude se jí to zdátí sní
žováním díla Kupkova. Ale kdo půjde věci na kloub
a zrale ji uváží, uzná, doufám, že můj příklad je
stejně pravdivý jako příklady Kapkovy, a výraz o nic
drastič.čjší. Logika i vkus obou srovnávaných příkladů
je táž: peraiflurat (eesměšnit) určitý jev tím, že vy
berou a pranýřají se nejhorší z údnosti, které jej kdy
provázely a které s jehospecifickou (vlastní) podstatou
nutně nejsou spojeny. Připustíte-li Kapkovi, aby ná
boženatví bylo representováno sochami bůžků, inkvi
sicí a vydělkářatvím, moslte stejné připustit, aby
umění bylo representováno Hynkem a Švábem. Tr
váte-li však na stanovisku, že umění representují
Shakespeare, Rabons, Důrer, Beethoven — pak mosíte
so zardívat nad Kupkovou perefliží náboženství, a
říci: Ne, náboženství represeutojí Buddha, Ježíš,
Tolstoj! Kupka persifluje starověké bůžky u necítí,
že náboženství netkví v jejich neumělých obrysech,
nýbrž v blabinách srdce jejich ctitelů; smějese řeckým
mythům a nechápe, jaké grandiosní perspektivy jsou
ekryty za jejich naivní, primitivní formulací, nehledě
ani k tomu, že mythus ještě není náboženstvím; pro
klíná výstřelky židovského a katolického klerikaliemu
a nemá zdání, co vznešenosti, síly a krásy měly v sobě
tyto náboženské útvary v dobách rozkvětu svého. —
A při tom jde apoštolovat mezi lid, napovídá, jak
věda porazí a nabradí náboženství; lida, který má o

vědě nejasné představy, veugeruje podobnou mystiku,
jská r ohledu tom vládne v hlavách samých propa
gótorů: jak uš to bývá, nejvíce věříve všemohoucnost
s samospasitelnost vědy tí, kdo s ní srovma nejvíc
neznají, kdo nedovedou v dachu vědy pochopovat a
vysvětlovat, kdo uejeoa cí vědomi, čím věda jest a
není, co dovede a co nedovede.“ Tak s podobně usn
zuje „Přehled“ o geniálnosti Kupkově a Jadově. Ne
psalí jsme dříve podobně?

(20) Histerický kemtek. Všemohouo
nost církve katolické, Řečnícisocinlističtía
pokrokářští řeční, jsko by církev katolické byle měla
takovou moc, že by na obrátka mohla poměry neřka
náboženské, ale i sociální a politické změniti. Uká
zali jeme, jak církev při všem vlíva v minalých sto
letích přece jen měla do všemoboucnosti takové tase
daleko. Slyšme, jak o tom mlaví neklerikální Kronika
Zapova: „Jiš jeme několikráte poznamenali, že hlavně
panovník byl nejvíce na překážku, proč katolíci ne
mohli nic vydatného a trvalého prováděti proti ne
katolíkům. Sotva totiž Rudolfa přiměli a přemluvili
k nějakému kroko rozhodnému, již hned zase se do
stavila obyčejná netečnost k věcem veřejným vůbec.
A tak nechání sase na pokoji nekatolíci i tam, kde
Radolf II. moh! po své vůli (dle zásady od pro
testantských kníšst a pánů napřed praktikované: čí
jest kraj, toho je i náboženství, čili jakého nábožen
ství je pán, takového musí býti i poddaní. Pos. pis.)
proti nim sakročiti. Jak mohli býti nekatolíci potí
ráni za takovýchto poměrů, když král sám vydav
mandát proti nekatolíkům trpěl je i dále v úřadech,
které sám obsazoval a ponechával dokonce i správu
vlastních soukromých atatků hejtmanům protestant
ským? Dokladů k tomu je dostatek. Choeme uvésti
jediný, za to tím pádnější. Když zemřel arcibiskup
a úřad ten spravoval probošt Pontán s Breitenberku, ne
chtěl ofsařskýhejtman na panství pardabském přijmouti
nového faráře katolického, vymlouvaje se, že jenom
zemřelý arcibiskap měl právo dosezovati katolické
faráře na statcích královských; úmrtím jeho ale že
také přestala tato výsada. Tak jednati směl služebník
císařský, aniž by se masil obávati přísného potre
stání l“ (sv, IV. str. 560.) Jak jednali zcela jinak
fanatičtí panovníci protestantští v Anglii, Německa,
Dánsku, Švédsku, kteří pod trestem amrti, vyhoanství,
žaláře zapovídeli vstap do zemí svých kněžím kato
lickým!— Nábošenství a politika. „Nejkře
stanštější a nejkatoličtější“ král francouzský Ludvík
XIV. podporoval protestantské stavy proti katolické
dynastii Habsburské. Radolf II., katolický panovník,
jenž „měl-li se zpovídati a přijímati, lál, že lání ne
bylo konce“ (Zapova Kronika IV. 608), počal vyble
dávati spojení s protestanty německými, a straceného
panství domoci se hleděl pomocí protestantské unie.“
(IV. str. 940). Za jednání těchto a jiných panovníků
mé trpěti — církevkatolická. — Náboženství,
politika, snášenlivost. ZapovaKronikaVÍ.
43, píše: „Především ve veliké většině zemí něme
ckých převládalo mínění, še není radno pro nábošen
ství zbavovati se poddaných, kteří ve víře se ne
shodovali s panovníky. „Dobrodiní vystěbovati se“
(beneficiam emigrandi), kteréš bylo zarnčeno těm,
kdož nechtěli změniti víra dle vůle panovníkovy,
fakticky provádělo se málo kde, protože katoličtí
i protestantští knížata vo většině případů učinili ve
věcech víry nátlak na ové poddané, aby se jim ne
rozbíhali. Tomu náhledu hověl i kurfirst-arcibiskup
mohučský Jan Filip Sebonborn, kdyš dobyl protes
tantského města Erfarta a připojil je k panství avéma,
Rovněž tak ke všem konfessím chovali se laskavě
kurfirsti brandeburský i falcký a po nich mnotí jiní
drobnější knížata. Roshodoval při tom ovšem hlavně
interes fiskální (t.j. prospěch pokladny státní P. pia.)
V některých krajinách touba po rozmnožení podda
ných vedla k ustanovením až velmi pod.vným. Tak
sjesd kraje franckého usnesl ee, če kašdý muž smí
míti dvě šeny, še katoličtí kněší mohou se ženiti a
že nikdo nesmí vstapovati do kláštera před 60. rokem
svého věku.

Úvahy = otázky agrármí. (Dokončení)
Jelikož Hypoteční banka poskytne rolníkovi zápůjčka
v zástavních listech, které zpeněší, a tyto zástavní
listy vydati může teprve tehdy, když zástava, hypo
teka, knihovně jest zajištěna, jest zřejmo, že rolník
při konverei svých dlabů na Hypoteční banku musf
starý dluh dáti vymazati a na jeho mlsto dáti vtěliti
pohledávku Hypoteční banky, o kterou běší. Ta při
cházíme do jisté míry k obtíším, které však dají se
lehko odetramiti. Nesnáze tyto spočívají v tom, še
skoro všichni dosavadní věřitelé neradi avolí anebo
vůbec nesvolí, aby pohledávka jejich byla vymazána,
když penčs dosud nedostali, nýbré teprve po prove
deném vtělení požadavků Hypoteční banky peníze
dostati mohou. Ale tyto obtíže nebudou nikdy takové,
aby se jimi dal rolník od konverae odstrašiti. Hypo
teční banka po této stránce usnadňuje dlažníku věc
tím, še jest ochotna vydati dosavadním věřitelům
rovera, kterým se zavazuje, že příslašný jejich poža
davek vyplatí jenom jim, a to přímo, a teprve zbytek,
je-li nějaký, vyplatí hospodáři. Je li věřitelem nějaký
veřejný peněžní ústav, jest ochotna dáti ma i peněžní
zálohu. Není pochyby, že nebude nikdy ta tedy obtíží,
je-li věřitelem ústav peněžní; větší avízsl může nastati
u věřitelů soukromých, kteří za živý svět nechtějí
svoliti k výmaza i kdyby jim revers byl dán; není-li
to zlomyslnust a nenávist vůči dlažníkovi, může to
býti jen nevědomost a neoprávněná nedůvěra k samé
H::poteční bance. Tu ovšem nezbývá než vypůjčiti si
potřebný peníz jinde a takovým vhodným pramenem
mohly by býti naše Raiffoisenovy záložny. Při kon
versí v tomto případě běží o úvěr krátkodobý, kterého
mohou svéma členu poskytnoati na ten čas, než výmaz
dluhu starého a vtělení nového pro Hypoteční banku
se provede. Účel takové výpůjčky bude jim znám a
umožníce konversi prospějí tak šetrnéma hospodáři,
jenž narazil na nenvědomělost nebo zatvrzelost ardce,
Poaléze třeba upozorniti na výhoda, že totiž správní
příspěvek, který Hypoteční banka vybírá, obnáší pouze
čtvrt procenta, tedy při nejmenší výpůjčce 1000 K
činí 2 K 50 h a vybírá se jen po prvních osm roků,
pak odpadá; příspěvely to tedy nepatrný. Konečně
můžeme Hypoteční banku, jež jen dobrodiním je přo

rolníka, doporačití i po té stránce, de nohrosí rolníka
bned šalobamí. Jako kaádý ústav musí míti i ona
zajisté všecky knihy ve správném pořádku, pečovat
o to, sby splátky pravidelné se odváděly, ale v odůvodi
něných potřebách vychází rolníkovi co nejshovívavěji
vstříc, takže i v nejtěšších letech (beúrody, pádu do
bytks a pod.)nebude rolník se "nusiti obávati vák
nějších proto následků se strany Hypoteční banky. Kdo
v té věci jednati by chtěl, nechť e důvěrou obrátí se
na „Hypoteční banka v Prase“. Bedakce t. |. jest
ochotna první pokyny v té věci rovnéš oděliti na pro
jevená přání. —abd.

Ovoecnletví jest 2 nejpřednějších pramenů
příjeů hospodářových. Vzorné pěstují ovoce v Tyrolska
v krejinách od Meranu k Bosena ve výši 180—870
m. Tu se pěstuje hlevně ovoce zimní, hodící se pro
vývos. Stromy ovooné jsoutu ne lukách, polích i ve
vesnicích. Vedle vysokých ovocných stromů pěstuje se
sde ovoce na sákrecích v podobě kordonů, paloet,
Jeblanců. A rolníci a sadaři tamní věnají ovocnictví
ta nejlepší péči, o jakéš se našim ani nozdá. Každo
roční čištění celých stromů, stříkání jich, zavlatování,
hnojení, česání není mernou prací. Ovoce rostřiďaje
se pečlivě. (Ovoce první jakosti prodává se v bed
ničkách; každé jednotlivé jablko balí se dvakráte
v bedvábítý papír, první bílý, drubý barevný a ukládá
se do papírové vlay. Takovým roztříděním a pečlivým
ukládáním vzácnějších druhů ovoce sískávají se víc
a více kupci a ovoce draho se prodá do ciziny. Na
to naši rolníci sapomínají. Strom jako strom v za
bradě, jen kdyš má ovoce, — Dosud velmi málo jest
posorovati, že by rolníci čeští pěstovali ovoce v úc
nější, na vývoz se hodící a při tom méně druhů.
Některé vzácné druhy ovocné na př. míšeňské s moc
bých obcí nedobro vymizely. A nevspomene se, kdyby
se drubu tomu věnovala větší péče, že by rolník ze
čtyř stromů míšeňských měl větší užitek než z lec
kteróbo pole a při tom že by se prací nepřetrbal,
jen vlastně si hrál. V zahradách našich skryt jest
poklad, ale rolníci ani se nepokoošejí ho dobýti,
raději se dřou dále bea úpadu na polích.

Levá a pravá strana lidského těla.
Všeobecně se soudí, de levá strana 'čla jest slabší
neš pravá a tak jako vo všech všeobecných názorech

apočtvá v tomto mnoho pravdy. Vo většině případů
jest pravé rámě rozhodné silnější než lové, Kosti jsou
větší a svaly mocnější. Uražujeme-li vásk o dolejších
okončetinách, dospějeme k náhledu scela opačnému;
levé noha jest silnější než pravá. Tento nedostatek
symetrie jost rován na celém těle. Dovětkráte
z desíti případů vidíme lépe jedním okem neš dra
bým a slyšíme lépe levým uchem než pravým anebo
naopak. A nejen to, i tělesné zranění — na př. po
pálení nebo řísnutí — působí více bolesti na straně
jedné než na atraně druhé. Ano i nemoci zachvacují
napřed strana jednu a pak teprve drahou. Kožní vy
ráška, rozšíření žil, neuralgie v boku ano i tnberkole
počínají bez rozdílu objevovati se na slabší straně
těla našeho. Náplast rovněš jeví účinky a některých
jednotlivců, je-li pouze přiložena na pravou stranu;
u jiných naopak působí, byla-li přiložena na strana
drahou. Nejjednodušší spůsob, jímž lze objeviti, která
strana těla jest slabší, jest pozorovati na loži, kterou
strana instinktivně tělo si vybéře, aby na ní pohodlně
spočinulo; lebáme totiš besdéčně na onu stranu, která
obdařena jest silnějšími svaly, ješ snáro přemohou
tlak, kterou tíže těla zaviňuje. Statistikové a pozo
rovatelé dokazují, že ve třech ze čtyř případů jest to
levá strana, která jest slabší, čímá vzniklo tské popa
lární mínění o tom. Podirno však je, že sánět plic
na rozdíl od většiny nemocí obyčejné sachvacuje ná
před pravou čili silnější strenu těla. (O. Týd.)

Kterak táhnou drobní ptáci přes
moře. Ve svých ornithologických pozorováních od
Rjsky (Finme) aš po Sabaru Ladislav ši. Kostka zmi
ňuje ae téš o způsobu, kterak skřivan a jiní drobní
ptáci táhnou přes moře. Vrhají mo totiž zdánlivě
střemhlav do moře a letí pak hustě, sotva několik
pídí nad hladinou vodní, což pozorování velice sté
čaje. Pro nízký let jsou nuceni letéti podél vla i při
způsobují ae okolí toa měroa, že amisí rychle oku.
I sebe lepším dalekohledem lze je pozorovati jen
krátkou dobu. Týá pomorovatsl uveřejňuje zároveň,
še v Italii a soverní Africe každý drobný pták před
lidmi po evropska oděnými prchá, kdežto na př. cho
cholouš v uherských nížinách takořka pod samou
nohou vzletoje. Hromadné vraždění ptáků po veškeré
pánvi moře středozemního a nesmyslné střílení do
heja ptačích má za následek, še v Italii drobní ptáci,
jakmile spatří člověka, úzkostlivé křičí, kdežto v Erropě
střední a aoverní takořka jeko krotcí si vedou.

Ce propíje člověk v šivotě ? Vypočí
tejme, co propiti může člověk za 40 let svého života
v alkoholu. Pije- denně za 10 bal., činí to ročně
36 K, za 40 let 1440 kor. Kdyby nepil a peníze
acbráněl, mobl by za ty peníze koupiti domek a státi
se částejně samostatným. Ale což, kdo propije denně
20, 30 i 40 hal.[ Kdo pije denně za 2C hal. ko
řalky, propíjí ve 40 letech — 3000 K, kdo za30
hal. — 4500 K, kdo vypije denně za 40 h, propije
dokonce 6000 K ve 40 letech, nečítaje v to úroky,
jež by peníze nesly, kdyby se po 40 let střádaly ve
spořitelně, A co stojí Čas prozahálený v koafi hospod,
co nemoci alkoholem vzmklé? ©Kdo vypje denné 2

sklenice piva, propije ročně 102 K, za 40 let 4080
K; kdo pije 4 sklenice denně (204 K ročně), pro
pije v té době 8160 K atd. Jsou však lidé, kteří
vypijí donně I deset plv, a ti propíjí přes dvacet tisíc
za 40 let jen v alkohola, To jsoa pivní sudy! Jak
aoadno iobl by se propljený peníz raději vénov tt
na pojištění věna dětí aneb sebe pro příped úmrtí,
Tak ka př.: dalsli by 2dletý muž, který dříve pro
píjel 102 K v alkobolu, tyto peníze na pojřštění pro
připad úmrtí, dostaly by děti jeho ibned po arrti
pojištěnce 500 K. („Alkobol škůdce lidu.“)



Ze zemského pojišťovacího fondu
cís. Františka Josefa I. Vobecnímsastapi
telstvu města Kostelce n. Orl. přijat byl návrh, aby
zřízenci obecní pojištění byli pro stáří a jmenovaného
„Zemského pojišťovacího fonda“. — Hodno k násle
dování. —abd.

Prvmí česká všeobecnáakciová společnost
pro pojišťování na život, jejíž akcionáři svým usne
sením na šesté valné hromadě nezvratně dokumento
vali, že si zmobatnění a vzrůstu toboto jediného alo
vanského akciového ústavu v Rakousku přes veškeré
nízké útoky na něj učiněné přejí, tato důvěru v ní
kladenon úplně ospravedinila, neboť jen během 4 mě
síců letošního roka bylo u společnosti této ačiněno
návrbů bs K 3,798.984 t j. na obnos, jehož j.Dé apo
lečnost: po 20letém trvání sotva za celý rok dosábly.
Stav pojištění vykazuje koncem r. 1906: 16,923.476 08
pojištěných kapitálů a K 4356.72 poj.-tdůchodů, roční
premie pak dosáhla výše K 723267.43,

O lidovém léčení českém obírá nově
materiál Národopisné museum Českoslovaneké, Materiál
sebraný má býti vedle látky dosud již snesené v lite
rataře a v musejním archivu — podkladem pro Bou
stavné dílo, jež připravuje univ. prof Dr. J. Matiegka
pro Českou Vlestivédu. Mimo to bude tohoto materiálu
použito i pro epis u erovnávacím lékařetví lidovém
v Rakousku, jejž chystají pref. Dr. M Neuburger,
Dr. O Hovorka a Dr. A. Kroufeld. Poslouží proto lí
dovědné prácí všichni, kdož stýkajíce se s lidem za
znamenají zprávy V lidovém jéčení a zašlou je během
1—5 měsíců úniv. prof. Dra. J. Matiegkovi, předsedovi
Společnosti Národopisného Mnsea v Praze IÍ-259. Pří
spěvky dosud neureřejněné badou poažity s udáním
jména přispívatelova. Kdo by si přál bližších infor
mací, tomu zašte podrobnější dotezník kuucelář Ná
rodopisuébo Mueea Českoslovanského v Praze (Kinská
zahrada).

Památce Krištota Kolumba. Doe21.
května t. r. bylo tomu 400 Jet, kdy ve španělském
Valladolidu zemřel tebdy neuznaný objevitel Ameriky
Krištof Kolambna.

Násilnosti maďarské. Slovácijsou Ma
darům trnem v oku, uvědomělý Slovák jest jím nebe
zpečným rebelantem a proto pryč s ním! V minulých
dnech z vídeňského Pazmanea, vyššího kněžekého
ústavu pro Ubry, propuštění bez výslechu 4 vzorní
slováčtí stodující za to, že nezapřeli svou mateřskou
řeč. — Farář Hlinka byl biekapem svým zbaven
úřadu, poněvadž při volbách podporoval slovenského
kandidáta. A právě za poslance zvolení tři katoličtí
kněží: dr. Jeblička, Juriga a Kollar jsou oucení alo
žiti svůj mandát, jinak 8e jim hrozí zbavoním úřadu;
Takové násilnictví jest už do nebe volající!

„Homopol“,akciové svíčkárně a vo
skárně v Mi. Boleslavi, byla na všeobecné
jarní výstavě ve Vídni od 1.—10. dubna t. r. pořá
dané za vystavené výrobky udělena první cena: zlatá
medaile.

(Zasláno.)

Ríimským pontníkům sdělují,že obrazy
ar. Otce s odpastky rozesílají se jim tyto dny. Kdo
by do týdne fotografii neobdržel, rek amaoj ji a mne
a údáním své adressy a posel. pošty. Účastnícipoati,
jichž jména nejsou v poutní knížce, nechť přihlásí se
hned a udají, kolik obrazů si přejí a jinéna těch,
kterým je chtějí darovati. Všichni we upozorňují, že
nestačí objednati ku př. „tři obrazy“ bez udání jmen,
nýbrž je potno s objednávkou označiti jméno kfostní
a rodné, jež vepíše se do textu pod obraz, prve než
se předloží k potrrzení ve Vatikáně, Kdo neudal jmen,
ač psal kolik obrazů chce, ať dodstečně sem adělí
ješté jméne. Obrazy wepoutníků bodou ee rozosilati
koncem června. Přiblášky bs ně přijímám do konce
května. Účet: po 2 kor. 1 obraz

Ferd. Schmidt,
farář v Chotýšanech.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 19. května 1006. 1

bl póenice K 1220—13-20, ita K 10.60—10-90, jedma
ne K 1000—10"20, prosa K 14:00—00'00, vikve K 13:00
—0000, brachu K 22:00—00'00, oves K 7 70—850,
čošky K 4200—0000, jshel K 25 00—00'00, krup K
18-0—36:0, bramborů K 1:60—1-80, 100 kg jetelového

-semene červeného K 96-0—0-00, 100 kg jetelového se
mínka bíl. K 00:0—0000, růžáku K 0'00—0:00, máku
K 4200—00:00, lněného semene K 16:00—00:00, 190
kg čitných otrab K 13:00—00'00, 100 kg pleničných
otrub K 12*00—00'00, . kg másle čerstvého K 240
—0000, 1 kg máasls převařeného K 0.00—0.00
1 bg sádla vepřového K 160—000, 1 kg tvaroba K

:036—00'00, 1 vejce K 0:06—000, 1 kope zelí K 00,00
—00'00, 1 kopa cerele K 300—3:40, ! kopa kapasty
K 000—000, 1 hl cibule K 10-00—12-00, 1 kopa drob.
seleniny K 1:00—300, 1 pytel mrkve K 2-40—260,
1 kopa petržele K 2-00—2:40, 1 hl jablek K 00'00—

:00000, 1 hl hrošek K 000—0'00. — Natýdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 19. května 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 253, žita
213, ječmene 5, ovse 142, prosa 2, víkve 2,
brachn 0, čočky 0, jahel 0, krop 0, jetel. semínka
00, lněného semínka 0, máku 0. — ».) Zeleniny:
celere 30 kop, petržele 20 kop, kapusty 0 kop, cibule
10 hl, drobné zeleniny 60 kop, mrkre 20 pytlů,
brambor 169 bl, eeláta 200 kop. — 3) Ovoce: jablek
0 hJ, brndek 00 bl. — 4) Drobného dobytka: vepřů
27 kusů, podavinčat 438 kusů, kůzlat 15 kusů,

+

Pány odběratele snačně žádáme,

aby vyrovnali nedoplatkyza „Ob
novu“a„Časové Úvahy“ihned!

Kdo odkládá.aapomene,

belbas a Sokolády odporučaje60 00majlépe:

3 Jana Hofřa

Kandol-Kakao
| obsahuje nejméně tuku, stráví se 00 nejsnadněji,
| nezpůsobuje nikdy zácpu a jest při nejjemnější

Ubé ohutl neobyčejně levné.
Pravé jen 86jmónem »Jan Hoff

a so0brannou známkou r]yas.
Balíčky po '/« kg za 90 hal.

> s Va > > BO >

Vlude k dostání.

Výstava
továrny

ADOLF NOVOTNÝ
v Týništi n. Orl.,

nyní trvale zřízena v továrních místnostech,
vykazoje přebohatý výběr praktických zařízení
pro byty, hotely, vily a nejnovější vynálezy

v obor ten spadající.

Než cokoli koupíte, žádejte výstavní oznamovatel
neb si výstavu prohlédněte.

Zvláštní upozornění.
Výhodná prodej novinek amožňuojekoupiti

přímo z továrny to nejnovější velmi výhodně,
meb podařilo se mi výhodně nakoupiti soroviny
ještě před nynějším všeobecným zdražením.

Zvláštoí oddělení přikrývek flanelových,
záclon krajkových a dětských vozíků vykazuje
nejappartoější novinky.

ew Vstup do výstavy jest každodenně volný. 08

Přátelé pravdy! ©
Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid

celé spousty prolbaných brožor na potupu naši.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důktednými, promyšlenými
úvabamí maří otravné-účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉ„S
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
větší slevy.

Za nepatrný obnos tudíž může si každý
koupiti bojnost vzdělávaetho čteuí. Nečekej nikdo,
až nepřátelé protikatolickými letáky zbožnou osadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
ozbrojení. Pracoje-lí se nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí

trvale státi na stráži. Laskavé čtenáře prosime,
aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak

ne podrobně uvádíme. Objednávky obratemvyřídí

administrace »Časovýeh Úvah«
v Hradci Králové.

avštivenky
všeho druhu

nabízí bisk. hnihtiskárna v Hraácí
Králové.

Studniční

pumpy
universální, které neza
mrzají a nerezaví, Čer
padla různých druhů a
soustav, řetězovky, atří
kačky zahradní a močův-|

kové, samočinná

BEF"napajedla "jj
pro dobytek, větrné motory a

- VODOVODY 
vyrábí a zařizuje levně a úplnou zárukon

V, Strnad,
strojírna v Libici n. Cidl.

Mnoho pochvalných uznání.
Cenníky zdarma.

aw“ Právě vyšel "S
nákladem

Polit. družstva tiskového
důkladný spis:

Karel |V.

jako KŘEST 2 VLASÍADBK,
NapsalJiří Sahula.

M“Stran489.-G| BE“Cena3K.
Již dávno pociťovala se potřeba většího spi

Bu, v němž by soustavně a souvisle pojednáno bylo
o velikých zásluhách Karla IV., jichž tento císař
a král si získal o zvelebení koruny České i o po
žehnaném působení Otce vlasti jako katolíka. V do
bě, kdy tolik historická pravda se překrucuje na
úkor cti katolické církve, kdy dovolují si naši od
půrci zlehčovati i slavnou činnost našeho Karla IV.,
zajisté spis ten vykoná úlohu velikou. Nechť zařadí
se kniha ta do všech knihoven katolických spolků!
Nechť také každý uvědomělý katolík seznamuje
8 obsahem spisu toho svoje okolí! Nejen v zájmu
katolické církve, ale j v zájmu historické pravdy
vůbec starejme se, aby nové dílo Sahulovo nalezlo
hojnost čtenářů! Autor o době Karlově píše ne
stranně. Věnuje stejnou pozornost světlým i stin
ným stránkám století KIV., vrhá světlo na líc a
vrub; proto kniha zasluhuje širší pozornosti u všech
těch, kteří po nestranném poučení poctivě touží.

Kniha vydána v ologantní úpravě s čtyř
barovnon obálkou.

Objednásky vyřídí

Bisk. knihtiskárna v Hradci Král,

Biskopská. knihtiskána v Hradci Král
nabízí školní knihy:

l. Malý katochismus
katolického náboženství.

Cena Z výtisku vázaného 30 h.

2. Střední katechismus
katoliokého náboženství.

Cena I výtlsku vázaného 64 h.

9. Velký katochismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 90 h.
Katechismy jsou schváleny na valné schůrí důukupů ra

kouských ve Vídní dne 9. dudnu 1894.

Prodej pro knihkopce jako z c. k školního lujšho
skladu a 18%,slevou prati hotovému naplacedí

Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež nedějš so
více prostřednictvímc. k. okr koních rad, nýbrž za 11

MSKA ježpo jednom vlepeny jsou s příslušným vy
srétlením do každéhovýtisku — vydají te 3 výtiskypří.

wdnéhodrubu katechismu prochudé. Dle poměru, v jfkém
aťechismůpro tu kterou školuzakoapeno, zcela apifved
livě dostane se poměrný počet (přes 18) prot olu

a r nh .



1. Do Hradce *rálové a okolí.

Z Dovoluji si velectěnému obecenstvu Hradce
Králové a okolí uváděti ve známost, že přeložil
jsem dmem (3. května t. r. z Jaroměře
svůj, v tamních kruzích chvalně známý

závod

knihařskýŘ
do Hradce Králové.

Pospíšilova tř. č. 347, dům p. Manycha.

"GV

Daň důchodkovou platí sama. |

Provozoval jsem živnost knihařskou v Ja
roměři po 17 roků k úplné spokojenosti svých

| | pp. zákazníků a doufám, že i zdejší P. T. obe
| censtvu plně uspokojím.

Konám všecky práce knihařské od nej
1| jednodušší vazby knihové až do nejjemnějších

a nejnádhernějších prací ozdobnických.
Zařízen jsem všemi nejmodernějšími do

konalými stroji a pomůckami, které vedle mé
dovednosti a odborné zkušenosti umožňují mi

Ď podati veřejnosti práce odpovídající vkusu ipotřebě přítomné doby.
Ústavům, spolkům, pp. professorům, učite

lům a studentsvu odporučuji se k vazbě i pře
vazbě knih i celých knihoven.

Veškeré druhy půjček co nejvýhodněji.

kkkk|
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!sui | ok ADY 1 Malbukostelů,| | malby dekorační,
| chuti malínové, citronové, jahodové, mařinkovéa třešňové, |f facadní a freskové
| O provádí přesně dle moderních

O vzácnou přízeň a hojné objednávky prosí
uctivě oddaný

Richard Šimáček,
knihař

v Hradci Králové. Pospišílova třída č. 347
dům p. Manycha.

z nichž dodnes nepřekonányl. jsou obababaobaskaab Astana baobaba

—— ©připravené pomocí - požadavků, s uměleckým při

Maršnerových šumivých limonádových bombonů M hlíženímk příslušnémuslohu
jediněpravýchs toutoochrannouznámkou. ( A ntoní In Chlou ba,

MB“Roční výroba přes 40 milionů kusů. 08 | dekoračnímalíř
Jedinývýrobce: jh v Chrasti u Chrudimi.

Prení česká akelová apoločnost továren ma oriontáiské oukrovlaky a čokoládu —- Rozpočty sestavují zdarma.
na Král. Vinohradech dříve A. Maršnor. 0FERRE | PTTFFTTTTTTT

Záložní úvěrní ústav
V HRADCI KRÁLOVÉ.

Oddělení bankovní.
Úvěry bankovní, zejména eskont směnek, zálohy na cenné papíry, varranty, postoupené pohledávky. Půjčování cenných papírůku skládání vadií a kaucí dodávkových, obstarání vojenských kancí, úvěry remboursní etc., akkreditivy oa cizinu, inkassa směnek

a poukázek. Ioformace věcho drohu. Úhrady všeho drohu na cizinu. Zakázky pro tu- i cizozemské barsy.

W“ VELADY "4
na vkladníknížkyn Lb odednovloženía poklad. poukázky do dne vybrání.

Na běžbý účet dle povahy vkladu i výše. — Dah důčhodkovou hradí banka se svého.

Směnárna
kupuje a prodává cenné papíry všebo druhu přesně dle denního kurau. [okuaso hodnot slosovaných a kuponů, obstarávání noHmkoponových archů, vinkulace a devinkulace cenných papírů, pojištění proti stráté kursovní, promesy vlastního vydání, revise

losů, přijímání papíra do dépot k uschování.

Pronajímatelnéschránkypancéřovésvlastnímuzávěremstrany. —Dovisy,valuty amincevyměňnjí5000 DOjlépe.

Skladiště
spojené vlastní kolejí s mádražím...Svobodné skladistě cokru a lihu. Výhody reexpedice. Zálohy na sboží uložené a faktarované atd



Do Hradce Králové a okolí.

Dovolaji si P. T. obecenstvu uctivě oznámiti,
že jsem otevřelI. březnem 1906 v domě
číslo 36 vedle bisk. residence na
Velkém náměstí

svůj vlastní
sklad oděvů
pro pány a chlapce. ;

Snahou mojí bude posloužiti vždy modním
a dobrým zbožím = látek trvanlivých. Taktéž
zbotovuji obleky © látek přinesených za ceny
nejlevnější.

Správky se lovně a v čas vyřizují.
Opíraje se o dlouholeté zkušenosti, jichž

jsem ve velkozávodech získal, jakož ji o důvěru *
mně P. T. obecenstvemjako dlouholetému zástupci
firmy E. Bělský věnovanou, těším ge, že mi tato
jako samostatnému živnostoíku v míře ještě větší
zachována bude.

Znamenám se k službám nejocbotnější

V.TYPLIT.
0

Kuchyňské nádobi

zboží klempířské
za ceny tovární prodává i práce stavební

solidně zhotovuje

Jan Weber,
klempíř v Dobrušce.

0

Jan Kryšpin,
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný amělecký závod

malbu okenkostelních
, PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova ul čís. 29
nové blíže Maléhe náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

-u dodání oken chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnému provedení a ;
sice 1 se čelemnýmirámy, st,

těmi vsasením. |

NĚ Veškeré rozpočty, skizsy i odborné |

NÍTarotu a ilanamct
ku definitivní objednávce.

|

|

|

|

———o—

Založeno roku 1836.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Noškudly, faráře ve Yýprachticlch)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
P oráj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod

praporů a kovového náčiní. |
M Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukásku [E

: 6e napožádání franko zašlou. i

SonuED
(ku mši svaté)

doporučnje

J. Mráz, pokimise a majitel vinic a sklepův.[aderadorf am Kamp via Abtsdorf
(u Kremže v Dolních Rakousích.)

Vina rozličných ročníků.
Doporačuji znamenité šestileté bílé vímo
litr za 60 hal. — Rozesílám jen po půl
hektolitru a výše ve vlastní nádobě, kte
rouž franko zpět beru. — Doprava odtud
za půl hektolitru až do Prahy činí K 170.
— Jsem ochoten, vzorek (láhev) doporu
čeného vína před objednávkou na zkoušku
zaslati. — Že ryze příroda víno rozesí

lám, to dosvěděí zdejší farní úřad.

POOOIOIOVOOOOOOOO
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Křugnt OLO PRUDUSUOBVODVADOU 000 0 GHG OUOUOH0+

L úradno[rihvé
obaly zdarma, dobírkou neb za hotové nabízím:

Konský zub pravý americký »Virginia« la la vyclený,
nejlepší a nejvýnosnější (40)500 kg K 125-— 100 kg
K 26 —, 6 kg K 160.

Kukuřice uher. žlutá (banátská) zcela čerstvá, poskytuje

Kojnoot sladké pice i zrní (40) 100 kg K 24—. 5 kgK 150.

Kukuřice Činguantino drobnozrná. vel. ranná (35) 100 kg
K 25—, 5 kg K 150.

Čirok cukrnatý čermozrný, pravý, výborně kličivý (16)
„ 10kg K36—, 6 kg K 24.
Osrok americ. žlutý, výnosný i otužilý v suché poloze

(15) 100 kg K 28 —, 5 kg K 2—.
Mohdr či trávní proso, výbor. píenina (8) 100 kg K 38—,

5 kg K 280.
Proso perlové egyptské či japonské (Penicillaria), nová

úžasně výnosná picninapro teplé a chráněné po
lohy. Původní import. semeno. Vzorek200 g franko
Ki—,1kgK3-—.

Hořčicebílá (žlutá), výborná k zelenému krmení i hno

p neg 9 epší dom. zboží (5) 100 kg K 46—. 6 kg

K 2—, 5 kgK 180.

250.
Beradela neb ptačí nožka, znamenilá k zelenému hnojení

(10) 500 kg K 166-—, 100 kg K 35'—, 5 kg K 220.
Bob konský (vicia faba), malý k setí; domácí zboží la

jekosa (60) 000 kg K 220—, 100 kg K 24—, 6 kg

osevu na korec = '/, jitra).
Vojtěšky,jetely, trárná semena čistá i v pečlivě seslave
ných směsích, řepy krmné, jakož i veškeré ostatní druhy
hospodářských, zahradních a lesních semem dle hlav. se

požádání zasýlá

AnTri, "zely" TÁMRÁNĚNÍ,
SRB" Člen a dodavatel »Semenářského družstva pro

východní Cechy«.“fij

Pardubice

"e[iepemg3ejz:9061uápuoT

"6061784opspom91817

Videň 1906, Zlatá medaile.
Praha 1905. I. cene. Diplom čestného uznání,

které jedině kupujte a žádejte!„MONOPOL“
akclová evičkérna a voskárna v Ml. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

(Tovární sklad PLZEŇ, Saská nlíce číslo 7.
Telefon č. 416

Umělecké

řezbařské 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.

Veledůstojnému

duchovensívu!

Kar. Světlé,Jan OlaDěk, A2sráté;
Konviktské ul., v ý pasář ope
cielné na kosteln náčiní dovolaie

i doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco=
vaných kostelních nádob a máčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádoby atd., vše
v přesném slohu cír ím. Staré
předměty znovu opravoje v původní

ntenci a jen © ohni slatí a stříbřt. 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. Sbaším kostelům úleva v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý
robky Descenné. Vše ponílám jiš posvěcené.

Praha-l, ul.

na zpracování ovoce,
pálenka koňaku a výroba likérů

IČ Jos. Tornášek
ve Vysokém Mýtě,

pla dříve sávod na sužitkování ovoce, salošený * i
: E r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách $ ji

— nabízí —

: ji koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká avíno Šumivé (šampaňské).

Apozorňujeme zvlášť na výtečný a při takovéjakosti velmi levný koňak a výbornou

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

Jindicha about
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.
|



SESSKNEKÉ
Veškeré

2Hudebniny
jakož i

školy hudební
pro všechny nástroje|

má na skladě

ní královéhradecké
ikupoctri, antikvarlat a

=— závod hudební ——

„ Bohdana
elichara

v Hradci Králové.
(Býv. závod Pospišilův, založ. r, 1808,

— Denní prodej novin. —

ZAoREhodenbookookn
K době velikonoční:

Božíhroby"ít náchv každém slohu; nákresy
k výběru.

v každé velikosti, ze dřeva
Těla Páně pěkněřezanáa jemněpoly

chromovaná. (Z pevné sádry ve velikosti 90, 100, 116,
130, 140 cm. velmi levná.)

ze dřeva pěkně řeKlečící andělé zanéajemněpoly
chrom. v každé velikosti. (Z pevné sédry 40, 65, 65
cm., velmi levné.)

ze dřeva řeSošky Vzkříšení 2
jakož 1 veškeré kostelní práce

doporučují uctivě

Petra Buška synové v dychrově
umělecký závod sochařský a řezbářský!

pro práce kostelní.

Založ. 1853. Provedeno přes 500 nových oltářů.

XX
C. k. místodržiteletvím koncessovaná.

Realitní Kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizají se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

sabraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“,
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

XIOOOOOOCY

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
rádla, praporů, příkrovů,kobercůa
ovov ho máčimí ve výrobnáchnejataršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonnémn. Orl č. sy

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a hotovézboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

a

EDý %
Ka 9r

fo

Zemská živolní

pojišťovna
markrabství Moravského

pod vrchním dozorem zemského výboru,

pojišťuje levmě a výhodně kapitály pro případ
úmrtí i dožití, věna a výbavy, výměnkypro
rolníky, důchody vdovské, sirotčí, starobní a
pro případ invalidity, jakož i pense všeho druhu.

Jistota naprostá, an jost to ústav

MS“zemský. "U
Všechen čistý zisk náleží pojištěncům.

(Fillalka ve Dvoře Králové.)

(ener. inspektorát v Hradci Králové jen

| Eliščino nábřeží čís. 304.

p Josef
x Krejčík

V PRAZE,
umělecký závod 80

7 ohařský a řezbářský.

Písárna a dílny na Letné čislo 612—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

oporuěuje uctivě své chvalněznámé:sochy,Set:
ové cesty, jesle, Bolá ppoby, kýkříše, kasateovědnice, křťitelny,konso , lustry,

m atd. dle slohu ostelů, čanér mcena obrasy,diplomy k
prome"An předmětyhodůP se sa ky

Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a
"9 feanko.

UBemovace starých oltářů a kostelních sařísení.

a

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, křížeatd.

279Udeň,
VIN. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

A CEI X ODKGBI XCBDX CBDX

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.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

603X605XGIXC623XGB

JAN KALÍIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn.

XRDGBGOD8DOERE00 X685x(663XS69685X685X
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nabízí ve velkém výběru: Vytočné kapesní ho
dinky všech druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrné

skvosty, jako: řetízky, prstemp náramky, jehlya j. v nejmodernějším provedení s úplnou zárukou/

| Dávěryhodnýmsásilky navýběr téš i na splátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843.=OBLEKY

Ke všem národ. slavnostem

36 | Půjčuji za nejmírnější poplatky
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GRANOHOTEL
gap- v Kolíně. "SN

Znovuzřízenépokoje, místnosti kaváremské
a restaurační. Každon dobu dobře upravená
studenái teplájídla. Víma stolmí vlastního
pěstění, plzeňský prazdroj, vyleželéko
línské zámecké pivo a pardubský porter. —
Omnibus ku každému vlaku — Kn poradám a
schůzím zvláštní oddělené místnosti. — O hojnou
návětěvu prosí Josef Paseka, botelier

Nově zlepšený, zákonem
chránětý nedostižitelný

rem na zubý

| Libuše.
K dostání v lékárnách,

drogoviích a voňsvkářských

| zá.udech. — V Hradci
I

U

, Wrát. K. Dix, droguista,
F: Viktorin, materialista,

„ A. Frynta,obchod mydlář.;
| w Polici n. Met. A. Pob

lová, droguerie; w Mov.
Městě n. Met Jaros.
Krucíková, drogerie, Boh.
Imlaufová, vdova; w Do=
brušce Ai.Kňourek,dro
pulsta; w Gelčově Je
nikově J. Tbon, lékár
nc; v Červeném Ko
stelci H. Klatovský, dro
uista; w Josefově Lud.

Širolímek, drog.; v Tý- PORNSDA É
niěti n. Orf. J. Plný, droguista; v Opočně Jos.

| Středa, obchodník; w KKuklenách B.V Morá. k.
Budíž heslem a snahou každého nvědomělého

| echa jen domácí výrobky upotřebiti.

K jarnimu obdobi

dovoluji ai veledůstojnému
duchovenstvu nabízeti

přírodní vína
první jakosti jak mešní, tak tabulová.

Adolf Bařtipán,
hotelier v Hradci „Králové

(Adalbertinum).

Piana,
pianina,

ších
aa lovně

též na splátky a výměnu nabízí
první královéhradecká továrna

AL.HUGOLHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

$ Skladna Velkémnáměstíč. p. 89. a
vedle lékárny.
Král Vinohrady, Karlova třída č. 8.

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

———.—--———

firadec Král.

Adalbertinum.

Svažební skupiny.
Tableaux.

Ceny nejpříznivější!

ABO Bibi BiroMiwodD

První nákupnl pramen
| látek pro domácnost, jakož i dámakých apánských
| látek jest u Tkalcov. výrobního spole

čemstva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze
i obdržetipartie zboží 30mt.,obsabujícíkaždá
| růzmé látky, zejména: plátna, oxfordy, bar
| chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
! nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,

za HK 1%2-—, vyplaceně od korua 20— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

P A OAKKAKCKA)
Fr. Jelínek, Slatiňany.

aromatická výtečné chuti zelená,

al První východočes.odb. záv. kávouSolidnostvítězí!

přírodníK 1150, 12-50,14 —a 15—,

zaplacení, kdo okusil, jinde nekonp

i

stavitel varhan a harmonií
nejnovějších souutav

doporučuje se veledůstojnému duchovenstvu 8 sl. patro
nátnímúřadům ku provedení všech prací do obora toho

spadajících.

Dále dovoluje si upozorniti na svůj aklad

plan a planin.
Rozpočty zdarma afranko. Nejvyšší vyznam.na výstavách:=== == ===ma.1.: 0.Te.m=

JAN STOUPA v Praze,
Václavské náměstí čísle 32.,

doporučujevždyve velmi bohatém výběru

svůj hojně zásobený sklad
koberců, záclon barevných i krajkových,
pokrývek na stoly a lůžka, přikrývek pro
šivaných a flanelových, přikrývek cestov
ních, plaidů, deštniků veškerých cestov
, nich potřeb, županů, haveloků atd.
Úplné zařízení do hotelů. — Úplné zařízení
bytů soukromých. — Uplné zařízení ložní. —

Úplné výbavy pro nevěsty.
©“ ['lustrované cenníkyzdarma a franko. "W

Rašelinové lázně
v Bohdaněi.

Saisona od 1. května do 30. září.

Lázeňský lékař MUDr. Jindřich Požár,
sekundární lékař okresní nemocnice na Kr.
Vinohradech a býv. lékař v sanatoriu dra.
Kuthana v Tišnové u Brna. — Vedení lá
zeňského hotelu převzal p. W. Svoboda,
hotelier »U zlalého Iva« v Pardubicích, kdež
levné povozy dostati lze. — Veškeré dotazy

zodpoví

správa lázní v Bohdančí u Pardubic.

ražená: K 14—, 15—, 16—,

Velectěnému

duchovenstvu
doporučuje

nejlevněji ©=0 ee a

a nejlepší

každého slohu,

první odborná dílna pa
sířská pro výrobu kostel

ního náčiní

Karla Zavadila
v Hradoi Král.

č.83.“y.| Mě 85.
Palackého třída.

SUKNA

Voskované koberce a plátno.

v Hradci. Králové.
Založeno 1834.



První výroba

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,

V knihovně bnovy
dosud vyšly spisy:

Obrázky ze smíšené osady. "čt
Fr. Mimra. Cena 3 K 20h. (Řada I. „Obrázků ze smíšené
osady“ dosud na skladě po 86 h.) 

Duch Obnovy. SepealBdnardBrynych. Cena

Kříže a kalichy. Obráskyze -smíšenéosadyNapsal Eduard Brynych.
Cena 2 K

Jana Leopolda Haye, šstáo „Zpráva„ná
o vlsitaci far kraje chrudimského“, již jakokrá
lovaký komisař r. 1782 k rozkazu císaře Josefa II. vyko
mal. PodáváDr. Vácsl. Řezníček. Cena 80 b.

Jana Leopolda Haye, žerá« královéhradeckého„Zpráva
e visitaci kraje čáslavského“', již r. 1788k rox
kasu císaře Josefa II. vykonal. Podává Dr. Vácel. Řezní
ček. Cena 80 h.

Královéhradecké vzpomínky
Řesníčka. Cena 1:40 K.

Karel IV. jako křesťan a víla:
SÍONBC, Pite Jiří Sahula, Cena 4 K.

V tlaku:

Rozmarné příhody. Humoresky.
J. Sabula.

Objednávky vyřídí

BiskupskáknihtiskérnavHradciKrálové.

z péra
Dra. V.

Důstojným duchovním

Na skladě chováme v jemném
missálovém provedení:

Praeparatio ad Missam
Gratiarum actio post Missam,.

Obé za 1 K. Po přání prodá se
i jediné Gratiar. actio za 60 h.

W> Nové:
Casus reservati dloeoesis

Reg. Hradeoensis
(juxta fol. Ord. Nr. 36. pag. 186, 181)

pro zpovědnice.
Na tuhém kartonu, přiměřenéhofor

mátu 1 kus za 8 h, 10 kosů frko 70 b.

LLAK

Připomenutí o slušném se
chování v ohrámu Páně

ku připevnění u dveří chrámových.

V provedení sličném, formát foliový;
1 kus zs 30 h, 5 kusů za K 1.20.

Bisk. knihtiskárna v Hradel Králové.

Václav Poláček,
stavitel varhan a harmonií v Bychnově

mad Kněžnou

dporučuje se P. T. duchorenstvu, patronátním
úřadům a soukromníkům

veškeré akož| přestavbya ladění
je RR hara

RB Ručímza nejeolidnějšípráce."B Eyyy8ýŠ8ŠšŠšnŠššt

pIahko0

/

OLTÁŘ
poučná a modlitební kniha i
zpěvník prodiecési králové

radeckou.
Druhé vydání — 868 stran 8',

V plochých arších při odebírce nej
méně 50 kusů o sa 20 K, 100

kusů za 40 K.

Cena knihkupecká:
brožovaný. . - -< ++ * 44h
vázaný v poloplátně —.. . . 58h
vázaný v celoplátně 68 h
vázaný v celoplátně ne zlaceným

křížkem

vydání na velinovémpapíře vá
zaný celý v kůži se nosným. 180em a ořízkou . .

(EB 5r2óézsičnso)pen

soLuw7álemo *
biskapem Dr. J. Doubravou

a mařízemo.
(Viz Ordin. list čís. I. r. 1904.)

Biskupská knihtiskáma.
N /

PŘŮLŽDOSINÁ KOUŮ
Zachovalý starší tvrdý i měkký nábytek,
garnitury i pohovky moderních vzorů za

každou cenu prodá

K. V. Skuherský,
v Hradci Králové, proti hotelu „Merkur“.

a“ Bud]
Cvičení c9

snoubenců.
Ku potřebě

duchovních správců i katolických
snoubenců upravil a konal

Antonín Kaška,
farář ve Chlenech.

Stran 44, registr. 8. Cena 1 brožova
ného výtisku 50 h, vázaného červeněP v poloplátně se zlacením 80 h. 6

(m9- c

ši dá HPB 14s
Mtzirddsl
NEMĚTT .

m U,8 >U ii: 3o?
zs: 1=kii7

Křestní listy
Mexfoffo)i4O kusů za 60 haléřů nabisi

Biskapská. knibtiskárna,

baobabokubnokuubnbuku
ed

P oatet bísk. konsistoříodporučený
umělecký závod

dos. Kieslicha
w Hradoi Králové

odporačuje se ku provedení veškeré práce oboru
stavby a znovuzřízování

oltářů, Kasatelen,
křižových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a pe
lychromování uměleckýchpamátek, oltářůa soch
s plným ohledem na původnost a sloh. Práce jen
dokonalá a ceny levné.

, Nákresy, rozpočtyatd, ochotně a bezplatně.
Četné dupisy uznání po race.

© „9

PYFTTTTTTTTT
pe- Každý “JN

křesťanský dělník.
má odebirati svůj odborný týdenník

„Práce“.
Předplatné činí pouze 3 koruny ročně.

Administrace „Práse“ v Hradci Král.

PASOKOSA]
Kanonické tabulky

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

ve třech velikostech

Biskupská knihtiskárna
o Hradci Králové. ——

Ba ě|B508
Obrásky ze smíšené osady. Ředa II. Napsal

Fr. Mimra, farář v Krouné. Jiš prvý díl těchto po
učných povídek přijat kritikou katolického tisku
velice sympaticky. Ďíl II., objemnější, který právě
rozesíláme, obsahuje 16 povídek na 459 stranách.
Spisovatel jeat jiš dloubou dobu duchovním správcem
v nábošensky smíšené osadě, bystře pozoruje vzájemné
vztahy katolíkův a evangelíkův, tak že přítomná
kniha jest plodem dlouholetých zkušeností, vrhajíc
pronikavé světlo na poměry panující v osadách smí
šených. Spisovatel poutavým, satyrickým spůsobem
líčí, jak chabá jest obrana katolíků proti tuhé,
sorganisované výbojnosti protestantův. Každý čtenář
bez rozdílu stavu nalezne v knize bojnost poutavého
poučení.

OEP>Cena iranko pouze2 K 20 k. <
Objednávky vyřídí

Bisk. knihtiskárna v Hradol Král.

HOTEL
HAŠEK

V PRAZE, Na Poříčí,
proti sev.-záp. nádraší
(dříve v Hoře Kutné).

Elegantní hostinské pokoje.
Elektrické osvětlení.

Mírné ceny, exguisitní kuchyně, výborné
nápoje. — Plzeňský „Prazdroj“ přímo

od čepu.
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Politická zhědovanost Cislajťanie,

(3) Teď právě pád ministr-presidenta Ho
benloba jest zvláště významným svědectvím
nejvážnější choroby ústavního zřízení Cislaj
tanie. Vídeňská vláda má nyní vážnou příle
žitost zpytovati své svědomí a tázati se, zda
politická akce centralisajících politiků v roce
1848 a 1867 byla říšskámu ústrojí zdráva. Když
roku 1848despotické jednání Windischgraetzovo
tolik vyzývalo k odporu, ta hrstka horkokrev
ných mladíků zahrála si na revolaci. Jedním
z předoích vůdoů byl osmnáctiletý bošík Frič,
který chtěl dát střeliti samého Palackého a

ského zajetí v Klementinu. A za kousky tako
vých nerozvážlivců pykal národ celý. Usilovně
se pátralo po „Široce rozvětveném“ spiknutí,
jehož vůbec nebylo, vlastencům bylo. snášeti

pochopiti, jak by měl národ český pošívati
rovnoprávnosti s národem německým, ačkoliv

tísnícího šije Čechů..

A stalo se tak -bez dotaza k zemím korony

o nás bez nás. V.Tranelajtanii dáno nadpráví
Maďarům, Cislajtanie podřízena libovůli ně
mecké menšiny bez obledana historický vývoj
zemí korany České a na státní práva téže ko
ropy. Okovy centralismo měly spoutati voločjší
vývoj národů slovanských. Nenblížilo tím Ra
koosko samo sobě? Má před očima plno pří
kladů, jak jsoa silné státy federativní, v nichž
každému území jsou popřávány různé svobody.
Čím každý kraj cíti se ve společném sonstátí
svobodnější, čím má větší autonomii, tím 0
chotněji sdružaje se © drahými kraji atátně
sdruženými na udolání nepřítele vnějšího.

Leč vídeňská vláda posud z historiei
£ denních zkašeností ničemu se nepřinčila. Ra
ději se co nejvíce oslabuje, než aby panství
německého kmene odkázala do příslušných
mezí. Její politika řídí se podle pokřiku těch

(be
FEUILLETON

»Případ, který nesmí zůstati českou
veřejností nepovšimnut .. „a

Napsal Josef Váňa.

Il.

Pardubická »Osvěta Lidu« chtěla (čís. 43)
vyvrátiti aspoň na ten Čas pro českou veřejnost
sloneční soustavu Koperníkovu a komandovala ji
otáčeti se kolem domluvy p. učitele Měšťana
z Králové Dvora, kterou obdržel'od zemské školní
rady za to, že loni o Velikém pátku jedl veřejné
v hostinci před mnoha hosty maso a zcela seri
'ogně borlila: Případ ten nesmí zůstati českou
veřejnostínepovšimnut.. „«

»Osvěta Lidus poněkud se ukvapila. Předně,
že česká veřejnost má jiné důležitější věcí na sta
rosti než jest případ p. učitele Měšťana, za druhé,
že p. učitel Měšťan není žádným mužem o českou
veřejnost zasloužilým, aby tuto jeho domluvu
musila vzíti za svou, a za třetí, že Česká veřej
post není ještě tak hluboce mravné pokleslé, jak
se »Osvěta Lidu« domnívá. Význam a důležitost
vykoupení našeho Spasítelem, jež si právě o Ve
likém pátko připomínáme, hluboce kotví v duši

-aby se ujímela toho, kdo cynickým' způsobem
tradicionelní úctu tohoto velikého dne znesvěcuje
a kdo se nedovede ani tolik přemoci a zapříti,
aby si v ten den žaludek svůj mesem naplniti
netusil. Takovýmito mravními velikény veřejnost

"daše' spíše opovrbuje, neřku-li, aby se' jejích
otrlého chování se zastávála. “'“

Případ tento nestál by jinak aňi zá řeč,
kdyby byla »Osvěta Lidu«proti všem Přavidlům
volnosti a svobody nekomandovals, že nesmí zů
statí nepovšimnut. A proto si bo opět a opět

kteří Rakousko rozvracejí a kteří loyalnosti
nejméně projevají. Křiklouni, kteří zřejmě
v parlamentě prohlásili svůj sklon k Hoheo
zollerům, vítězí nad spravedlivými požadavky
Čechů. Kdy až konečně vláda vybaví se z po
ručníkování těchto lidí, jimž nespravedlivými
úspěchy jen roste stále chuť? Konstituční vláda|
Vláda parlamentární! Zatím si vládne, jako by
vůbec parlamentu nebylo. Aby si prosadila ve
prospěch centralisace a ve progpěch německé
menšiny Svou, střídají se u ní uministerští před
sedové rychle jako služky. Jsme tím před celou
Evropou pro smích. Nikde se ministerské ka
binety tak rychle nemění jakov Předlitaví, Co
těch změn jenom od dob Badeniho! Pomalu
bude ministerských pensistů víc než invalidů
z války prusko-rakouské.

Mělo dojíti k volební reformě. Němci dobře
věděli, jak jest nutně zapotřebí sjednoceného
politického postupu proti Pešti. Aféra Fejer
váryho dala důkladné poučení; každý nepřed
pojatý Němec mohl býti přesvědčen, že silné
a svorné vzepjetí Uher jest vážným nebezpe
čenstvím i pro Němce samy! Než by však
Němci trochu povolili spravedlivým požadav

vůbec. Všeobecné volební právo opravovala
vláda dle přání nenasytného Němectva tak, aby
utvořila v reformovaném parlumentě umělou
německoo většinu. Čekalo se, že Hohenlohe
bude opatrnější než Gautech. Ale ukázalo se,
že mu jdoa zájmy požidovštělé sociální demo
kracie a Němectva nad zájmy spravedlnosti
k Čechům.

Ačkoli Slované převyšují v Rakousku
Němce, Italy a Ramany o šest millionů duší,
chtěl jejich převahu dokumentovati Gautech
pouze Ó mandáty a Hohenlohe docela jen 2
maadáty. A tohle že má býti užitek ze vše
obecného hlasovacího práva, od něhož náš národ
tolik si sliboval? Jaké jest to rovné hlasovací
právo, jsou-li celé milliony obyvatelstva při
praveny o příslušné poslance? Čechové ustu
povali, slevovali, jen aby aspoň nějaký dro
beček z volební reformy získali. V Čechách
je přes 639, Čechů proti ne celým 379, Němců;
Čechové couvli tak, že žádali mandáty v po

(O
všímáme, nikoliv snad proto, že »Osvěta Lidu«

"tak poroučí a nikoliv snad proto, že se jedná o
p. učitele Měšťana, nýbrž proto, že nás na celém
tom případě, abychom mluvili ústy Masarykovými,
"zajímá nejvíce stránka paedsgogická.

Veliká pokroková duše p. In. Arnošt Blaha
uveřejňuje v »České Myslie (časops filosofický,
redigují: Fr. Čáda, Fr. Drtina, Fr. Krejčí) v roč
níku VII. (květen 1906 str. 177 atd.) studii oplý

'vající hlubokými utopiemi a sladkými nesmysly,
ve kteréž ovšem jako pravá pokroková duše ne
ušetřuje ani svátostí a náboženství, Studie ta nese
název +Synthesa výchovy a jest adressována všem

dobře mezi jiným praví: »Tak jak poměry dnes
jsou, jest tu vlastně dvojí paedagogika — paeda

praktická vlastně paedagogikou ani není, Jen ten
kráte paedagogika theoretická něco znamená, jestliže
prýští jako nutná konsekvence z našeho vlastního
života, jestliže se o něco opírá a něčím se dokládá.
Jinak jest v očích dítěre jenom hrozivým posuň
kem, před kterým sice ztichne, ale nepolepší se.

a mluvíme, ale dítěti nežijeme. Říkáme: »To ne
smíš, ono nesmíše, ale sami smíme — — »Tak
nemluv, onak nemluve, ale semi mluvíme — —
»To nedělej, ono nedělej«, ale sami děláme. —
Není dvojí morálky, jedné pro dospělé a druhé
pro dětí, není dvojí poctivosti a dvojí paedsgo
giky. Dítěti není potřebí mluvit a řečnit, ale před
cházet příkladem.«

A tu jsme u toho hlavníbo bodu, u té pac
dsgogické stránky. Dítě musí býti vedeno řádnými
karaktery, má-li samo jednou řádným karakterem

nejdříve sami churakterně žít — ale nejen my
sami, nejen rodiče, ale tak musí žíti všichni tl,
pod jejichš vlivem dítě rosfe. (Synthesa výchovy
str. 179.)

——— m m —

Imserty se počítají levně. ,
Olmovavycádnív pálek v poledne. Ročník XII.

měru 60 proti 40, což bylo slevováním na

perozeném právu národním. Na Moravě a velezsku snížili zástapci českého lidu své po
žadavky ještě více. Všeněmcům však ani tyto
ústupky nedostačovaly. Němcichtějí míti z nás
národ vyděděnců, a vláda se před jejich poža
davky až k zemi sklání. Co čekati od vlády
neústavní, co čekati od vlády takové, která si
vládne, jako by vůbec parlamenta nebylo?
Starý režim oblek! jenom nový Šat, aby — vy
plnil přání německých nacionálů cestičkami
jinými.

A bnyní najednou do této rozháranosti
bromová rána. Ubři za svárů Cislajtanie hezky
za tepla problásili, že si provedou ústavně sa
mostatný celní tarif. Toť počátek naprosté
hospodářské rozlaky 8 Cislajtanií. Hohenlohe
odporoval mivisterskému předsedoví uher
skému dru. Wekerlovi statečně; ale nic platno.
Naposled císař povolil neústapnéma Wekerlovi.
A tím byl zpečetěn pád ministra Hohonloba,

lace Uher od Rakouska nepřivolí. Učinil ze
sporu otázka kabinetní a proto po prohrané
bitvě odejíti masil.

Samostatný celní tarif bude míti pro obě
poloviny říše následky nejvážnější. Kritická
doba nalezla Maďary zcela připraveny, kdežto
ve vídeňském parlamentním domě panovaly
rozpaky a roztříštěnost největší, Dáno za právo
Ubrám nikoliv osnešením a souhlasem národů,
nýbrž pouhým rozhodnutím nejvyšších úředních
krabů. Tao patrna malomoc parlamentního
zřízení. .

A co bude nyní sa soustátím Rakousko
uhorským, až se Maďaři hospodářsky nsamo
statní? Pak vlastně bude skaotečným pojítkem
mezi obětna polovicemi říše pouze 080ba panovní
kova. Leda že v některých věcech bude Trans
Jajtanie komandantem a Rakousko povolným
sluhou. Sonstátí Rakousko-uherské spěje pro
rozháranost Cislajtanie k personální unii; a
případaě i tato unie se v krátkém čase rozbije.

Nejbližším důsledkem vítězství Wekerlova
bude odklad volební reformy a usilovné vy
jednávání o rakoosko-aherské vyrovnání. Teď
sami Němci začínají poznávati, kam až to přin

Kdyby p. učitel Měšťan nebyl katolíkem,
aneb kdyby o sobě netvrdil, že jest dobrým ka=
tolíkem, pak by kámen úrazu odpadal, Jednal by
karakterně a nikdo, pravím nikdo, by se nad jeho
jednáním a chováním nepozastavoval, Ale takto,
kde je tu charakternost?!

Bjórnsterne Bjdrnson praví ve svém spise
»Nad naši sílu« toto: »Křesťanem nazývám jen
toho, kdo nabyl od Ježíše tajemství dokonalosti a
kdo ve všem k němu dychtí.« — A tak i my mů

tolikem nazýváme jen toho, kdo nabyl od Krisla
jako člen katolické církve skrze její předpisy a

k němu dychtí.«
Když tedy někteří katolíci jsou tak vlažní a

zákonů nežijou aneb žíti nechtí, nemají se aspoň
urážlivé chovati a jiné katolicky smýšlející a žijící
křesťany v nejsvětějších citech a v nejposvátnějších
obřadech urážeti. To je to nejmenší, co se od
tekových také-katolíků žádati může, ba musí.

Petr Rosegger ve spise «Moje království
nebeské« praví ve stati »Pryč od Říma« na str.
273: »Mou radou jest, aby lidé v takových věcech
často a vážně brali na potaz své vlastní svědomí.
Komu církev jednou zlhostejněla, kdo pozbyl dů
věry v ni a přece chce býti vyznavačem křesťan
ství, ať se poctivě oddá něčemu jinému, co jej
nadchne a mravně posílí, ať již protestantismus,
přísně a nadšeně obrácený k evangeliu, nebo staro
katolicismus, stojící mezi ním a římskou Církví.«

Kdo tedy pravíp sobě, že jest dobrým ka
tolíkem a zatím obřady a ustanovení katolické
církve cgnicky s urážlivé znehodnocuje, nejen že
není žádným katolíkem, nýbrž ani žádným šle
chetným kařakterem, ježto nikým nucen. není
v katolické církvi zůstati. Může se obrátiti k jiným
křesťanským vyznáním, ba může dokonce, když



vedli svým bezcitným bojem proti právům
Slovanstva. Teď teprve ozývají se zoufalé křiky
nad náblým překvapením, jehož Čechové nijak
pezavinili. Němci vidí, jak hospodářská odluka
Uber uškodí i jim samým. To je z toho, že
svými rejdy Rakousko tak dloubo oslabovali
a že parlament činili zřízením neplodným, illu
sorním. V ústavních Uhrách panovala vůle ná
roda, v Rakousku vůle byrokracie — a teď
se poznalo, která vláda dále dospěla.

Jestliže dosavadní iministerští předsedové
nevěděli si rady, co bude činiti nyní, v krisi
ještě zmotanější nástupce Hohenlohůvř Par
lament se svolávati musí; jestliže by se mělo
vládnouti podle $ 14., tu Maďaři mohou beze
všech rozpaků přerašiti styky 8 Cislajtanií, jež
se udržují delegacemi. Jakmile by přestaly u
nés poměry parlamentární, mohou Uhři vy
rovnání s Předlitavskom zrušiti.

Co nyní? Čechové dualistickou soustavu
naší říše nezřídi'i, dualismus byl zřízen vlastně
proti nám. A pokud dualismus by trval, potod
o našem čes. státním práva by nebylo možno
v parlamentě s úspěchem jednati. Nechť ne
zdravé dualistické poměry, jež Cislajtanii tak
dlouho vyčerpávaly, se změní radikálně. A
nechť parlament vídeňský co nejdříve prosadí
volební reformu, kterou by bylo dokumentováno
rovné právo všechnéch národů. Pak na cestě
naprosté spravedlivosti se choré Předlitavsko
uzdraví. Nechť aspoň před hodinou dvanáctou
pozná, co mu je k spasení.

Dopis z Prahy.
(Volba říšského poslance na Novém Městěpražském.
—Nadbylek advokátův Praze. — Českádětská

nemocnice.)

Dávno nebylo takového rachn volebního
v Praze, jaký se očekává při příští volbě po
slance do rady říšské na Novém Městě praž
ském. Volba tato za odstoopivšího bývalého
soudního radu ve výslužbě, dra Pantůčka, pů
sobí nejvíce a největší starosti straně mlado
české, která dloaho nemobla dobodnonti se
o kandidátu. Původně zamýšlel kandidovati
nynější starosta dr. (čroš. Sotva však tato
zpráva pronikla do. veřejnosti, způsobila i
v samotných krazích mladočeských takové
roztrpčení, še dr. Groš úmyslu úplně se vzdal.
Po něm zamýšlel ocházeti se o inandát prvý
jeho náměstek cís. rada R. Jabn. Kendidatara
jeho přálo prý si předsednictvo Spolku arebi
tektů a inženýrů, v němž R. Jaho jest nejvlit
nější osobnosti. Členové spolku nikterak však
8 ní nesoublasili, ba podali proti kandidatuře
i písemný protest, prohlašujíce, že si přejí,
aby kandidován byl někdo z jejich středu.
Jest zajisté doposud v živé paměti, jak cíe.
rada Jabo navazoval styky 8 ministerstvem
jménem českého Spolku urchitektů a inženýrů
německými přípisy, ba které mini

po pravdě konstatováno, že také kandidatura
———ě——ě——

by se mu křesťanství vůbec nezamlouvalo, pro
hlásiti se občanem »bez vyznání.«

Mám za to, že p. učitel Měšťan jako znatel
základních státních zákonů to také asi ví, a proto
každý by očekával, že on jeko slušný, pokrokový
člověk nebude ani na okamžik v rozpacích, co
činiti, aby se mu pokrokovost pomalu v ústech
neomlela a nepošpinila na ostudu,

Než p. učitel Měšťan má snad s»svůj názor«
o tomhle všem a nazíra na to jinak než my oby
čejní lidé. My mu tu pokrokovou volnost v ns
zírání nebereme, sle dovolujeme si připomenouti
zase slova Roseggerova: >Mnohý kult náboženský
má výstřelky a příživníky vzbuzující nevoli a je
nesnadno, aby ten, kdo je poznává, byl tak sebe
zepíravým a nechtěl je kyjem' sraziti s božského
stromu náboženství. To je však nebezpečné. Víra
nechce býti stromem v sadé, nýbrž stromemv di
vokém lese. Víra je strom, který u brubého lidu
neroste štíhle k nebesům, nýbrž často raději se
plazí při zemi. Čím více jest rozlučována se smy
slnou oblastí s oduševňována, tím více ztrácí v lidu
radostné síly. V lidské přirozenosti je daleko větší
potřeba náboženské víry, než na přiklad spořá.
daného státu, pochopení světa, pokroků v oboru
technickém.« (Moje království neb. str. 231.)

A veliký básník náš Svatopluk Čech takto
ve s»Zpěvníku Jana Buriansa« pěje:

oVždy ku předu! zní stále moje heslo:
a reváhám, kde rozum s citem velí,
by před novotou zdárnou staré kleslo,
Leč tsm, kde nové k boření jen čelí,
kde pro vrtochy jen či hrstku zlata
vnuk chladně kácí díla pile pracné,
jež předkům byla milena i svata,
kde s býlím škodným ničí květy vzácné
a z trosek svatyň bídné krámy staví:
tam nevěřím, že sídlí pokrok pravý.c
Než marno vše mluvení. Syntbesa výchovy

pánů z »Osvěty Lidu« i p. učitele Měšťana je
jioá, povýšenější nad takovéto názory. A tu právě
je ta zajímavá stránka paedsgogické. Pokrokový

Jahnova byla záhy odvolána, aby uvolnila
kandidatura — professora české techniky Fr.
Novotného, švagra to starosty dra Groše — —
Prof. Novotný (není totožným s prof. průmy
slové školy Fr. H. Novotným, jenž zasedá ve
sboru obecních starších) jaktěživ o politiku
se nezajímal a úplně jest dalek všeho, co by
ho mohlo na říšské radě snad zajímati; kaudi
datura přijal po přání své choti, dcery Julia
Grégra, a strana mladočeská koná zatím pří
pravné agitační schůze při zavřených dveřích,
obávajíc se, aby sociáloí demokracie násilné
je nemařils. —

Strana staročeská kandiduje soudního
adjunkta Jar. Mattuše, syna řiditele Zomské
banky dra K. Mattuše. Po přestávce delší
dobu trvající vystopoje strana národní opětně
na politické xolbiště, soustřeďajíc své přívr
žence u příležitosti této volby, jejíž výsledek
rozhodne asi dle všeho ve prospěch kandidáta
mladočeského. Jswe toho mínění, že Staročeši
vesmírné pochybili, vzdavše se činné politiky
a zůstavivše pole Mladočechům, kteří, prostě
řečeno, učivili si z politiky monopol, a stara
jíce se pooze o své vlastní zájmy, zapomínali
na zájmy národa, které hájili a hájí ve Vídni
tím, že při rozhodných hlasováních obyčejně
— nejsou ani ve sněmovně .. . Mimo uvedené
dva kandidáty uchází se o přízeň voličetva
ještě státoprávník K. St. Sokol a sociální de
mokrat dr. Frant. zoakup. Lze s bezpečností
předpokládati, že dojde k užší volbě mezi
Mladočechem prof. Novotným a Staročechem
Jar. Mattošem, který jest mužem velice vzdě
laným, bystrým a řečníkem vynikajícím. Jako
kandidát poslanectví nevábá navětěvovati i
voličské schůze sociálních demokratů, v nichž
břitkými vývody a pádností svých důkazů
zjednávási sluchu i nejzarytějších „měšťáků.“

. »
*

V posledních třech letech rozmnošil 8epočet
ndvokátů v Praze nikdy netušenou měrou.
V domech, kde býval jeden advokát, jsou dnes
již tři, ba i čtyři. V jistém domě na Příkopech
jest dokonce sedmadvokátních kanceláří, v Jung
mannově třídě v jediném domě šest! Úžasný
tento nadbytek advokátů ve všech městech
pražských nezbytně vedl k důsledkům uebla
hým, které vězí v tom, že většina pražských
advokátů nemá prostě, co by dělala. Všechen
personál takové advokátní kanceláře záleží
v jediné síle pracovní, kterou obyčejně jest
dívčina sotva škole odrostlá, nebo se studií
seběhlý stadentík. Poněvadž národohospodářské
poměry jsou velice nyní neblahé, a lidé počí
nají nahlížeti, že zbytečnými soudy vyhazují
jenom těžce vydělené peníze, obyčejnou baga
telní žalobu napíše si pak samostatně každý
poněkad jen vtipnější obchodník, ubývá advo
kátům stále práce a tím i příjmů, tak že ve
liký počet jednotlivců tomato stavu náležejících
v pravém emyslu slova živoří. Za takých okol
ností není divu, že někteří z advokátů strádají

rozkladu své existence, spolčají se ve společné

o
člověk přisvědčí snad k takovýmto makavým dů
kazům, ale nejde za nimi, proč? Protože nábo
ženství, vica, obřady, kult, katolická.cíckev. musí
býti stůj co stůj posmívány a z duše lidu trhány.
V tom záleží pokrokovost těch pánů a ona zají
mavé stránka paedagogická. A opováží-li se někdo
poukázsti na to veřejné, strhnou buronský pokřik
a oni hlasate.é svobody a volnosti v projevu kc
mandují třebas celou českou veřejnost k zakročení...

A tato prazvláštní syntbesa výchovy, tato
zajímavá stránka psaedegogickátretně jest vystižena
samým p. prof. Krejčím v jeho kritice »Welt
rátbsel — Zábady světa« od Arnošta Haeckla:
»Vezmeme-li nyní to, co bylo.o Haecklovi řečeno,
v celku, vypadne náš konečný soud v ten smysl,
že Haeckel stojí na správném stanovisku positi
vistickém, ale že mu při budování názoru na svět
nezůstává věren; ne že by si odjinud, s jiných
systémů myšlénky vypůjčoval, ale že přesné vě
decké důsledky neváhá doplniti vědeckou fantasií.
Potřeba světového názoru a snaha domoci se ho
na základě vědeckém vedla ho k jednostrannému
rozšíření myšlénky, která sice jest důležitým člán
kem v posilivistickém nazírání ne svět, ale ze
které nelze logicky přesně bez vzdutí vědecké
fantasie vyvoditi důsledky stačící na všechny zá
hady nutné k filosofickému systému. Haeckel
upřílišil význam Darwinovy theorie a k filosofické
výši všeobecného zákona vývoje se nepovznesl
jsko Spencer. Haeckel je snahou německý Spencer,
ale v meritorním obsahu své filosofie jest daleko

o Haecklovi: je více odvážný než hluboký filosof
— zrovna jak to u velké většiny přírodozpytců
pozorujeme. Ale knihu Záhady světa« přál bych
si viděti v rukou co nejvíce.« České Mysl.str.

-Hle synthesa pokrokové výchovy, hle tu ta
Sajímavá stránka psedegogické!

1 Ač je Haeckel „více odvášný oež hluboký
filosot, ač stak ležerné ve vížné věci, jsko je spor

kanceláře. Že i soudní kronika dochází také
ke svému uplatnění, rozumí se při tom samo
sebou. Nechceme stavěti prozatím na odiv ně
které jednotlivce, udané pro různé přečiny u
advokátní komory, ba i u trestního tribunálu,
a vyčkáme, až jaký bude míti průběh soudní
vyšetřování, jímž bude dáno ua veřejnost
muvho velice nehezkých věcí. Dnes jest v Praze
veřejným tajemstvím, že jistý advokát, který
v poslední době až nápadně dral se v popředí,
připravil v době nedloubých sedmi let braběte
W. o celý velkostatek . . . Také není nikterak
neznámo, že advokát, který nejhorlivěji Da
vštěvoval různé politické schůze, chtěje stůj
co stůj dostati poslanecký mandát, případně
alespoň mandát do sbora obecních starších,
jest v trestním vyšetřování, že si do knih dal
jistému svému klienta, jenž neměl ani haléře
dluhu, vložiti 50000 korun. Tento obnos pak
zažaloval a byl by ubožáka připravil o všechno,
kdyby se ho nebyl ojal soud a tomuto řádění
nebyl učinil přítrž. Tři případy náhlých úmrtí
pražských advokátů přiváděny jsou v souvislost
8 bídnými nynějšími poměry tohoto stavu, jež
nevylačejí v budoucnosti nejsensačnější pře
kvapení. * +s

Co nejtrapněji dotklo se veškeré pražské
veřejnosti, že správa české dětské nemocnice
císaře Františka Josefa v Praze byla oucena
pro naprostý nedostatek veškerých prostředků
zastaviti přijímání nemocných dítek v léčení.
V naší době, prohlašované za „oavícenou“, kdy
v Praze mrhají se tisíce na příklad na zcela
zbytečné otloukání a osekávání starobylých
pilířů mostu Karlova, kdy pražská obec bo
duje u Prašné brány representační dům a po
volila 400.000 koran na zřízení závodiště pro
koňské dostihy u Chuchle, kdy statisíci obec
ního majetku se mrbá, jest odmítání chudých,
trpících dítek v nemocnicí následkem nedo
statku fioančních prostředků hříchem do nebe
volajícím, jemuž městská rada neměla dopu
atitil V příští schůzi sbora obecních starších
budou z tobo také učiněny, jak se ujišťoje,
vážné důsledky.

Obrana.
(3) Divmé realistické pojmy. Dr.

Bouček o žalobě katechetů pravil: „Vyšlo na
jevo, kolik křesťanství je v kruzích těch, kdo
žaloby ty podali. Krietas odpouštěl těm, kdo
mu ablížili. Katecheté domnívali se snad, že
jim bylo oblíženo; ale daleci toho, aby od
pouštěli, hleděli ani ne tak obrániti svou čest,
ale pomstít se.“ Na tohle odpovídáme reali
stickému advokátoví několika poznámkami.
Křesťan má odpouštěti, a katolíci toho už od
pustili mnoho, ač mstivé a cholerické výpady
„Času“ a „Naší Doby“ dráždily k odvetě. Ale
jedná se o obhájení napadené cti celého stavu.
Že by Masaryk. besdonucení neodvolal,to

mohl čekati každý. Zda opravil na př. pro

ao,,
vědy s náboženstvím, mluviti nemá, ač propaguje
náboženství nové, něco, co v podstatě nepojel a
nevysvětkiy sč- j bovače, ne
uspokojuje exaktního myslitele a filosofa, jdouvího
myšlénce na kořen, vůbec toho, kdo chce při
všem věděti: proč?a (str. 20 tamže), přece by si
p. prof. Krejčí «Zábady světa« přál viděti v rukou
co nejvíce.

Hle synthesa pokrokové výchovy, hle tu ta
zajímavá stránka paedagogickál

Oč se pánům tedy vlastně jedné? O exaktní
vědomosti u lidu v těch nejdůležitějších otázkách
života?! — Sotval Z předešlého to nikterak ne
vysvítál

A tu zas krásné Petr Rosegger praví: »Dej
člověku vědomostí, co chceš, jen si nemysli, že
člověku může býti vědění náhradou za víru. Víra
přichází každému z vychování a z dětství, z vlastní
bytosti člověka, přesvědčuje a vžívá se zkušeností.
Víra je vědění srdce. Víra je svému majiteli prak
tickou hodnotou, tak jsko mládí nebo zdraví nebo
nějaký dar ducha; neboť posiluje jej mravně a
vykrašluje mu svět. Kdo to nedovede popříti, ten
musí též připustiti, še vzíti někomu víru znamené
tolik, jako uškoditi mu na zdraví, jako vzíti mu
oporu a prostředek, jímž se měl udržeti a půso
biti ve prospěch bližních. Vezmi na polo chro
mému berlu, protože choditi bez berly je člověka
důstojnější, neprospěješ mu, klesne bes berly.«
(Moje král. neb. str. 221.)

A proto dnes opět a opět opakujeme, co
jsme řekli v čís. 18. tohoto listu: Případ p. učitele
Měšťana nesmí. zůstati českou veřejností nepo
věimnut,ktorá — sspoň ta katolické— nesmí'se
déle dáti urášeti stále ve svých nejposvátnějších
citech « náboženských obřadech od podobných
učitelských osvícenců a která musí žédati, aby
její nejdrážší Tnajetějí—dítky — za vlajtní. její
drahé peníze byly vyučovány a vychovávány učiteli
vzdělanými, kerakterními a nikoli bestektními
polovadělanci.



hnané lži, které Machar o Dostála Latinovu do
„Naší Doby“ napsal? A co 80 natronsil kři
klavých nepravd historických, které správnou
bistorii leckde přímo na raby převracejí | Od
volal ové vědecké kotrmelce, když mu byla
mýlka nad světlo jasněji dokázána? Známe
noblessa realistů příliš dobře, Když se těmto
lidem dokáže pomlouvačná prolhanost, tu
místo odvolání ještě po čase se na své prol
bané posudky odvolávají. To jsme dokázali ne
jednou. A pak jděte na tyto rytíře „vyšší
morálky“ s poukazováním na čestnou povin
nost; pak od nich chtějte, aby vina dobrovolně
napravíli. Kdo chce proti realistům bájití na
padenoa čest, hned se ma podkládají mstivé
pohoatky.

Kdy! se kněz odhodlal hájiti svoji česta
čest církve jiným způsobem, byl sešpiněn ještě
víc. Dostíl adressoval elušné zasláno Jadovi,
v němě mu zcela poctivě a věcně dokázal ne
poctivou pomlouvačnost církevaích společností.
A jaký to mělo účinek? V „Čase“ se ukázal
vášnivý, mstou překypající článek, v němž
psáno o „Macbarova pateříčkovi“, „faráříku pro
stějovském“; a ještě jiné elegantní výrazy,
jako: nepříčetoý vztek, potměšilá nadatost,
černá ruka, drzost přímoneslýchaná, prohnavý
pán Macharem po záslaze spráskaný, přikrmo
vání páteříků atd. Kdo by nevěřil, že dovede
dopadený lhář býti hájen takovými. sprostými
výpady, at si přečte „Čas“ z 28. prosince r. 1906.
A Machar ušlechtile napsal o Dostálovu „de
panciantství“: „Deaaociace! Tak brozný pojem
je to, že by jazyk, jenž ji spáchá, měl býti
vyříznat a přibit na věky na místě hanby, a
že by raka, která ji provede, měla býti u lokte
ufata a otlučena o pustou lebku svého maji
tele.“ — Pane Machare, c> by zasloužil člověk
ten, který vědomě o svých protivnících lže?

Jak říkáme: ať dělá kačz co chce, u re
alietů vždycky bude pošpiněn. A který kate
cheta odvážil se soudač hájiti svoji čest, ten
hned problášen za — „nesvobodomyslného.“
Kdyby si nechal hanbu na čele, už by byl hod
nější. Dály se útoky i proti Dru Nejedlému,
že se odvážil katechetům Činiti soudního ob
hájce. Kdyby byl Dr. Nejedlý chtěl hájiti
usvědčenéhožidovského vraha, mohl míti pokoj.
O logikol

Politický přehled.
Ministerstvo Hobenlobovo padlo, prozatím

však zůstane až do jmenování nové vlády. Pří
činoa odstoupení ministerstva Hohenlohova jest
vláda maďarská, která žádá, aby celní tarif
předložen byl uherskému sněmu jako samce
statný uherský tarif. Princ Hohenlohe zcela
správně postavil se proti tomuto požadavku,
ale císař přistoupil na sťanovisko uherské,
Tak zvítězili Maďaři zase, kteří vymožením 64
mostatného celního tarifu mtří k hospodářské
rozlace. Z toho v Rakousku velké rozechvění.
Následníktrůnu arc. František Ferdinand vrací
se z Madrida a k atvoření nové vlády za ny
nější těžké krise nemá choti nikdo. Dae 30. květ
na poslanecká sněmovna usnesla se na protestu
proti ústopkům, povoleným Uhrám v otázce
celního tarifa. Konference předsedů stran pře
vážnou většinou shodovala se vtom, aby ge na
odročení říšská rady odpovědělo složením man
dátů do delegací. — Do delegací zvoleni za
Čechy: poslanci Kramář, Ryba, V. Hrubý,
Klofáč, Šílený. — Prince Hohenlohe ve voleb
ním výboru dle přání Němců vytasil se s novými
návrhy na opravu voletního řádu; Němcům
mělo by se dostati 13 nových mandátů, Čecbům
jen 4, tak že by proti 249 Slovanům bylo
246 Němců, Vlachů a Romunů. Pěkná to
oprava! Za volby do delegací způsobenu mezi
zástapem asi 8000 drobných obchodníků a
živnostníků — kteří se účastnili koogresu
proti potravním spolkům — a mezi policií
řežba; zástop chtěl vniknouti do sněmovny.

Maďaři vystapají proti všem. Předseda
ministr. dr. Wekerle oa otázku nemaďarskvch
poslanců, co bude s jejich zastoupením ve
sněmovních výborech, odpověděl, že většina
sněmovní nedá jim nijakáho zastoupení, pc
oěradě prý jsou stranou bojující proti „uherské
státní myšlence.“ .

Na přepjaté a radikálně socialistické pc
žadavky dumy odpověděla ruská vláda roz
hodně sice, ale umírněně. Vláda bude podpo
rovati domu při zpracování otázek dumou na
vržených, pokad nevybočají z působnosti zá
konodárné, jí přiznané. Teroristům nebude
udělena milost, pouze těm, kdož pro politické
přečiny byli zatčení cestou administrativní.
K zlepšení postavení rolníků užije 8e koron
ních a kabinetních statků. Dama počíná už
projednávati záležitosti v komisích.

„OBNOVU« V PRAZE
dostati Ise v knihkupectol p. Františka Hovorky
vŽitnéulicí a vprodajínovinp. M Vlčkama

Příkopech.

Z činnosti katol. spolků.
Všem katolickým spolkům (vzdě
lavacím 1 odborovým) v dlecési

Královéhradeckét
Podepsaná sdružení uspořádají o svato

dušních svátcích (dne 3. a 4. června t. r.)
v Hradci Králové sociální a řečnický kurs
s tímto programem:

Dne 8. červma dopoledne:',9. hod. dop.
mše sv. v kapli „Adalbertina“; od 9.— 11. bod.
přednáška o nemoc. zákonodárství (referent
JUDr. Peter); od '/11.—12, hod. přednáška
o konsumech (referent Drápalík). — Odpoledne:
od ,2—3: přednáška o zákonodárství úrazo
vém (referent inspektor úraz. pojišť. Bubení
ček); od 3—65:návod k řečnictví (theorie) (re
ferent Dr. Reyl). — Večer:od 8 —11: řečnictví
praktické, .

Dne 4. června ledne: od 8—9hod.:
tákon tiskový (referent JUDr. Šimák); od 9—10:
zákon spolčovací a shromažďovací (referent
Astr); od 10—11: dělnické strany a jejich
zásady (referent Juk]); od 11—12: něco z apo
logie. — Odpoledne:od '/,2.—4. hod.: řečnictví
praktické (řídí Dr. Royl).

Po každé přednášce bude věcná debata.
Všecky katol. spolky vybizíme, aby kars

hojaě svými členy obeslaly. — Nečlenové ka
tol. spolků musí si opatřiti legitimace, jež
vydává redakce „Práce“ a „Obnovy“ v Hradci
Králové.

Politické družstvo . Všeodborové sdru
žení křesí. dělnictva. Ústř.jednota dlocósní.

Z Hradce Králové. O reforměman
želství přednášel v neděli due 27. května vldp.
dr. Reyl v křeeť. soc. spolku paní a dívek za
velmi četné účasti členek i hostí. Řečník vyšel ze
žalob, které bývají přednášeny proti společenským
poměrům vůbec a proti manželství zvláště, pou
kázav, že manželský svazek není pouze záležitostí
soukromou, týkající se dvou pouze lidí, nýbrž že
celá společnost lidská musí míti na manželství,
jakožto svém základé, svědomitý zájem. Sociolo
gové tedy masí věnovati pozornost rodinnému
životu,. lékaři musí si všímati tohoto zdroje po
pulace, právníci rozsuznjí podmínky ku platnosti
manželské smlouvy a církev rozhoduje o svátosti
ateva manželského. Není manželství věcí sou
kromou, není však ani vybraženým oborem libe
rálních advokátů, kteří od počátku r. 1905 usilují
o to, aby v Rakousku manželské záležitosti patřily
výbradně pod státní dozor. Řečník zmínil se o
anketě vídeňské pro reformu manželskou, rozebral
kriticky požadavky Boučkovy brožury, která horuje
pro civilní manželství a označil za hlavoí příčiny
nynějšího reformoího hnutí: nenávist k církvi ka
tolické, prušáckou agitaci ve prospěch velkoně
mecké politiky a požitkářský názor na život. Vy
líčiv rozsah a příčiny liberálních snah po civilním
munželství, obrátil se řečník ku hlavnímu úkolu

své řečí, ku nutné opravě rodinného života, vy
cházeje ze zásady: Vzmešenost mančelství spočívá
v manželech samých. V feči své ocenil manželství
jako svazek přirozený, etický, sociální a posvátný.
Sňatky dnešní dobou uzavírají ge lehkomyslně,
proto bývají nešťastny. — Proto je třeba nápravy,
ale ne manželství samého, nýbrž lidí, kteří
manželské svazky uzavírají. — Mavželství je
institucípřirozenou, protoje vzácnýmzjevem
štěstí manželské, jestliže bývá zanedbávána jeho
fysiologická stránka. Nutno žíti čistě před man
želstvím, pak nebude tolik příčin ku steskům na
zmařené štěstí rodinné. — Absolutní čistota je
možnou dle úsudku psychiatrů a biologů. — Čistota
odporučují důvody etické a náboženské. — Vy
chovávejme muže j ženy k čistotě mravu a ku
přísné sebekázní. — Umění a literatura nemají
činiti koplíře, jenž k nemravnosti svádí — Svazek
manželskýjest institucí mravní a základemjeho
vzájemná úcta u láska manželů. — Dokonalou
barmonii duší lze docíliti přizpůsobením
(assimilací). — Štěstímanželskéje upoutáno
na rodinný život, v němž panujeduševní
sblížení a vzájemnost Bnah. -—- Žena v assimi
lačním processu má blavní význam, protože
svým nevyčerpatelným citovým fondem může po
vahu muže přetvořiti 8 namnozei ušlechtiti. —
Domov je královstvím ženy, v němž vládne neob
mezeně. — K tomuto úkolu je třeba ženu vážně
vzdělávati a nynějšípovrchnísměr, lichotící
jen ženským vnadám, obmezovati. — Manželství
ve výzoamu svém sociálním je základem
společnosti, neboť pečuje jak o zachování, tak i o
vychování potomstva. — Civilisace má svůj zá
klad v rodinné výchově. — Největší vliv na pc
vahu dítka má matka, která znamená celou 80u
stavu vychovávací. — Vlastnosti žen určují mrav
celých národů, proto nynější výrobní systém, vy
hánějící ženy na průmyslové pole z útalné domác
nosti a z krubu rodinného, poškozuje civilisaci,
— Dnes je nejdůležitějším zájmem epolečnosti, by
rodinné štěstí bylo zpět nvedeno do prosté avětnice
děloíkovy stavbou dělnických bytů, zkrácením
pracovní doby, zvýšením mzdy a zákazem práce
dětí a žen. — Rodinný život vyšších tříd potře
buje té nápravy, neboť výchova dětí je nedosta

tečnou.Svátost stavu manželskéhoposiluje
slabé lidské efly ku řádnému plnění povinností
manželských. — Manželství sv. Moniky důkazem
svátostné posily v obtížích tohoto stavu. — Sta
tistika dokazuje patrné působení milosti boží ve
sňatcích katolíků řídkými rozlukami v zemích,
kde rozluky jsou státním zákonem dovoleny. —
Reóník ukončil poukazem na patrný nezdar všech
společenských oprav, které prováděly u nás libe
ralní strany od let 60. Reformovaná jimi Bkola
je postrachem rodičů, živnostenské zákony zničily
střední stavy, nedělní práce podryla zdraví vý
robních tříd a navrhovaný manželský zákon zničí
mravnost všech vrstev. Nemáme důvěry v poctivost
liberalů, proto neučiníme krok do tmyl

Výborevá schůze „Ustřední jednoty
dlecésní“ koná se v pondělí svatodušní o půl Ž.
hod. odpol. v Adalbertinu. Program: Porada o
zemském sjezdu strany. Dr. Fr. Reyl, předseda,
Frant. Jakl, jednatel.

Dlecésní Cyrlilská jednota v Hradel
Králové koná valnou hromadu 7. t. m. v Adal
bertina ve spolkové místnosti katol. tovaryšů o 6.
hodině večer.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy diecésní. Juenování jsou:

vys. důst. pan Mat. Musil, kanovník senior, kon
sistorní rada atd. v Hradci Králové a vys. důst.
pan Frant. Schmied, čestný kanovník, bisk. vikář,
děkan Zdoňovský na odp., jmenováni papežskými
komořími; vdp. Vinc. Klepriík, čest. konsist. rada,
b. vikář, děkan v Rychnově n. K., a vdp. Frant,
Sulc, konsist. rada a asseasor, professor theologie
v Hradci Králové, jmenováni čestnými kanovníky.
— Ustanovení jsou: p. Váci. Kouba, koop. v Nové
Vsi, za faráře do Soutic; p. Jan Suchomel, farář
v Ústrové, za faráře do Dolní Dobrouče; p. Jan
Středa, administrátor v Dolní Dobrouči, za faráře
do Žichlinku; p. Jos. Holzman, kaplan, za admi
nistrátora ve Vejvanovicích; p. Frant. Havelka,
kaplan v Ledči, za koop. do Dolní Krupé; psn
Otakar Oliva, koop. v Dolní Krapé, za II. kapl.
do Ledče; p. Frant. Velebný, kaplan v Kutné
Hoře, za kaplana do Nových Dvorů; p. Frant.
Paplbam, kaplan v Třeboníně, za kapl. do Kutné
Hory; pan Vinc. Halama, katech. v Holicích, za
výpom. katechetu na reálce v Pardubicích; p. Jan
Říb, kapl., za admin. ve V. Petrovicích; p. Jos.
Tólg, kapl., za administr. v Tratnově. — V pánu
zesmuli: p. Jos. Hofman, rytíř řádu císaře Frant.
Josefa I., č. konsist. rada atd., arciděkan v Trut
nově + 25. dubna, (narozen 1833, vyav. 1857);
p. Jos. Vondráček, (V Valn.), b. notář, děkan na
odpoč., + 24. května (naroz. 1827, vysv. 1853).—
Uprázdočná místa: Petrovice, fara, patron. hrab.
Harracha, od 26. dubna; Trutnov, arciděkanství,
praesent. císařovna Rakouská jako královna česká,
od 26. dubna; Ústrová (Michelsdorf), fara, patron.
kníž. Liechtenšteina, od 1. června 1906.

Kanonická generální vísítace a udí
lení sv. biřmování koná se od 1. do 12. června
v -následujícím pořádku: V pátek L. června jest
pjdp. biskup dr. Jos. Doubrava v Hronově, večer
v Náchodě; v sobotu 2. června odjíždí do Hradce
Králavé, odkudž v pondělí uvatoduání zavítá večer
do Police; 5. a 6. v Polici, 7. ve čtvrtek v Ma
chově, v pátek 8. Června odpočinek v Polici, večer
vždy v Polici; v sobotu 9. června visitace v Bez
děkově, 10., 11. a 12. v Červ. Kostelci, večer vždy
v Červ. Kostelci.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 28. května usneseno: Výnos zem.
výboru stran kolkování stavebních protokolů, vzat
byv na vědomí, sdělí se s technickou kanceláří. —
Hrob č. 2. na břbitově Pouchovském ponechá se
8 prominutím tax pro vždy k pohřbívání tamních
farářů. — Kanonické visitace dne 12. června t. r.
v Lochenicích a na Novém Hradci Králové súčastní
se městský radní p. Růžička, zástapce důchoden
ského úřadu a technické kanceláře. — K žádosti
tělocvičné jednoty „Sokol“ bude zbořeu domek u
býv. Slezské brány. — Žádost Marianské kongre
gace dam v Hradci Králové o darování as 25.000
cihel hradebních na stavbu kaple na „Rožberku“
předloží se pevnostnímu odborů a zastupitelstvu
městskému. — Komise, ustanovená c. k. okresním
hejtmanstvím, jež koná se dne 6. června 1906 ve
příčině shlédnutí dosavadního tržiště na vepřový
dobytek, súčastní se p. referent a p. zvěrolékař.
— Obeeníma úřadu na Pražském Předměstí dá se
povolení ku zkoušení mléka na městských ústřed
ních jatkách. — Panu Karlu Skuherskému se u
loží, aby předložil skizzy na úpravu fasady domů,
jež postaví na parcele č. 1 v bloku B. — Panu
F. Černému, mistru zedníckému, se uloží, aby
ihned dal provésti spojení hromosvodů na domé
pp. Kotíka a Ježka se zemí. — Vzato bylo na
vědomí sdělení, že spolek posluchačů architektury
y Praze pořádá exkursi do Hradce Králové ve
dnech svatodušních. Přistupnými budou jim uči
něna k žádosti jejich městská musea a podán
bude výklad v nicb, jakož i v kostele av. Dacha,
— Pěveckému broužka propůjčí se místnost v 0
becním domě čp. 62 pro konání zkoušek. — C.k.
okres. hejtmanství dá se příznivé vyjádlení o ží
dosti pp. výčepníků líhových nápoje, aby směli



výčepy své teprve o 8. hodině večerní zavírati. —
Smlouvy stran koupě pozemků k rozšíření lesního
majetku od p. Josefa Remeše a Václava Valenty
byly schváleny.

Památce rodáka královéhradec
kého. Dne 1. června 1818 narodil se v Hradci
Králové Václav VI. Tomek. —

Na movostavbě u kostela Puumy
Marie při kopání základů nalezeno několik po
pelnic a pak 3 m pod vrchní sklepní chodbou
přišlo 8e na novou sklepní chodbu.

Nedělní vlaky. Dle sdělení ředitelství
u k. ptiv. čes. obchud. drah ve Vídní budou
v ueděli a ve svátek vypravovány vlaky z Hradce
Králové do Sádové vždy odpol. o 2 bod. 5 minut.

Ve schůzi měst. zastupitelstva 26.
t. m. vyhověno žádosti p. Skuherského, aby na
svém stavebním místě blíže Grandhotelu místo
jednoho velkého domu mohl postaviti domy tři.—

ádosti p. J. Šubrta, úředníka c. k. atátní dráhy
ve Vídni, aby jeho dceři, která vychodila obchodní
kurs a chce se věnovati obchodu, ponecháno bylo
stipendium Aleše Protivy v obnosu 192 K do

;24. roku jejího věku, nebylo vyhověno,
Z minulosti Hradce Králové. (Zpro

tokoln politic.) Dne 23. dubna 1773. Jakub Hola
kovský dle vstoupení žádá jemu právo městské kon
ferirovati, produciraje svoje regnisita. Resoluce. So
lata tsxa když eopplendo supplirovati bude, napotom
jeho žádosti se deferrirovati má. (Fol. 4.) — Dne 14.
května 1773. Matéj Kolínko dle vstoupení žádá jemu
právo městeké poaděliti, prodaciruje sroje regnisita.
Resol. Petito defensi a mu 20 kop složiti (Fol. 28.
— Dne 25. května t. r. Jentol žádal, aby přijat by
do poddanosti, poněvadě nevěděl, kde ae narodil.
Resol. Notetur. Dle jehožád ati se dekret directoris
vyhoťtovil a slib poddanosti přijal s přidáním, pokudž
by se o něj nikdo nehlásil. (Fol. 30.) — Dne 4. června
t. ©. Jakub Růžička a Václav Fortner byli ex offo
obeslání k legitimírování se k práva městkéma. Stoje
Jakob Růžčka praví, že on nádeničí a tndy sebe
k právu sousedskému přiblásiti nemůže a žádá termín
do av. Havla obdržeti. Resol. Má se k badoucí neasi
k právu legitimfrovati, an při městě trpěn býti nemá,
(Fol. 46) — Téhož dne Josef Fišer, Souček a Čermák,
jsouce též ex off) obeslání ad praestandum juramen
tam fidelitatis stojí ti samí osobně. Nařízsno jim, by
badoncí sessí sobe přihlásili. Rosol, Notetur. Badou
věděti sebe jak zachovati. Některým žadatelům o
městské právo povolena bývala Ibůte k zaplacení ulo
žené taxy; tak Lor. Michalovi dne 6. července po
volena lhůta do ev. Václava; taktéž Janu Pfeifrovi a
Václava Danešovi uloženo, aby taxu do av. Václava
složili. Václavu Košťálovi,jehož otec „právo vyplatil“,
uloženo, aby přísabu vykonal. Václavu Fortnerovi se
oznámilo, „poněvadě se nelegitimíroval, aby se od
města pouchýlil.“ Jeník, který na dvojí citaci nepa
ríroval, byl do arestu uveden. Janu Jirsovi, který dne
18, července chtěl složiti přísahu věrnosti, podotýkaje,
že peněz na texa nemá, připomenuto, by ao přihlásil,
aš peněz míti bude. (Fol. 82.) — Dne 26. října t. r.
Terezio Beezová, majíc vstoupení o žádostí stran udě
lení subridy (podpory) do Bamberka, přednáší akrz
uroz. pana Tybelli, kterak tam jiš od několika let
dědictví po jejím otci nacházeti se má a jsouc ona

pro nedospělých let, proto se dříve hlásiti opomenula,a toa příčinou předukazuje psaní, že hned roku
1765. z Bamberka sem na vzácný magistrát dopiso
váno bylo, coš bližší světlost dává a žádá tedy sap
plikantce takové subsidinm aděliti, Resolatio: Petito
placidatur a má ase výpis tobo psaní k témuž aab
sidio přiložiti. (Fol. 172.) — Dne 26, listopadu t. r.
paní Ditleinovážádala obdršeti attestatum, že jejímu
manželi do říše stran dědictví odejíti povoleno býti
může, poněvadě ona za jeho navrácení ce vším zde
majícím jměním caviroje. Resolatio: Má oautionem

po supplirovatí a pak její žádosti ae deferirovati,(Fol. 196.) . Poa.
Dlecésníjednota Cyriliská v Hradel

Králové s farním kostelním pěveckým sborem
v Kladrubech n. Labem pořádá cyrillské pěvecké
cvičení v úterý svatodušní (dne Ó. června 1906)
v Kladrubech n. Labem miro udaný jiš program
v předešlém čísle následovně: Po příjezdu na
nádraží kladrubské pojede se do Selmic, kdež
bude prohlídka nového filiálního chrámu Páně av.
Vavřince. — O 8%, hod. ranní spívaná mše sv.
ve faroím chrámu Páně v Kladrubech n. L, při
které řízením místního ředitele kůru J. Polikána
zapěje chrámový sbor: „Mši z C dur“ pro smíš,
hlasy s průvodem varhan od Oodřeje Horníka.
„Úredo“ ze mše od řed. kůra J. Wintra. „Introit“,
„Graduale“, „Offertorium", „Commaonio“a „Pange
Lingua“ chorálem řehořským. Po požehnání:
„Skrytý Bože“ a píseň „O Jesu, Spáso moje“
z „Nápěvů k Oltáři“ str. 67.* a 15.* — Na to
ukázky rozličného druhu skladeb: 1. U. Korn
můller: „Graduale“ pro 2 blasy s průvodem
varhan. — 2. „Sanctus“ a „Agous Dei“ = jedno
hlasé mše „Hospodine, všech věcí Pane“ 8 prů
vodem varhan z „Nápěvů Oltáře“ str. 35.* — 3.
V. Říbovský: „O Salutaris Hostis.“ Op. 13. —
4. Picka Fr.: „Obětování“ z české měe pro lid
pro 4 smíšené hlasys průvodemvarhan. Op. 16. —
5. Palestrina (1514 —1504): „Salvum fac Regem“,
čtyřblasé a průvodem varhan. — O 10, hod. ve
Školní budově uvítání účastníků a bostí místním
dp. farářem Václ. Vostřelem.

Jaká bude úrodaf Na Hradeckujsou

kými dešti žita zcela polehla. Tak kolem c,
Dašic, na Vysokomýtsku a jinde. Bylo by již potřebí
stálejšího jasna. Sady slibují hojnost ovoce. Leč
objevuje se neobvyklé množství housenek. Jest
nutno pilně je ničíti.

Poděkování do NovéhoHradce Krá
lové. Srdečné díky vzdávají chidé školuí dítky
za dárky, které jim uděluje dp. Al. Culka na
ošacení. Též upřímné díky vsdávají chudí za al
mužny, jež jim týž pán daroje. Sím při svých
malých příjmech žije velice skrovně, aby mohl
jiným pomáhati. Jeho náboženská borlivost vábí
všecky kollaturníky do chrámu Páně v Novém
Hradci i do fliálojko kostela u av. Jena; nyní
nám konal obětavě pobožnost u sv. Jana po celý
oktáv večer na náměstí. Přejeme tomuto milému
daochovnímo,aby zs jeho horlivost a dobrotu sám
dobrotivý Bah mu byl odplatitelem © Děkujeme
upřímně za nelíčenou a skutky osvědčenou jeho
lásku. Ve jménu mnohých Antonín Adámek, ob
chodník plátenický z Roudničky u Nového Hradce

Králové.
Okrosní hospodářská výstava v HH

Ieíeh. Hospodářský spolek holický pořádá v Ho
licích ve dnech 8. —10. září t. r. okresoí bospc
dářskou výstavu ovoce, zeleniny, plodin polních,
skotu, bravu, drobného zvířectva, h »spodář.strojů
a 8 odvětvími těmi spojených pomůcek. Přihlášky
nejdéle do 20. srpna t. r. přijímá výstavní výbor.

Průmyslové museum podkrkonoňš
ské v Hořicích pořádá výstavka obrazů A.
Papáčka a Julia Bouse, professorů c k. vyšší
reálky v Jičíně, v umělecké ani Školní budovy
v Habra od 27. května včetně do 24. červoa 1906.
Výstavka otevřena každou neděli a svátek od 9
do 12 bod. dopol, od 2 do 5 hod, odpol. Vetup
volný.

Z Chlumce m. C. Jak se právědovídáme,
podali zdejší soudruzi žádost k místní školní radě
o propůjčení školní tělocvičny pro svoji mládež
sociálpě-demokratickou. Než však slavná místní
školní rada o této žádosti rozhodne, ať náležitě
uváží význam a účel podané žádosti, poněvadž
máme opodstatněnou příčinu se domýšleti, že záměr
žadatelů směřuje k toma, tělocvičnu Školní vy
užitkovati k účelům politickým, v níž nezkažené,
neuvědomělé dosud mládeži názory sociálně-demo
kratické měly by býti vštěpovány. Jest nám dobře
zpámo, 8 jakou činností pracuje poslední Čas strana
80c. demokratická mezi mládeží zdejší sotva škole
odrostlé, již do hospod tahati bylo by pro předáky
soc. demokratické přece trochu okaté, a proto vy
myslili ai tento plán, kterým chtí dosáhnonti svého
účelu. Nechť mládež cvičí se ve výchově tělesné,
bude jí to ku prospěchu, avšak ať děje se tak
s dorostem sokolským ve společných hodinách a
my doufáme, že těl. jednota „Sokol“ v tomto
ohledu sama jí přijde vstříc zapůjčením svého tělo
cvičného nářadí. Nepřistoupí-li žadatelé na tyto
podmínky, pak uhodli jsme pravý účel, proč jedná
se jim o místnost ve škole. A tu, až bylo by pozdě,
marno bylo by litovati, že včasným odmítnutím
nebylo zabráněno mnobým zlům. Škola nesmí pro
půjčovati se za rejdiště politické, kde by dětské
duše byly tak brzo otravovány a naplňovány ne
návistí jedněch k druhým.

- | Zvláštní úkaz na obloze. V předešlém
čísle „Obnovy“ byla zmínka o úkaze tomto a tu
onen dlouhý hadovitý pruh, který bral na sebe
chvílemi růzoou podoba, byla větroá smršť, která
dle výpovědi mnohých v šroubovitém sméru snesla
8e na jalovou řeku pod Kosičky blíže Chlumce
nad Cidl., načež opět nahoru se pobybovala, vy
táhla z řeky vodu, že ryby na pole pudaly a topoly
jako honžve stočila,

Škel. prázdniny na Novobydšovsku.
Okr. školní rada v Nov. Bydžově ustanovila školní
prázdniny od 1. července do 1. září.

Krvavý tábor lida v Slatiňamech
u Chrudimě. Konán zde v neděli 27.t. m. li
dový tábor na volném prostranství, kde měli uká
zati radí i červeno-bílí socialisté svoji povýšenou
kultura a humanitu, kterou se stále vychloubají.
Ti lidé, kteří tolik proti militarismu bouří, měli
ted dokázati, jak pokrokový človék dovede řešiti
různé otázky nikoliv násilím, ale ušlechtilým zá
voděním rozumu, moudrou rozvahou. Nevíme, proč
si právě vybrali místo, kde stojí socha sv. Jana
Nepomuckého. Sešlo se lidí dost, mužů, jinochů,
žen, dívek i dětí. Samo město celkem nejevilo
snačnou účast; přijalo pohostinsky většinou cizí
příchozí. Ti se ovšem činili, aby dokázali „za
bedněným“ Slatiňanům, 00 je to moderní kultura
a jakým způsobem jest nutno kráčeti k světla hu
manity, rovnosti a bratrství. — A když přišli lidé
tolik osvícení, žádný se konečně nebál nějakých
násilnosti. Ostatně, nač jest tady četnická stanice?
Bude-li nejhůř, zakročí ozbrojená moc. Ale —
toho přece nebude potřebí, poněvadž ti beránková,
kteří stále pláčou nad násiluictvím policajtův a
četníků, dokášou, jak sami jsou útlocitní. —
Leč — ns světě jsou možná i největší překvapení.
Schůze určena na 2'/, hod. odpoledne. Když se
nositelé vyšší kultury sešli, chtěli bned hovořiti
dva najednou. Nastalo roztrpčení mezi národními
socialisty i těmi radými, kteří mají sa hlavního
komandanta vídeňského žida Adlera. Strana straně
nechtěla povoliti. Jelikož řečnický turnaj málo
pomohl k dohodě, odhodlali se sokoré — doroz
úměti se způsobem výraznějším. Začala rvačka,
při níž i soudružky dle světlého vsoru starodáv
ných sester táborských statečné spolupůvobily.

eměly sice soudružky cepů aní šípů, ale deštníky
také něco zmobly. Byla to podívaná na smušilost

a ráznost útlocitného pohlaví ženského! — Zmu
žilý zápas potomků chrabrých husitů končil krve
prolitím; a když už byla vřava nejhorší, masil
účastníky upozorníti sám nenáviděný četník, že
taková rázná „výměna názorů“ není nijak bra
traká ani kultorní. A poněvadž mu bylo líto po
raněných hlav, rozehnal pokrokové oavětáře k vli
jejich vlastnímu prospěchu Štěstí, že byla na
blízku dobrácká Chrudimka, která avojí vodou
poskytla zraněným hlavám první lékařakou pomoc.
Soudruzi omývali si zkrvavené blavy ve vlažných
vnách horlivě. Nu — měli si skráně rozpálené
„Svatou horlivostí“ trochu navlbčiti v Chrudimce
již před schůzí, aby trochu schladly. Pak by snad
se byli nepředstavili slatiňanskému publiku s ta
kovými kulturními skutky, jaké kvetou posud
v Africe. — Táteme se zdejší veřejnosti, co by
tito „svobodomyelníci“ 8 oaší svobodou dělali,
kdyby nás měli úplaě v hrati.

Socialistické osvěcování Slatiňan.
Každou chvíli v posledním čase nějaká „pokro
ková“ schůze dělnická, Pokud tito lidé pojednávají
o zlepšení svých hmotných poměrů, potad jim
nikdo nemůže brániti. Ale jak si prospějete aby
tečným rýpáním do katolického náboženství? Po
zvána řečnice — soudruška Kleinerová z Prahy;
řečnila proti úctě k rodičce Boží. Mnoho nepo
chodila, zdejší ženy projevily odpor proti slovům
soudružky; bývalo by lépe, kdyby byla řečnila
proti velikému klanění se před židem Adlerem a
před židovskými bankéři. Proč nic nemlovila proti
obřízce, proti košerování a židovským modiicím
řemínkům? Jsme to chlapíci! A ta cesta sou
drožčina přišla dost draho. Platila ae jí cesta
z Prahy do Cbrudimě, kdež také řečoila; pak ji
do Slatiňan přivezli v kočáře. — V hostinci u Úi
háků zas jeden řečník se kasal: „Nevěřte tém
modlářům!“ Tak se obul proti katolíkům. My zas
myslíme, že se nemá věřiti socialistické straně,
která o četných zlodějích socialistických i o velkých
bankrotářích židovských cbytrácky mlčí; a měla

by právě v čase nejnovějším tolik látky! — Řádění socialistů mají slušné kruhy zdejší až po krk,
ale všecko se krčí před nimi do kouta; socialistům
popřává se největší volnost. Každý se bojí upo
zorniti je, aby se pohybovali vmezích dovolených
a práv jiných občanů šetřili. Čím ti „demokrati“
lidu prospívají? Víme, jak někteří prosedí celé
noci v hospodách a o vlastní žnny a děti se ne
starají. A tihle že prospějí docela i jiným lidem,
když se ani o své vlastní nestarají? Starost o ro
dinu přenechají často — nenáviděným klerikálům.
O dětské šatičky a o atrava dítek postará se
mnohdy — „modlář“. Někdy přinese samému
P„Soudruhbovi“ a celé rodině oběd jeho žena od
„klerikálky“. Pak za odměna si kopuje socialista
časopisy 80 sprostáckými karikaturami kněží a
jiných katolíků. Jen tedy se učte, soudrusi, napřed
sami na sobě ukazovat obětavost a spořádanost;

ak teprve poučujte nás. — Vy, kteří opěvujete
domilnost a rovnost, dovedete se servati jako
lidé necivilisovaní. A jací jste brdinové, o tom
svědčí toto: Kdyš šla rvačka do krve, najednou
mizely červené mašle od límců a rudé karafiáty
s kabátů do kapes, aby se nepoznalo, která strana
si tak kulturně vede. Pak ovšem se dá lehce říci:
My nic, my muzikanti. Proč jste se styděli za své
„vzdělavací“ činy? Není nad důslednost. Slušná
veřejnost slatiňanská by měla konečně otevřeněji
vystoupiti proti výstřednostem zdejších socialistů;
měla by rázně aoudrubům připomenouti, že i ne
socialista má plné právo na svobodu jako 8o0i
alista a že oblupování nemí vzděláváním.

Divadlo v Opatovicích m. L. Diva
delní odbor „Občanské Besedy“ vzpomínaje 50,
výročí úmrtí velikého Čecha a buditele národa
našeho J. K. Tyla, zahajuje svou Činnost na novém
Jevišti v novém prostranném sále hostince p. V.
Baše, kde v neděli dne 10. června t. r. přesně
o 8. hodině pořádá slavnostní večírek s tímto
programem: 1. O životě Jos. Kej. Tyla promluví
p. učitel Ant. Hála. 2. „Zastaveníčko v ráji“,
báseň Vlasty Pittnerové. 3. Jos. Kaj. Tyl. Obraz
ze života ve 3 odděleních od F. F. Šam
berka. 4. Živý obras. Po programu volná zábava.
Hudbu obstará chvalně snámá kapela „Sokola
Opatovického“.

Elegantní, snášelivé upůsoby seci
alistů v Trpiševě m Slatiňam. Do této
obce byl konán 20. t. m. prosebný průvod. Při
konání této pobožnosti bavili se právě socialisté
vedle v hostinci způsobem idedlnějším. Odbyli si
schůzi a na utvrzení svých ideálů bráli hřmotně
kaželky. Nepomohlo, že před tím starosta pan
Hoffman upozornil pana hostinského na oblášenou
pobožnost. Oni kuželkáři však dokázali ještě vý
rasněji, oč vyniká jejich „bystrost, snášelivost a
kultora“ nad vzdělanost katolíků. Když totiž
průvod se ubíral kolem hostince, nechali konlení,

vili se ven, majíce narašené klobouky ma
vě a ruce v kapsách a měřili se svého „pový

šeného stanoviska“ vyzývavým, pohrdavým pohle
dem jak jednotlivce, tak dp. faráře, který průvod
vedl. Tihle mládenci sotva měli všicbni klobouky
na hlavách, pokud hráli kuželky. A jejich vyzý
vavému střílení očima porozumnělo celé processí,
jež bylo tímto „důkazem pokrokovosti“ vesměs

ro a pohoršeno. — Jsou tible socialisté
chlapíci! Provokají, ale tak, aby ae jim za to mic



nestalo. Až by se jich někdo ptal, proč se chovali
vysýravě, odpovědí chytrácky: „A copak če ne
můžeme na processí ani podívat? Tobleže je
provokace, když pokojně se díváme ?“ Poslouchejte,
mládenci, vy přece o kostel a o církevní bobo
alažby vůbec nestojíte. Z nábožnosti jste tedy
s naraževými klobouky venku nestáli. Ze zvěda
vosti jste se také ven nepostavili; nejste někde
ze samoty, abyste processí nikdy neviděli, a ku
šelky vám přece byly milejší než náboženský
úkon. Za takový „dozor“ se vám kuždý účastník
průvodu poděkuje. Vám dají katolíci pokoj; proto
bleďte si raději svébu. Takovýmhle způsobem
příliš málo nuznému proletářatvu prospějete, ač
vás židovské listy stále proti katolictva dráždí.
— Zároveň panu hostinskému připomínáme, aby
Bi dříve vymohl koncessi, než začne propůjčovatí
kuželolk ku bře.

Věelařský kurs. Včelařskýspolekkraje
Častolovického pořádá dne 2., 6., 9 a 13. června
t. r. vždy odpoledne od 1—6 hod. v hostinci p.
Vilímka v Olešnici kurs na lisování, šití slamě
ných desek úlových a znich sestavení normálních
úlů stejanů i amerických ležanů, kterýž říditi
bude Karel Pazourek, říd. uč. a obvodový učitel
včelařství z Čestic. Včelaři a přátelé včelařství
jsou vítáni. Vetap volný.

Z Poděbrad. Po dokonaných volbách, při
nichž se vší svou známou noblessou vrbi se na
své odpůrce tisk pokrokářaký, opět mohla býti
zabájeca pravidelná činnost ku blabu města. Bylo
toho také nejvýš zapotřebí, neboť nahromadilo 86
tolik otázek různých, jichž rozluštění zdárné pod
míní v budoucnosti i zdárný rozvoj města. Jest
to zvláště otázka osvětlení, která potřebuje ná
ležitého opravení. Obec zavedla elektrické světlo,
ale funkce jeho jest často přerušována nešťastně
volenými stroji, z nichž některý bude třeba vy
měniti. Jest to dále otázka zdravotnická, která
zvláště tluče na brány města, když má 66 státi
jakýmsi lázeňským místem. Aspoň zámecká správa
doufá nalezené léčivé prameny jak náleží zužit
kovati. Jest otázka stavební, nádražní atd. Podě
brady pro svoji polohu budou jedenkráte po úpravě
Labe bráti také důležitou roli a proto třeba pra
covati bez oddechu, ale vědy 8 rozhledem a pro
budoucnost. Od toho nesmí zdržeti naše zástupce
aci posměch, ani terror edpůrců.

Z Kolína mad Labem. Oč v minulých
letech jednáno bylo tolikráte, co již již jeden čas
zdálo ve našemu městu připadnouti, o to opět
počalo nové zastupitelstvo usilovati, aby totiž do
savadní reálné gymnasium rozděleno bylo na reálku
a gymnasium. Jsou pro reálku všecky podmínky
dány v našem městě a bývala kdysi reálka v letech
60 a 70 četně navštěvována, ač byla to jenom
reálka nižší — podreálka. Škoda, že v této pro
ústav tak důležité době chce dle doslecbu opustiti
vaše město výtečný paedagog a routinovaný ředitel
p. Grim. Jak cenných služeb tu mohl právě v této
věci vykonatil — Spolu zaznamenati třeba, že i
druhá věc, o kterou hojně svedeno bylo debat,
dochází svého cíle — zřízení sastávky na trati
společnosti státní dráhy „U Sokolovny“. Ovsem,
jak to všecka česká města pociťojí, stane se to
jenom na náklad města. U Němců by tak nebylo.
Lze však doufati, že byť i zoačný náklad vyža
doval tento projekt, obecenstvu bade tím zjednáno
značné pobodlí. Nu a na to má přece také jako
poplatnictvo právo. — Náš mořský had — stavba
poštovní budovy — vleče se do nekonečna. K vůli
věci, o kterou by se měl postarati vlastně stát,
budou se otravovati poměry obecní i společenské
do nekonečna.

Z Kutné Hory. Stojíme ve znamenívo
lebních šarvátek. Sbírá se silně pole nu mnohých
stranách. Jak celek dopadne, jest otázkou. —
Vždy znova a znova se přichází k přesvědčení,
jak mnohé pominuto bylo při zfisování naší nové
dráhy. Ve smlouvě nebylo pamatováno na vypra
vení vlaků se zvláštní ceny. A tak se stalo, že
řemesinický vlak o svátcích svatodušních musil
býti odřekout. Inu, jest to trat, jedoucí veskrze

českýmkrajem. Pro Němce by platila jiná pravidla, —V posledním čísle rozčilila se kolínská
„Česká Stráž“ na starcpanenskou © „Obnovu“,
(jaký vtip, Pepíku, lochtej mne !), že jsme konsta
tovali přebarvování „Sokola“ a ulehčuje si na
dávkami: klerikáloí ubožáci, moskoví impotenti a
pod. Na této cestě jí následovati nebudeme, v tom
ji necháváme přednost, v nadávkách je hors con
course! Nám stačilo poznamenání fakte, které asi
pány pálí; proč, vědí oni a my také.

Z Ukblířských Janovie. Konanáschůze
sálošny ukássla, že ústav tento rok od roku skvétá
a že jest dobrodiním okolí i městu. Do výbora
zvoleny vesměs osvědčené sily, ač ovšem ne stejné
kvalifikace a proto také ne se stejnou přízní. Ale
na poctivosti úmyslo ústavu prospěti jim nescbázi.
— „Česká Stráž“ v Kolíně vyjela si na katechetu
měšťanské školy, že prý „usiluje o to, aby i přes
polní žáci, kteří navštěvují měšťanskou Školu, pra
vídelně chodilí ve všední dny před vyučováním
do kostela“, a hořekuje k tomu, „kdy by musely
abobé děti doma vatávati ?“ Aby byl bos starosti
a blavu si tak nemutýroval, odpovídáme, že o nic

dříve než nyní. Neboť nevšiml si dopisovatel, dypřicházejí už do města? Neviděl je stávati p
Školou? Čí domnívá se, že na v vatávají lidé

nechá, což jejího jest. Fráse o klerikalismu pomí
jíme, neboť na plané fráze bylo by škoda řádky
odpovědí.

Z Čáslavě. Minulý měsíc byl pro Čáslav
hodaě pohnutý a bude asi ještě dlouho pocitovati
se rozčilení, které v něm volbami do občanské
záložny bylo vyvoláno. Tento starý ústav, který
pro město naše vykonal v minulých dobách obrov
ský kus kulturní práce, přispívaje na vše, co bylo
potřebné, užitečné a krásné a to obuosy značně
velikými, v poslední době klesá a jevila se tudíž
potřeba postavii ho na nové základy moderuího

peněžnického obchodn. Protože věsk —jo vždymorálně
neb hmotně zkráceny, vyvetala agitace, která
svrátila vše v pravý opak. Z toho v novinách
kritiky více méné místcé i nemístné, buěv a spo
lečenské trhliny; kde a kdy se to skončí, kdož
vl, zvláště když béře na sebe celý boj ten nyní
pátěr stranoicky politický. Bude to jenom na
škodu ústavu tak blahodárnému a městu přinese
to značný úbytek. A což kdyby tak ještě venkov
povstal proti města? Jest přece venkovských
členů více než městských. Co potom? Klidná roz
vaha by ta už mobla býti na místě. — Polévkový
a krejcarový spolek konal v sobotu 26. t m.
přednášku, ve kterou ge uvolil se známou bene
volencí pan vrchní fin. rada Kubeš. Krásnými
obrazy provázená cesta zasypanými městy pod
Vesuvem zanechala v účastnících jasný dojem o
velikosti neštěstí, které před časem stihlo Italii.
Žel, že přednáška konána byla v krásných dnech
májových, kdy příroda vábí tolik obecenstva ven.
— Organisační schůze živnostnictva a řemesloictva
na radnici konavá vyzněla sice jednomyslně, že
jenom ve svépomoci jest záchrana živnostníků
malých, ale -- jako vždy — byly řady našeho
živnostnictva dost řídké, Kdy konečně přestane
mesi ním ta únava a lhostejnost? Ti, kdož jsou
k tomu povoláni, by měli konečně konati svou

povinnost. — Čprave gadu utěšeně pokračuje; akdož navětíví Čáslav, bude překvapen nyní „Vo
dranty.“ Už i restaurační zařízení na „Rusalce"
bylo provedeno. Skutečně činí v tom ohledu
městská správa a okra lovacím apolkem,co může.
— V červnu chystá se koncert župy Smetanovy.

Z Čáslavska. Již několikráte jsme měli
příležitost konstatovati, jak v čáslavském svobodo
myslném listě se probouzí stará zášť proti kato
licigmu. Redakce „Pravdy“ říká mu klerikalismus.
Jest to podivno, že v tomto listě se ukazuje taková
kuráž proti těm klerikálům, ač jest celá řada od
bératelů na venku i v městě, kteří k té klerikali
sované katolické církvi náleží, a tím podivnější
je tato kuráž, že se v téže míře a alle nejeví
proti sociálním demokratům a proti pokrokářům,
ač by proti těm byla zcela na místě. Z klerikálních
epolků a listů „Pravdě“ žádný v poslední době
půdu nepodrýval, její redakci všelijakými ušlech
tilostmi nezasypával, jako to činili a činí právě
jmenované strany a to snad má býti odměna?
Proto snad každou chvíli musí ztrpěti katolíci
odběratelé „Pravdy“ rýpnutí, že se k ní kulantuč
chovají? Či snad cítí tento list nový proud a
chce ge ho chytnout? Své doby pociťovány bývaly
v „Pravdě“ drápky známých veličin z tábora
evangelického, chce se jim snad opět nabízet ?
Jame zvědavi, jská bude odpověď. Budoucnost ji
jistě přinese, když už ne zřejmým přiznáním, pak
aspoň tajným sledováním účele, který Be právě
tak jasně projevoval v posledních číslech — to
jest nepřátelstvím proti všemu katolickému a schva
lováním nebo mičením ke všemu protikatolickéma.
A pak bude také odběratelům katolíkům nkázána
cesta.

Z Vilímova m Čáslavě. Již jedenkráte
jsme byli nuceni klepnonti přes prsty čáslevskou
„Pravdu“ a dnes naskytuje se nám opět příležitost
k tomu, neboť to, co spáchala v čísle 21. v lo
kálkách „Klerikální agitace“ a „Vybarvíl ge“, to
nese ráz všeho jiného než — pravdy, pyšného
názvu, který si v čelo píše. Mohli bychom směle
říci o „Pravdě“, ze se tenkráte vybarvila, nestydíc
se takovým způsobem agitovati proti myšlence
sdražování katolických zemědělců. Divná to savo
bodomyslnost, která dovoluje, aby se kde kdo
jakkoli zájmově a stavove':' organisoval, ale jak
přijde na katolíky, vrhá se na ně s klackem vruce.
Což kdyby tak katoličtí odběratelé „Pravdy“ po
čali měřiti tímže loktem? Víme ovšem, kdo tyto
lokálky spáchal a byla nucena redakce to
uveřejniti, nevědouc, že její dopisovatel ji tím
nesmrtelně blamoval přede všemi, kteří celou věc
znají. Či snad redakce stojí sama za tuto zpráva?
Pak bychom masili říci,že jest skutečnýmfaktem,
co tak často tvrdily o ní Časopisy pokrokářské.
Každý, kdo přítomen byl scbůzi, ví, že vyzněla

mohatně pro probuzení katolického vědomí,které
tu ve Vilímově tak dlouhobylo utloukáno, a že,kdo schlíple opouštěl schůzi, bylyvšecky ty živly
soustředěné kol p. pastora, kterého JUDr. Myslivec
jak náleší usadil. Ano JUDr.! Nebot v tomble,
V čem domnívá se dopisovatel vystariti p. purk
mistra a řečníka směšnosti, v tom hodně směšným
se učinil sám. Patrně si myslí, že může býti
jenom jedinec téhož jména. A jest-li jest redaktor
Myslivec, že nesmí býti Myalirec doktorem práv.

Stejně směšným še činí dopisovatel, když poškle
buje se, že „rolník“ pan Myslivec mluvil. Měl
zajisté k tomu totéž právo, jako doktor práv mlu
viti ve schůzi rolnické, jako v Čáslavi má ktomu
právo hlava Mladočechů, doktor práv p. J. Zimmer.
A nečtli jsme, že by někdy „Pravda“ vytýkala a
smélu se, když tento její mecenáš mlnví k rolní
kům, řemeslníkům a jiným stavům. Podivná to
logika! Patrně ten člen organisace agrární, který
tam chtěl vykládat avé rozumy, národní dělník a
p. pastor, ti jediné mají „rolaickou“ kvalifikaci a
„rolnický“ rozum. U „Pravdy“ tedy také všicbpi
národobospodáři, doktoři práv, nemají-li kus
hrondy, mají sedět za pecí a neplésti se do rol
nických otázek. Iau, jest viděti plnokrevného Čásla
váka, kde také teprve začíná člověk až od hroudy.
Katolické rolnictvo dost dlouho přisluhovalo růz
ným stranám a zvláště na Čáslavsku se po zádech
katolické většiny rolnické tolik divoých pánů
vozilo a dovezlo, a proto není divu, že nyní
s takorou nenávistí 8e vystupuje proti jejich or
ganisování. A že ge Sociál. demokraty a národními
dělníky jsou ruku v ruce duchovní evangelické
církve, i to nás nepřekvapuje, protože, zorganisu
jí-li se katoličtí rolníci v okrese čáslavském, bude
konec panství menšiny evangelické u plných mís
A aby se to brzy stalo, k tomu přejeme hojně
zdaru! „Pravda“ a „Národní listy“, které tentýž
dopis otiskly 27. května, učinily kat. agrárníkům
značnou reklamu a surovým nájezdem ua ně jim
zlskali jenom sympatii.

Z Běstvimy. Krásné městečko naše, ležící
na úpatí Železných hor, po Jéta již domáhá se
spojení železničního. Kolikráte jednáno bylo již
o projektech drah, vedoucích úžinou vaší k Malči
a Chotěboři a vždy usnula záležitost jenom tím,
že není, kdo by dovedli sehnati trochu té protekce
na vlivuplných místech, bez které se nedostane
ani nejvýhodněji položeným místům ničebo. V po
Bledních dnech opět se vyskytvje nový projekt a
už také procbázejí se známé postavy měřičů po
polích; ale bezděky zmocňuje se nás stará nedů
věra, že vše je to marné. Ovšem chtěli bychom,
aby tyto pochyby doznaly vyvrácení; pak by jistě
obeo naše se stala dostaveničkem všech přátel
přírody z celého okolí. Nádherně upravené pro
cbásky péčí vysokorodého majitele panství, kou
padla a lesní zákoutí by oživla a lidu poskytl by
se nový zdroj výdělku a obživy. Takto však při
vší kráse jenom úpadek. Životní rach všechen
vázne, odloučenost všechno dusí. Tomu novému
vycházejícímuživotu hojně zdara!

Stavba nového chrámu v Náchodě.
Opětnou zásluhou J. O. JUDra. Františku hraběte
Tbuna z Hoheněteinu, c. k. okres. bejtmana v Ná
chodě, v době od 25. dubna do 21. května 1906
na stavbu nového chrámu v Náchodě přispěli:
50 K J. O. Bohuslav brabé Kolovrat a 10 K J. J.
Bohumír priac « Hohenlohe na Červeném Hrádku.
Kromě sbírek kostelních v téže době přispěli: po
10 K p. Dr. M. Dvořák, c. k. soudní uekretář
v Duchcově a dp. P. V. Kvasnička, katecheta
v Č. Skalici; 6 K: dp. P. R. Fišer, kněz řádu
av. Benedikta v Broumově; 5 K: pí. P. Dlouhá,
choť řiditele továrny ve Frýdku; po 4 K: pí. Fr.
Richterova, choť řiditele. měšť. škol v Náchodě,
p. J. Staněk, pasíř v Praze a p. B. Tichý, vinárník
v Náchodě; 2 K: důst. farní úřad v Nepomyšl,
pí. Fr. Husova v Praze a pí. R. Trunečková v Ná
chodě. — Stavební fond dosáhl výše 82.056 K
26 hb.Šlechetným příznivcům a dáreům projevojí
se vřelé díky.

Literární hlídka,

p) Nákladem Dědictví av. Prokopa vyšlo většídílo: Protestantatví v Čecbách až do bitvy
Bělohorseké. Sepsal Dr. Fr. X. Kryštůfek. Jsme
neúnavnému spisovateli vděční za nové, důkladně
zpracované dílo. Většího soustavného přehledu dějin
protestantatví v naší zemi posud jsme vlastně neměli.

Bylo potřebí shledávati v mnoha knihách jíných
K znamenitému osvětlení českého protestantstva slouží
díla: Wintrův Život církevní v Čechách, Gindely-ho
Geschichte der běhmiechen B úder a Radolf II. und
ecine Zeit, Borového Antonín Bros a Martin Medek,
Dra. Řezníčka Bílá bora, Denisůr Koneo samostatno
sti české, Tomkův Dějepie Prahy atd. Jak již však
řečeno: posud jeme neměli soustavného díla věnova
ného specielně historii protestantstva samého. V „Hla
sech katolického spolku tiskového“ vyšel jiš 3. dl
Sabulovy práce „Z husitství do protestantiemu“, v níš
líčen hlavně vnitří přerod kališnické církve v církev
rotestantskou. Ale bude ještě delší čas trvati, než
ude dokonáno dílo celé. Sahols snaží ae kresliti

hlavně juterní zápas idef koneervativních s ideemi
novotářskými. Dr. Kryštůfek nezdržuje se připodrob
nostech, ačkoliv pracujena podkladůstadia podrob
ného a všecky důležité staré prameny i novější spisy
o protestantstvu velmi pilně sledoval. LíčÍ historii
protestantstva spůsobem Tomkovým. Nesdržuje se
příliš vlastními úsudky; ze to však z bohatých vědo
mostí svých vybírá fakta nejdůležitější, ješ předkládá
čtenáři v dobrém uspořádání slohem populárním. Fakta
aváděná jsou pro čtenáře mlurou nejvýznamnější, po
učením nejnásornějším. A jelikož Kryštůfkovo dílo
jest četbou lidovou, měli bychom dbáti, sby se dostalo
do rukou nejširších vratev. A měli by tento epis člsti
bedlivě i jinověrci, kteří tak dlonho byli odkázání na
strannické plačtivé brožury i na větší spisy velice
tendenční. Čtenář český do nedávna viděl vkatolících
XVI atoletí samé tyrany, potměšilosea nepoctivce a



v sektářích skoro vesměs pronásledovanou ctnost a
hotové beránky; nechť tedy nyní vidí reální skateč
nost, af pozná, jak vypadalo mnoho „průkopníků re
formace“ v domácím županu. Winter sice odklidil
předsudků historických mnoho; leč sbývá ještě mnoho,
velmi mnoho práce, než lid problédne vesměs. Veliké
dílo Kryštůfkovo obdržeti lze za 7 K 50 h. — Ve

Vzdělavací knibovně katolické“ vychází znamenité
dílo professoraFrantiška Vacka „Sociální dějiny
české doby starší“. Autor, který byl zvléštěpro
svou studii uveřejňovanou před lety v Alétheii i od
odborníků mimokatolických zaslouženě cbválen, po
dává plody prácepřímo mravenčí. V nynějším čase,
kdy se prohlašuje bezmyšlenkovitě, jek duchovenstvo
katolické bylo jiš ve atředověka pro náš národ ne
štěstím, jak „odíralo“ lid a jak jej drželo v duchovní
i tělesné porobě, nelze dosti takovou důkladnou stadii
odporačovati. Z vědeckého díla toho poučí se čtenář,
jsk duchovenstvo svým vlivem chránilo před pychem
panským a gvelebovalo existenci malého člověko, a
jsk tvořilo svojí mocí nutnou protiváhu stavu šlechti
ckého, ješ tolik lídu našemu prospěla. — Jakmile
v hositaké době byl stav kněžský ponížen, byl spjat
tabými okovy i český rolník, neboť byl zbaven před
ních ochráncův. — Jest potřebí, aby kněší co nej
horlivěji laickou intelligenci na „Vzdělavací knibovnn
katolickou“ upozorňovali. Víme, že málokterý i ne
stranný laik intelligent ví o znamenitých vědeckých
spisech vyšlých vté knihovně. Kolik laiků na př.
četlo obranné dílo Muailovo „Od stvoření do potopy“,
Winterův „Odboj Broumovských“, Dra. Borcherta
„Animiemns“, atd.? Jestliže jest náš národ prolha
nými spísy přímo zeplavován, jestliše se činí jarma
reční reklama nofistické úvaze Haeklově, není naší
povinností, apozorňovati atále na knihy, šířící vědeckou
pravdu? — Oznamujeme předem, že vyjde v nejbliž
ších dnech v „Knihovně Obnovy“ spis Dra. Fr. Reyla:
„Reforma manželství “ V německýchkrajích vy
dáno za nynějšího proticfrkevního kvaer již několik
větších episů na obrana neromvížitelnosti manželství.
A že jest potřebí širšího pojednání i pro národ náš,
kdož by to popíral. Proto vítáme snahu autorovu jíž
předem. Jest takový spis včasný a nutný. Zároveň
doufime, že nalezne nový spis Dra. Reyla téže obliby
jako jeho spisy jiné, ješ obyčejně za několik neděl
po vytištění byly rozebrány. Při tom podotýkáme, še
jako „Vzdělavací knihovna katolická“, tak i „Knihovna
Obnovy“ zaslouží vůbec širší pozornosti naší veřej
ností. Važemesi seriosního tisku katolického asezna
mujme s ním všecky svoje známé|

Různézprávy.
Konečně rázné slovo slavného Fo

láka proti socialistickým rejdům. známý
vynikající polský spisovatel H. Sienkiewicz uveřejňuje
ve varšavských časopisech provolání, kterým vybízí
k organisování akce na osvobození dělníků od tero
rismu socialistů. V provolání praví se kromě jiného:
„Sta tisíce dělníků, kteří by rádi chtěli pracovati,
jsvu terorismem socialistů přinucení zaháleti a hla
dověti. Saurovýminásilnostmi všeho druhu jsou továr
níci přinuceui, aby závody své zavřeli a mnoho tisíc
rodin dělnických upadá v hlad a bídu. Poratalo nové
tyranství, jakého dosud svět nezažil. Jest nejvyšší
čas, aby celá společnost se vzchopils a aby byla or
ganisována akce za tím účelem, aby tomuto radéma
despotismu byl učiněn konec. Bylo by hanbou, kdyby
ponechány byly massy dělnictva chtějícího pracovati
pod tyranským jhem socialistických dělnických des
potů, kteří na útraty dělnictva a všech výrobních tříd
boldnjí svým šíleným, panatví chtivým choutkám.“ —
Tak soudí tedy bystrý Poláko rejdech socialistických
v ruském Polska. Neměl takové prohlášení vydati už
dávno? Byl by tím prospěl daleko víc, než nyní, kdy
už tolik spousty napácháno a kdy socialistickou
„lásku k bližnímu“ znají již všichni.

(3) Miláček židů Msxim Gorkij, který
přišel štváti do Ameriky proti vládní výpůjče raské,
pochodil prabídně. Američané vrtěli hlavou nad jeho
charakterem. Gorkij opustil svoji řádnou ženu i děti
a chytil ae herečky; a tou přijel do Ameriky a pro
blašoval ji prolhaně za svoji ženu, ačkoliv a ní ani
civilně není oddán. Málo slaší „rytíři vyšší kultury
a bojovníka za svoboda“ takoré podvodné tvrzení.
Už jeho podvodné předatírání mu značně uškodilo.
Nadto praktičtí Američané nedali se másti frázemi
jeho; uvažovali, zda vskutku upřímně cítí s národem
svým náhončí židovských revolucionářů, kteří barbar
sky 8e proviňovali na samém lidu ruskémk vůli úko
jení vlastních sobeckých choutek. Atak veliká většina
vážných listů amerických odbývá Gorkého rázným od
souzením. Kdyby byl Gorkij opravdu stál o blaho
lida raského, byl by v nejvážnější chvíli, kdy lid
afanatisovaný krvácel pronic za nic, zvedl výstražný
prst; byl by řekl, že domáhá se lid věcí na ten čas
nenekutečnitelných, kterých nemůže poskytnouti dosud
občanům ani demokratická vláda švýcarská a fran
couzská. Leč Gorkij nechal lid krváceti dále. Raději
se dal proudem unášeti, než by byl vedl sám, jen aby
nepřišel o svoji popalaritu. Tohle všecko Amerika
dobře problédla. Ostatně rozvážní a vlastenečtí Rusové
sami krčili rameny nad cblapeckými kousky Gorkého.
— Iotelligentní choť nedávno zemřelého slavného spi
sovatele ruského Čechova ne vyjádřila, že její zesnulý
muž pravil o Gorkém: „Gorkij jest na světě, aby bořil,
ale netvoří“ K tomu dodala: „Gorkij je nervosní,
citlivý, knihy jeho jsou jako pumy; můj nebožtík
manžel pracoval všsk klidně — aai jsem nevěděla,
že tvoří. Jest štěstí, že rovoluce raské se nedožil: byl
tak sonstrastný, tak útrpný, a rovoluce ruská byla
brutální, hrabou, strašnou. A té krve, co vyteklo
v ní! Můj manžel nebyl by snad ani revoluci přežil.
Od uávilí nic si nesliboval, miloval vždycky jen vývoj.
Svoboda viděl jen v kaltuře“, — Gorkému však se
líbilo vraždění svedeného lidu. A jak by ne, když
židé vzpoura tolik achralovali, jen aby si mohli uči
n.ti z říše pašalík šidovakého kapitalismu! Když
v Oděse byla od vzbouřenců prohlášena „Černomořeká
repablika“, dali se v ní zvoliti za ministry sami ži

dovětí boháči. Tohle Gorkij nekáral. Za to jím lom

ale zloba, še raská vláda ssma na konec chopila sestátnické reformy problášením konstituce, Leč všecko
marno. Rusko bude postopovati klidným rozvojem

le svých vlastních potřeba nikoliv tem, kam je
chtěl šidovský karabáč hnáti.

(20) Histerieký komtek. První Čech,
jenš hodnosti kardinálské dosáhl, byl Jan přijméním
Očko z Vlašimi, stařec S6letý, ale věd: ještě čilý.
Boku 1379. Těšil se bodnosti té jen po 10 měsíců.
Zapova Kronika díl II., str. 446. — Také jeden.
„Král Václav IV. nepanoval ještě dvě plná leta a tu
již mu pomřelistaří rádcové, jež po otci zdědil, a
jichž působením dovedl povinnosti své panovnické
dosud dobře plníti.“ (Zapova Kronika av. II. otr. 448).
A kdo byli ti dobří rádcové královi? „Hned 14. ledna
1380 amřeli dra na jednoa, kardinál Jan Očko z Vla
šimi a Litomyšlský biskup Albrecht ze Šteroberka,

pooe 20. prosince 1380 Olomoucký biskup a říšskýancléř Jan ze Středy .. . I byla ztráta jejich veli
kým neštěstím jak pro krále Václava, tak pro celoa
českou zemi, neboť od té doby začal se běh politických
věcí všelijak hatiti a krél Václav neuměl vědy nalésti

provon míra svého jednání. V Jana Očkovi ztratilrál tak říkaje drahého otce svého. Tento ctihodný
stařec, někdy důvěrný přítel císaře Karle, dosáhl 86.
roku svého věku a osvědčil se též co přítel krásného
umění .. . město Roudnici téměř zr ova stavěl, no
výmihradbami opatřil...“ (Tamže 449) — Rekové
z r. 1618. „Berníci od sněmu zřízení podali direktorům
výkazy, s nichž vycházelo na jevo, že za všemi třemi
stavy (panským, rytířským a městským) zůstávají
velké sumy berní starších i novějších... . Diroktoři
tedy nařídili, aby takovéto nedoplatky byly odvedeny
do téhodne na hrad Prašský . . . Direktoři žádali na
sněmu Bartolomějském (r. 1618) svolení nových berní,
aby zverbovaný lid mohli vypláceti, ale stavové, jak
jsme nahoře byli vyravovali, o věci té se ani ne
radivše, z Praby domů ee rozjeli. Direktoři tedy při
padli na podivnou myšlenka, vydlužit si peníze od
sedláků. I zaslány tedy žádosti k nemalému počtu
sedláků, o nichž se předpokládalo, že mají peníze, aby
stavy založili. Sedláci buď neměli, nebo nechtěli ni
čeho půjčiti, i vymlonvali se vesměs hlavně na svou
chudobu. A tak direktoři nejen ničeho tím nevyřídili,
nýbrž uškodili nemálo povatání, jelikož z toho byl
veřejný posměch a potupa, k jakým prostředkům
musejí se direktoři utíkati .- . “ (Zapova Kronika
sv. IV. str. 1257). Jen co je pravda, chytře si to páni
stavové přisvé rebelit navlékli. „Hrdinsky“ vyhodili
královské místodržící Slavatu a Martinice s okna
hradu královského; při tom se ovšem mluvilo ně
mecky; píšeť Kronika Zapova IV. díl, str. 1094: „Ta

hrabě Thurn, který se Slavatou se dostal až k oknu,
pravil německy k pánům, jenž byli shodili Martinice:
„Vzácní páni, tato máte druhéhol“ Ono shození bylo
velikou potupou pro krále; vždyť dle — Zapovy Kro
niky: „Povstání čoské nedošlo ve Francii soahlasu
ani u krále Ludvíka XIII., ani a jeho rádců. Nejvíce
Čechům se vytýkalo, če shodili s okna místodržící
královy. Ludvík povadoval to za společnou aráška
všech panovníků a byl přesvědčen, že takováto vý
tržnost se musí potrestati, aby se podobná věc ne
stala i jiným panovníkům“ (Sv. IV. str. 1187); ale
peníze na odboj a kůži měli nastaviti za prospěchy
vzácných pánů stavů — sedláci! Mladí i staří páni
stavové většinou seděli na sudech dukátů a hýřili
v Praze v palácích svých, a sedláci, ješ nemilosrdně
týrali a obírali, měli za ně platiti daň z majetku a
krve. Páni, místo co by byli samí něco na své po
vstání platili, ještě se z peněz sebraných obohacovali.
A tyto hrobaře české korany naše veřejnost věnší
lanrem a staví za vzor synům svým. — Kdo první
konfiskoval? O tom vypravoje Zapora Kronika
str. 1127 sv, IV.: „Když stavové r. 1618 uchvátili
moc, nezapomněli vedle odměn také na treaty a pomstu
těch, kdo jakýmkoli skatkem byli hnočva nenávist
jejich vzbudili. Nenáviděný Michna byl se ještě včas
spasil útěkem a tak zachoval alespoň svůj život, nebo
že by byl -ousel vandrovati po staročesku s okna za
Martinicem a Slaratou, o tom není ani nejmenší po
chybnosti. Proto však nenšel přece pomstě stavů,
neboť jmění jeho, které záleželo hlavná v penězích,
v Praze rozpůjčených, zabavili stavové k rukoum
země, čímě vykonána byla první konfiskace v českém

poretání., — (Což divu, še z trůnu sesazený králerdinand, když s velikým nákladem jak na peně
sích, tak životech odboj lehkomyelně vedený přemohl,
na statcích vzbouřivších se atavů koufiskacemi jmění
se hbojil? Tím veškero jednání jeho nijak neschvalu
jeme. Kdo věsk začal konfiskovati, neměl ee diviti
byl-li pak sám konfiskován. Revo'uce jest sázka velmí
odvášná, — (Ovšemže protestantští stavové po kon
fiskaci jmění Michnova konfiskovali statečně dále.

Vzrůst šídovského kapitalismu
socialističtí posluhovači židovatva svým čtenářům ohy
trácky zatajují. Proto něbude na škoda, uvedeme li
zase jednou o tom něco my. Ve Varasdorfa vyšla
knížka „Židovská otázka v Rakousku“, z níď vyjímáme
aspoň následající zajímavé údaje. „Dle poslední před
lohy státní pro Cislajtanii musí poplatnictro za rok
1899 úroků zo státních dluhů ne méné než 172, pravím
sto sedmdesát dra milionů zlatých sehoati, jež větší
nou židovskému velkokapitálu do chřtánu vletí, neboť
státní správa vyhledává pravidelné jen židovaké ban
kovní výpůjčky. Že šidovatvo má lví podíl při záso
bování vojska, podotýkáme jen mimochodem. Říšské
sídelní město Vídeň má dnes na 137.000 židů, kdežto
Francie celá jen asi 50,000. Jediný člen světoznámé
šidovské rodiny přiznal ve Vídni jiš před více roky
800 milionů zlatých k zdanění. Tento bobáč mohl by
svým jměním veškeré velkostatky v Čechách akoupit',
neboť všecky atatky v zemských deskách českých o
1,699.241 ba cení se na 984 milionů zlatých. Jediný
id vyváží 39 knížat, 107 hrabat a 66 svobodných
pánů, jimž velkostatky českénáležejí. Začmý vídeňský
žid má ze severní dráhy elenře Ferdinanda ročních

železáren, uhelnýchdolů ostravských a stálých 3 mil,
jež dostává ročně z banky zomeké. — Všimněne si
několika číslic této knížečky, které zřetelně mluví o
velikém vlivu židovstva při nákopu pozemků: Až do

r. 1867 bylo židům zakázáno v Haliči půda nakapo
vati a v colém území bylo tenkráte jen 38 šidovských
majitelů pozemků. — Po zrušení dotčeného zákazo
po třech jiš letech r. 1870 bylo 68 k hlasování opráv
něných velkostatkářů židovských. Vídeňský krach r.
1873 přivodil v Haliči zboubnou spoustu a 3 léta
posději měli již židé 289 velkostatků ve svých rakou,
R 1890 náleželo ze 3700 statků haličských 680 židům,
t. j. každý pátý velkosta'kář byl žid. — Tak bylo
Da 6000 rodin rolnických zničeno, an jednotlivý statek
nejméně deset rodin velských živil. Neméně zaboženě
tomu jest u menších usedlostí rolnických. — OU r,
1874—1892 přešlo 43000 selských pozemků na židy,
vlastně bylo židy rozdrancovánu. — Půjde-li to tak
10—20 roků dále, badou židé baličtí jedinými maji
teli pozemků. Již dnes mají 70 proceot veškeré půdy
ve svých rakou. — Ž dovských velkostatkářů v Uhrách
jest 1039 čili 54 proc. — V Uhrách nesměli židé do
roka 1862 nabývati usedlostí ani půdy. Nyní židov
skému baronu Popprovi náleší polovice celého nitran
ského komitátu, židovi Deutechovi u Pětikostelí roa
loha pozemkůo 20.000 jitrech atd. Nejlepší vinohrady
uherské jsou v rukou židovských, od židů ztěška

dostane s0 víno tokajské a jiné leda nanejvýš z krajů,kde jsou rodinné statky císařské. Docela tak je tomu
s uberským obilím, u uherskými voly a vepři.“ Pokro
kové listy proti jmění katolické církve stále břímají,
ale z vděčnosti a lásky k židovským insertům o
vzrůstu židovského kapitálu diplomaticky — mičí.

Jalius Zeyer —Jako politik. „Šu
mavakým Proudům“ píše přítel lista: Je tomu aei
15 let, kdy volal na moe na zastávce písecké bývalý
poslanec Mixa, starosta + Příbramí, jedoucí z říšské
rady, abych přisedl si k němu do vozu, vněmž poprvé
bylo mi owudem popřáno opatřiti Zegera | Poslanec
Mixa roztrpčen nepřátelským smýšlením vídeňské
vlády, pravil: „Nevrátím se již do Vídně a mandátu
se zřekpu. Vláda si dělá, co chce, parlament jest jí
pouze slažkou.“ Na to Zeyer: „Poselstro české nikdy
nemělo překročiti hranic zemí našeho království Če
skébo a nezdolně budovati mělo obrození našeho
státního, přísabami i zákony zaračeného práva na
půd) domácí a ne v nepřátelské nám cizině. Politika
naše je, jako jsou ty naše české řeky: v domovíné
všecky prýští, stékají ae a v mohntný když veletok
vzrostou, řinou se — do ciginy, do Némecka."

Úlevy v docházce školní. Na mnohé
dotazy, že muozí pp. inspektoři nechtí povolovati
školních úlev, odpovídáme, že každý žák, který
po plných 6 let navštěvaje Školní vyučování, musí
úlevu dostati. Zde rozhoduje šestiletá docháska
školní, nikoli léta žákova. Začal-li žák choditi do
školy před 6. rokem, má nárok na úlevu po plné
šestileté docházce, to jest před dvanáctým rokem.
Nepovolí-li úlevu takovou inspektor, nechť rodičové
obrátí se přímo do Prahy na semskou školní radu.

Kde zdrašnje maso T Na dobytčích
trzích bývalé drahota povolila. V Německu klesly
ceny na metráka o 9 až 18 marek oproti cenám před
čtvrtrokem. V Anglii na přívoz masa odkázané jeou
ceny mnohem nižší než u nás, ač u nás jest domácí
odchov dobytka a zásobování trhů. V posledním čase
už | sem tam na našich trsích nastala úleva — do
bytek nenašel kopců! A přece maso v drobném pro
deji dosud nezlacinělo|

Dívčí gymnasium a penslonát na
Král. Vimohradech, Korunnítř. č. 4. Zápisdo
I. třídy gymnasijní koná se ve dnech 16.—17. čer
vence a 17.—18. září. Rodičům, jichž dcery hodlají
se soukromě připravite do třídy II, adflí ochotně po
kyny správa ústavu. Pro dívky, jichž rodiče v Praze
nebydlí, zřízen jest při ústavě peasionát. Za veškeré
zaopatření bez prádla hraditi jest 36 K měsíčně: —
Za mírný poplatek učí se chovanky francouzštině, něm
čině na základě mateřštiny, hře na klavír, varbany,
housle, citera, theorii hudební, zpěva sborovému i 80
lorému, malbě, šití prádla, všem druhům nejjemněj
ších ozdobných i praktických ručních prací, palička
vání krajek, braní míry, kreslení střihů, šití čatů,
Externí žákyně z Král. Vinohradů, Prahy a celého okolí
mohoa na všechny neb jednotlivé předměty do pensi
onátu docházeti neb v zimních měsících i bydliti. —
Přiblášky přijímají se denně. — Správa pensionátu
řijímá za stejných podmínek též dívky navštěvující

Ktorékoliv školy pražské. (Ženský Výrobní Spolek,
měšťanská a obecná škola dívěí, „Domácnost“; ob
chodní školy jsou pensionátu zvláště blízky.) Veškeré
dotszy zodpovídá a prospekty 'na požádání zasílá
předatavenstvo.

„Homopol“, akciové ovíčkárně a voskárně
v Ml. Boleslavi, byla za vystavené její výrobky na
výstavě v Antverpách přiřčena první cena: čestný
diplom a zlatá medaile.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 26, května 1006. 1

bl pšenice K 13:80—1320, ita K 10:40—10:90, jebme
ne K 980—10'80, prosa K 14'00—00:00, vikre K 13:00
—00*00, hrachu K 00'00—00:00, ovsa K 750—8:40,
čočky K 00-00—00-00, jahel K 24 00—2500, krap K
18:0—360, bramborů K 2*20—2-40, 100 kg jetelového
semene červeného K 000—0'00, 100 kg jetelového ne
míaka bíl. K 00-0—00 00, růšáku K 0'00—0'00, máku
K 4300—00 00, Inéného semene K 17 00 —0000, 190
ky šitných otrab K 18'03—00'00, 100 kg pšeničných
otrab K 13 00—00*00, 1 kg másla čeratvého K 240
—00 00, 1 kg másla převařeného K 0.00—0.00,
1 kg sádla veprového K 180—000, 1 kg tvaroba K
©33—00'00, 1 vejce K 0:08—0'00, 1 kopa zelí K 00,00
—00:00, 1 kopa cerele K 000—000, ( kopa kapasty
K 000—0 00, 1 hl olbale K00 00-—00'09, 1 kopa drob,
seleniny K 030—200, 1 pytel mrkve K 160—2*40,
t kopa petržele K 000—300, 1 hl jablek K 00:00—
00 00, 1 hl hraušek K 0:00—0:00. — Natýdeuní obilaí
trh v Hradci Králové dne 19. května 1906 odbývený
přiveseno bylo: 1) obilí: pšenice bektol. 246, žita
160, ječmene 6, gvse 290, prosa 1, vikre 0,
brachu 0, čočky0, jahel 0, krap 0, jetel. semínka
00, Iněného semínka 0, máka 0. — 3.) Zeleniny:



celere 00 kop, petržele 00 kup, keposty 0 kop, cibule
0 bl, drobné zeleniny 161 kop, mrkve 26 pytlů,

brambor 59 hl, salátu 300 kop. — 3) Ovoce: jablek
0 bl, brudek 00 bl. — 4) Drobného dobytka: vepřů
3 kusy, podevínčat 537 kusů, kůzlat 9 kusů

Výstava
továrny

ADOLF NOVOTNÝ
v Týništi n. Orl.,

myní trvale zřízena v továrních místnostech,
vykazuje přebohatý výběr praktických zařízení
pro byty, hotely, vily a nejnovější vynálezy

v obor ten spadající.

Než cokoli "koupíle, žádejte výstavní oznamovatel
neb si výstavu prohlédněte.

Zvláštní upomorněmi.
Výhodná proděj novinek amořfítje'koupiti

přímo z továrny to nejnovější velmi výhodně,
neb podařilo se mi výhodně uakoupiti soroviny
ještě před nynějším všeobecným zdražením.

Zvláštní oddělení přikrývek flanelových,
sáclon krajkových -a dětských vozíků vykasaje
nejappartnější novinky.

ter Valupdovýslavyjes kařdodenněvolný UBNE“ n
Praklikanta

I 0 přijmedo čeníuměleckýzárod |I

J.E.LAN GILA.NS,o. a k. dvorní fotograf
- v Hradci Králové.

Uchazeč musí býti absolvent
měšťanské neb některé nižší

střední školy. ===

zmuhovně Úhnovy
dosud vyšly spisy:

Obrázkyze smíšenéosady.Ra
Fr, Mimra. Cena SK 20b. (Řada I. „Obrázků ze matné
osady“ dosud na skladě po 86 h.)

Duch Obnovy. "P" Pí prsreh.Gene

Kříže a kalichy. el FavarBrera:Eduard Brynych.
Cena 2 K

Jana Leopolda Haye, čec "Zpráva
< uisitací lar kraje chrudijmokého“, vjakokrá
ore komisařr. 1764 k rozkazu císařeJ 1. vykoodárá Dr. Vácal. Řesníšek. Cena 80h

Jana Leopolda Kaye, biskupakrálovéhraEouastk ro.

kKto BORDEVácsl.al.Řezné
vzpomínky-5,27|

Řezatěka, Cena 1:40 K. í í

Karel- W- jako- křesťan-a- vit

stenec, PileJi; Sahula,Cegg3 K.Y tisku;

Roánáezná-příhozy..Hunreskýr
J. Sahola.

Reforma- manželství- Plše.De:Fr.Reg
Objsáešikyl vykěto

DOOM
Důstojným duchovním Správám,

Na skladě chováme v jemném
missálovém provedení:

Praeparatio ad Missam

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

i jediné Gratiar. actio za 60 b.

Op>Nové:B
OCasusreservati dioooesis

Reg. Hradecensis
Guxta fol. Ord. Nr. 35. pag. 186,187)

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 slidném, formát foliový;
1 kus za 30 h, 5 kusů za K 1.20.

PSILLYYdoooooPoliocokkL

mý“ Každý "ON

křesťanský dělník
má odebirati svůj odborný týdenník

s„Práce“
. Předplatné činí pouze 8 koruny ročně.

Administrace „Práce“ v Hradci Král.

=o B
9 Cvičení c

snoubenců.
Ku potřebě

duchovních správců i katolických
snoubenců upravil a konal

Antonín Kaška.
Stran 44, registr. 89. Cena 1 brožova
ného výtisku 50 h, vázaného červeně

v poloplátně se zlacením 80 h.

Objednávky vyřídí Blsk. kalhtiskárna. ©

c B
$
a 9,

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické ofrkve šíří mezi náš lid

celé spousty prolhaných brožur napotapo naši.Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důkladnými, promyšlenými
úvahami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉ„S
E“ ÚVAHY.

Na celý rok se předplácí pouze 1 K.
Jednotlivá čísla (nejméně 32 str) po 8 h

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarám

Při aromadných„odjednáněkoů.„poskytujeme
Za nepatrný obnos tudíž může si každý

koupiti ho vzdělávacího čtení. Nečekej rrilkdo;
až nep protikšloliékýmiletáky zbožňourosadů|

zaplaví! JestE potřebí vědy již předem.i Ahri$
věřýcuyěénmov „sbp pro nadaozbrojení. Pracoje“li se mepřáte
skáze církvetak houževnatě,jesttozhodné k

státimestráži:Laakanéčtenářepot
k resi prohlédliseznamdosudoyělýné6brožur, jakníže« podrebkě- uvádíme. Objednáshyobratem ||
vyhdi

adiinistřače<ČasovýchÚvah«

piili3 3
VHB šaSSžrZMk zšř
Rgčjí A8 13<lít M
U sžá“"8Oj:i
=pi:' |E

Nejavětější Svátosti Oltářní
posvěcený.

ústavu Nejsv. Trojice v La Marche. Dle III. vydán

kladem biskupské konsistoře,
Cena drošovanéhovýtku 1 K60A,franbo1 K60h; otuhévasbí
É; obě 3 K00, franko2K%

: Recensipochvalnoutétosýoč K knih
vizv orrencovém sešitu „Rádce ducborn r.18

opin: BB Euchoristia (roč. I. 1896)čís.vé) str. 160podává o spisu tomto úsudek
skvělý. ť: Jsme vděční ctěné bisk. knihtiskárně
v Hradci " Králové, že nám knihu tuto zaslala. Po
srovnání s Walserem máme knihu tuto za lepší a

já pro členy věčného klanění nežli onu,
ý modkteb, ale i my

k ronjímání, čehož se ve Walseru nedostává,
Proto ji odporučujeme všem při zavádění věčného

iha obsahemdělí se na 3 díly:nD 1. hodí
se zvláště pro lid, chovaje pěkná, jasná a dojemná

ojnost krásných příkladů. — Díl II. odporučuje se
kněžetvu, theologům pro vhodnou látku k meditacím
a kázáním. — Díl 1II. uvítají zbožné duše pro hoj
nost krásných rozmanitých pobožnosti k N. Sr. O.,
k av. přijímání, ke mli svaté; z té příčiny kniha

Blskupská knihtiskárna.

Josef Šturma,
nejnovějších sonstav

S pončaje e veledfstojnému duchovenstvua sl. patroúm ku provedení všech prací do oboru tobo
spadajících.

Dále dovoluje si upozorniti na svůj sklad

plan a planin,

Kanonické tabulky

Prusném dvoubarevném, s ob
rubou dvoubarevnou, nabízí

"bm A.

ve třech velikostech



Veledůstojnému

duchovensávu!

Praha-l, ul.
Jan laněk, 4,46

J čís.19n, roh
Konviktekéul., pas pe
elelné na kostelní náčiní, dovoluie

i doporučiti svůj hojně zásobený

„M 4 sklad ve vlastní dílně ručně praco=© vaných kostelníchnádob anáčiní,
p jako: monstrance, kalichy, ciboria,

ampy, svícny, kaditelníce, kropen

ky, potenky, nádoby a t.d, všev přesném alohu cí: ím. Staré
: předměty snovu opravuje v původní

ntenci a jeh o ohní slatí a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

Za veškeré výrobky a slacení ručím. Neivětší výroba a
aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení od nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chydším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. é presované vý

robky bezcenné. Vše posílám jiš posvěcené.

aobaatabaakncdababantuabnabnuka

Rozšiřujte

„Časové

|
HLB

HELE

Pojištěný kapitál bude vyplacen, dožije-li ne Rojlšhěnecustanovené lhůty, anebo kdyby kdykoli dříve semřel,ihned
po jeho úmrií.

Výhodno zvláště pro ty, kterým v pozdějších letech
vzrostou výdaje na dospívající rodinu a p., neboť naproti

tomu smenšuje se až do nepatrného obnosupojistné. 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
jlstné v poslednímroce pouze 49/, počátečního obnosu.

= 3 Š 33 4ž = š = did iné sazbytak j tatospojenajests nárokemaD A386 -i Fondy a reservy banky
Malbu kostelů, = PESOESE: 1, Slaviejsou . . . . - K 81,865.380-80

ční seJS3S ba 8 Všechenzisk náležíčle
malby dekorační, C5 sž ss oá5 s nům.Dosudvyplaceno

facadní a freskové = ŘAS3 zišE o py elka dividendy -Ko1,400.5908120 ' e všech odborech bylo
provádípřesnědle modeřních m EE SPA dosud výplat . . . . K 82,787.15957
požadavků, s uměleckým při- = -bPAPA 83 Podrobnévysvětlenía sazbyzdarmazašle
hlížením k příslušnémuslohu < 3 88 3 $ AA R m ,

BEK EREHÉ: Generální ředilelstvo banky SÍAYIEAntonín Chlouba, m ZŠPSĚSÍ
2 = s4HASS A 8 vPraze,naHavlíčkověnáměstí, :

dekorační maliř = SRas - +3 3 « jakoži gener,zastapitelstra:
v Chrasti u Chrudimi. = E bř 28 „| R vBrně,voVídní,vZablaní,voLvověavZáhřebě.

Rozpočty sestavuji zdarma. = O s At o * Š Adresapro telegramy:BankaSlaviaPraha.
. . — 8, : z © > ©
i ; : i funí mm BauPPPFFFTEFEPÝ| S jaišíší

PřileŽLlosiná KOLDČÍ
Zachovalý starší tvrdý i měkký nábytek,
garnitury i pohovky moderních vzorů £a

každou cenu prodá

K. W.Skuherský,
v Hradci Králové, proti hotelu „Merkur“

Uměleckéřezbářské práce
Rašelinové lázně ©jako:kříže,rámce, ozdobné

9 předměty pro domácnostatd. provádí
|

v Bohdaněi. , | závodřezbářský

SaisonaodLkvětnado30.září. Josefa SoudilaLázeňský lékař MUDr. Alndřich Požár,

v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 116.
sekundární lékař okresní nemocnice na Kr.
Vinohradech a býv. lékař v sanatoriu dra.

v Tišnové u Brna. — Vedení lázeňskéhohotelupřevzalp.W.Svoboda, Prácesolidní. Cenyvelmímírné.| | <“
hotelier »U zlatého |vas v Pardubicích, kdežlevné povozy dostati lze. — Veškeré dotazy , mzodpoví BOSS S N00 04

Z ZE * 7 =|| právaláznívBohdančiuPardublo.ŠK OE O |
—e: (o 4 ? A —

*
P. T. ctěným pánům hostům a p. t. ct. obecenstvu důstojn.

= =: 7 parku v Hradci Králové oznamujeme co nejuctivěji, že jsme Z

Piana, |- $ | o1 =

přenina, (A). PODVANÍ 01 V ÚUBVOJNeDODALharmonia|: | , | z
3 ws- již otevřeli -wa =

avarhany |= Jšl:
ZÍXÍ | a vždy dobrými čerstvými pokrmy, jak teplými tak studenými, jakož l

nejnovějších =" i výbornými nápoji posloužiti se vynasnažíme. — Též obědy a ve

soustav — levně zi čeře v předplacení. — Obědy od 40 kr. výše chutně upravené. s

též na splátky a výměnunabízí -1 Plzeňský prazdroj. Hradeckýležák. « Mělnickávína. =
V první královóhradeckátovárna T >=. O hojnou návštěvu prosí *.Ale»HUGOLHOTA,zHRADEC KRÁLOVÉ. |:

$ Sklad na Volkémnáměstíč. p. 39. g
vedle lékárny.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

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

manželé Kejřovi,
dříve nájemel lázní Šternberg a ponsionátu „Kovárna“ v Č. Kublcl ne Šumavě. o B

r

SUKNA
VE.

„Akt VLÍPALAK
—.w Hradci Králové.: :

t V
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: . “. “ .... .

Foskovanékoberoo1-pláino. da..

"Mojitel: Politleké družstvo tiskové v Msadei Králové. — Vydavatela zodpovědnýredaktorAmteníz Podhmen —Tidem bisk.knthtizkárayv HradciKrál



Besídka
"Těžce chorý.

Francouzsky napsal A. Cim.

Ale dejte mi především pozor na mého
otce, Aneto,< nařizovala paní Lautryová, choť po
bobatém továrníku, bydlící nedaleko náměstí d'
Etoile v Paříži, své dobromyslné služebné, kdy
koliv posílala ji na procházku. A záhy na to šla
pávala již hranatá Anets k Boulognskému lesíku,
strkávajíc před sebou vozík, ve kterém si hověl
pan Buvigničres, celý zchromlý, zmalatnělý a ze
mdlený.

Chorý byl kdysi velkým úředníkem, finanč
ním inspektorem v ministerstvu. Byl komandérem
Čestné legie a majitelem i mnohých jiných cizc
zemských řadů, Když však mu šlo na šedesátý
rok, byl ranén mrtvicí tak silně, že nejen nebyl
schopen samostatného pohybu, leč zároveň také
onéměl a ohluchl, ba i zrak seslábl mu tak, že
nebožák byl ke všemu svému neštěstí ještě i polc
slepý. Byl vdovcem a měl jedinou dceru, která
sama před nedávnem ovdověla. Ta jsouc všecka
nešťastna, že tak neblahý osud jejího otce potkal,
pečovala o ubožáka s veškerou něžností vděčné
dcery a zahrnovala jej pozornostmi. Byla matkou
sedmiletého, roztomilého chlapečka a děvčátka,
jemuž bylo půldruhého roku, a dělila své srdce
mezi své dítky a svého otce.

Paní Lautryová každodenně, jestliže dovolc
valo to počasí, vycházela na procházku do Bou
legaského lesíka a Aneta s vozíkem jela s ní,
Byla-li mladá vdova zdržena nějakou návštěvou
nebo pochůzkou, jezdívala Aneta na procházku
sama. V (takových případech slýchávala Aneta
ještě v průjezdě domu, jak za ní paní Lautryová
volala: »Ale dejte mi především pozor na mého
otce, Anetola

*Ale m lostpaní!« — odpovídávala hranatá
služka jakoby tónem vyčítavým ...

A skutečně, jaké pak také nebezpečí mohlo
starému pánu hroziti? Kočáry v oněch končinách
jezdily velmi zvolna, a mimo to věrná služka
Ulačívala kočárek pouze pobočními alejemi. V lesíku
pak zastavovala se jenom na odlehlých stezkách,
které jsou jezdcům zakázány. .

Jednoho krásného červnového odpoledne
setkala se Aneta v Boulogoském lesíku se svojí
krajankou Elizou. Znaly se již od dětství a Eliza
byla také v Paříži bonnou, Že krajanka Anety
znala již Paříž, bylo zřejmo z toho, že nešla

září nepravým zlatem, vycíděným nejdéle asi
před hodinou. K bonně chovali se velice dvorně,
a poněvadž byli krajany služek, bylo to snad
v pořádku,že chovali se dvorně i k Anetě, Když
došli dále do lesa, uvelebili se svorně na lávce u
trávníku nad branou de la Muette a vzpomínali
na své dětství a rodný kraj. Za trávníkem opodál
lavičky rostlo husté mlází, za kterým Aneta ukryla
svého svěřence, starého pana Buvigničresa, abyjej

obávatí se nějské indiskretnosti, neboť ubohý stařec
pouze slabě pohyboval svými rty, nemoha vydati
z nich ani zvuku. Zdálo se, že starý pán ničeho
neslyší, ničeho nevidí a že o nic na světě se nc
zujímá, jsa pouze rád, že může jísti, a to pořádné,
s chutí závidění hodnou!

Zábava obou služebných s bulány byla
stejné zajímavá jako nenucená, neboť oba vojáci
snažili se býti co možná roztomilými společníky,
Aneta ijejí přítelkyně zářily, ani nepozorujíce,
jak rychle čas utíká a jak se níží slunce k západu.
Po dlouhé teprve době, když z lesíku obecenstvo
mizelo, vzpomněla si Aneta na svého svěřence ve
vozíku. Otočila se směrem ke křoví — leč jaká
hrůza! Jaké zděšení

Milosrdný Božel Starý pán zmizell
Ani stopy po něm, nebo po vozlkul
Aneta nevěřila svému zraku. Béhala, hledala,

a konečně lítela na všechny strany, prohledala
všechny křoviny v celém okolí, po starém pánu
však nebylo ani stopy.

Všecka rozčilena téměř ani nedýchala ...
Strach svíral jí srdce, tahy buclatého jejího obli
čeje byly starostí zkřiveny — — Jala se dále
pobthati, dotazujíc se chodců, zda-li neviděli cbo
rého starce ve vozíku? Marně. Po panu Buvigni
čresoví jako by se byla země slehla.

Nikdo nemohl jí poskytnouti bližších zpráv,
nikdo starého pána ve vozíku neviděl|

Nadcházel čas, kdy konečné byla nucens
k návratu. Leč s jakou vraceti se k domovu v tak
zoufalé náladě?

»+Můj Bože, můj Bože, co jenom řekne
milostpaní, až se vrátím —« hořckovala všecka
zničena. Ve svém zděšení jsouc zmatena až k zblá
znění, namlouvala si sama, že snad pan Buvig
niěres odešel sám, že mohl pojednou jako zázra
ken; povstati a odebrati se domů. Ano, navrátil
se bez veškeré pochybnosti zcela sám, tajemně ji
předešel, aby stropil si z ní dobrý den, a za tím
účelem odtáhl s sebcu i nerozlučný svůj vozíček!

Nyní, až navrátí se domů, bude již pan Buvig
ničres pěkně v saloně ve svém křesle a z plna
srdce jístě Anetě se vysměje. Paní Lautryová
samou radostí jí pak promine trest, jaký by jinak
jistě byla zasloužila za nedbalost, které se byla
dopustila.

Zajisté: pan Buvign'čres bude jisté již doma.
Všecka rozrušena, leč. s tváří na. pohled

klidnou, vracela se k domovu. Takřka hlasitě
tlouklo jí srdce, když otvírala dvéře — — —

Běda! Nebyl doma — —
Paní Lautryová div nezkameněl:, uslyševší

hroznou zvěst. Byla nucena usednouti do nejbližší
pohovky, aby hrůzou neskácela se k zemi, že
Aneta ztratila jí otce,

Nelze představiti si zděšení, nevolí a hrůzu
nešťastné paní, když služebná s vyjevenýma oč ma
skládala jí vyznání.

»Nešťastnicel Což jsem vám neříkala bez
počtukráte, abyste dala dobrý pozor na mého
ubohého otce? Nenakazovala jsem vám toho po
každé? A vy jste mne povždy jenom odbyla, že
není nebezpečenství, že nemůže se nižádné ne
štěstí státi, A — nyní vidíte, co se přece stalo,
vidíte všechno, nešťastná vy osobo.«

Paní Lauryová skončila pak své výčitky
srdce rvoucím pláčem, a Aneta všecka nešťastná
plakala s ní,

IL

Čas letěl světem, dny i noci ubíhaly, leč o
záhadné zmizelém svém otci nedostávala paní
Lautryová zpráv, Ačkoli policie na všech stranách
po chorém starci pátrala, přece nebylo možno dc
píditi se o něm zpráv nejmenších. Paní Lautry
ová, dáma zbožná a víry velmi živé, přestala kc
nečně očekávati pomoci od lidí a odevzdala se
cele Bohu, k němuž nepřestávala se dlouho denně
modliti, aby ochránil jejího starého otce a aby
jí ho navrátil, jestliže týž doposud jest mezi ži
vými.

Bůh její prosby také vyslyšel.
Když jednoho dre paní Lautryová šla z ná

vštěvy staré své přítelkyně, se kterou po dlouhá
léta udržovala přátelské styky a kdýž navracela
se podél mříže luxembourgské, jsouc provázena
svým synkem a malou Zuzankou, kterou Aneta

a prosila plačtivým hlasem: »Milostivá paní,
pros'm, darujte něco mrtvicí raněnémule

Paní Lautryová sáhla do kapsy a vyňala
něco drobných peněz, které stařeně podávala.

»Milostivá paní! Milostivá paníl« — vzkřikla
v tom Aneta a zapotácela se s robětem, které nesla.

Paní Lautryová pohlédla smérem, kam dí
vala se Aneta, a div sama blasitě úžasem nevy
křikla|

Asi dva kroky od ní u podezdívky mříže
seděl pan Buvign čres ve vozíku — nikoli v onom,
ve kterém ho vozívala Aneta, nýbrž v jiném,
mnohem starším a mnohem opotřebovanějším, leč
přece čistém. Byl to pan Buvignieres, o tom nc
bylo nejmenší pochybnosti|

Paní Lautryová i Anetaho poznaly na první
pohled, ač se jim zdálo, že jest mu lépe — —
Neměl jen svoji stužku čestné leg'e, kterou mu
vzali asi z opatrnosti.

»Tatínku! Můj drahý tatínkul« — volala
opět a opět paní Lautryová — — —

A obličej chorého, který býval stále nehybný,
ztrnulý a němý, zastkvěl se pojednou jakýmsi

sJak se sem otec můj dostal? — Kde jste
jej vzala ?« — otázala se paní Lautryová žebračky,
která stále byla plna překvapení; hleděla s dcery
na otce, jenž tak prazvláštní náhodou byl opětné
nalezen.

Místo odpovědi uznal: ženština za dobré
rychle zmizeti.

»Podejte mi, Aneto, Zuzanu, a chopte se
vozíku, povezeme pána domů — o jak jsem
šťastna, že vtce jsem opětně našla —« mluvila

rušku chvátela s Anetou, která rychle vozík se
starým pánem před sebou tlačila, k domovu,

Šťastné navrácení se domů neprospělo však
nikterak panu Buvigniěresovi tou měrou, jak bylo
by se dalo očekávati.

Žebračka, stará Pelegrinová, ošetřovala před
tím po de:et let dva raněné mrtvicí, svého muže,
a později svého švakra, a živila se velmi výhodně,
žádajíc svými mrzáky o milosrdenství lidské. Uměla
také s nimi zacházeti jako nikdo jiný...

Ať se zlobili jsk chtěli, ať prosili nebo že
bronili, nikdy ji nemohli obměkčiti, a sestrvala
nezvratné na svém, že mrivicí r.něný nemá do
stati ani vína ani mase, ani zvěřiny a ničeho
dráždivého! Jenom víno s čistou vodou a zele
ninu, tudíž stravu vegetariánskou ...

Paní Lautryová z dětinské lásky byla však
méně opatrnou,. Hned po návratu domů uspořá

dala slavnostní hostinu, aby otce odškodnila za
všechny psoty a řalu strádání, o nichž měla za
to, že je zakusil....

Nasledky dostavily se neočekávané. Hned
následujícího dne počal starý pán pozbývati zdra
vého svého vzezření a pak i onoho pohledu,
jehož živost byla dokladem toho, že rozum se
mu vrací. Zdalo se, že starý pán jest stale unaven,
že se stává stále ospalejším a unavenějším. Jenom
s namáháním zdvihal oční víčka a když je otevřel,
hleděl okem mdlým a ztrnulým, jakoby skleněným
a bez vědomí, bez života a výrazu.

Služebná, která s velikou pečlivostí ošetřo
vala starého pána, záhy pozorovala tyto zmény a
upozornila na ně paní Lautryovou.

»Pohleďte, milostpaní, jak pán jest všecek
červený, zarudlý, a jsk jest jeho obličej ztrnulý.
A spí starý pán neustále. To mne počíná znepc
kojovati —= říkávala Aneta.

»[ já zpozorovala tu změnu, stálou tu ospz=
lost a ztuhlost v obličeji —« odpověděla jednoho
dne paní Lautryová na obvyklé obavné upozor
nění služčino, »Včera jsem došla k doktoru, řekla
mu to a požádala ho, aby sem přišel, Očekávám
jej dnes ráno, . „«

»Nechci vám, milostpaní, nijak raditi, sle
kdybych byla vámi, mnohem více bych důvěřo
vala oné ženě, oné staré žebračce, která nám sta
rého pána ukradla. Ta stará žebračka zná jistě
nějaké tajemství, jak staré nemocné udržovati
SVĚŽÍ — —«

»Ale co vám to napadá, Aneto?« — roz
horlovala se paní Lautryová,

»Račte si jenom vzpomenouti,« stála na
svém Aneta, »jaký byl pán, když jsme ho našli,
jak vypadal úplně svěží, zdravý a kvetoucí — —
a pozorujte ho nyní.. „«

»Máte pravdu, nemohu odpírati, Anetce,
pravila smutně paní Lautryová,

»A já, kdybych byla milostivou paní, vy
pátrala bych tu starou čarodějku — —“« pravila
Aneta — »ale milostpánu bych jí nevrátile, to
chraň Pán Bůhle«

»A co byste udělala ?« otázala se paní Lau
tryová služebrcé.

»Zeptela bych se, jakým způsobem tu žc=
bračka starého pána ošetřovala — —« odpoví.
dala Aneta.

Však nebylo již času pátreti a zkoušeti to
s neznámou žebračkou .,.

Ještě téhož dne po odchodu lékařové byl
pan Buvign'čres zasažen opětným návalem mrtvice,
náhle a neočekávaně, a skonal v několika vte
řinách.... Přel, J, D.

Nedoceněný pramen příjmů,
Teď právě příroda vykládá své bohatství,

všade zeleň jako drahokamy nabízí se okolo
jdoucím. Ale člověk, ač velmi naříká na tu
psotu, nevšímá si plodů, jež mu Bůh zemí po
dává, a jako nevidomý šlape po všem v nářku
svém. Naříká rolník, řemeslník i dělník, že
při té dřině sotva dvakrát v roce okusí masa
a zatím, jen kdyby chtěl a bystřeji se na svět
podíval, mohl by se týdně několikrát posilniti
masem chutným a živným.

V králíku racionelně chovaném mají naši
malí lidé nepřeberný pramen příjmů, který
v zimě v létě plyne. K chovu králíků netřeba
žádného chléva; tu se užívá beden účelně
k tomu zařízených, které na sobě složeny
mohou státi u každé chalopy. A králík je
skromný, spokojí se v létě lecjakým plevelem,
Jeckdes na mezi, v straišti pochoutka pro
králíka. Za léta snadno shledá 6e pak do zimmí
zásoby odpadky jetele, sena, slámy, jsou tu
různé zeleniny, zbytky z kuchyně, klásky obilní,
atd., vše to jde v zimě králíka k duhu Na
píci pro králíka nevydá se takto ani haléře.
Zadarmo tedy dostane se hospodyni iasa,
které ona dovednou rakou dovede apraviti kc
likerým způsoberm.

Počítejme dále. Praktický kralikář dá si
kůžky králičí vydělati, hlavně pak zbarviti a
zušlechtiti a z králičiny máme napodobeniny:
vzácnou taleň, b brovina, sobolina, kunu, her
melío a j. Lacino lze si tedy poříditi pěknou
čepici, ženě rakávník a bohatou kožešinovou
štolu (boa), teplý lehoanký kožich, který po
trvá desitiletí; a z kůží králičích hotoví se i
obuv, která jest nad míru hebká, poddajná a
při tom neobyčejně trvanlivá. Výlohy uw po
řízení těchto výrobků opatří si kralikář od
prodejem přebytečných kůží. A není třeba ra
kloboaky dáti ani haléře. Po celý rok střádá
se každá kůžka, která se na boty a kožešina
nehodí, a vymění se ukloboučníka nebo přímo
v továrně oa klobouky. Co nahoty a jak lehce
moblo by se při trochu dobré vůli přikrýti, co
zdraví před zimou ochrániti, jak obrovské
sumy ašetřily by se v národě za drahocenné



kožešinové ozdoby, ktoré ze dvou třetin nejsou
ničím jiným, než pěkoě upravenými králičinami.

Ovšem, kdo chce, aby mu z kralikářství
plynul užitek, musí si dříve opatřiti odborné
vědomosti, kterých snadno získá z několika
českých spisků o chovu králíka jednajících.
Kralikaření není žádnou obtíží, spíše zábavou;
to zastanou snadno děti a starší lidé.

Méně majetnějším lidem a těžce prasu
jicím nemá ujíti nic, čím. by si v poctivosti
těžké živobytí zpříjemnili. Tolik jest drobných
a lehkých vedlejších zaměstnání, z nichž by
v každé domácnosti vyplynul zisk nemalý. Na
všech stranách jest praménků příjmů jako na
na př. kralikářství; jenom chtít, a baléře se
budou k nám sypat.

LUulteratura.
Z nakladatelství V. Kotrby v Praze.

Frant. Vacek: Sociální dějiny české doby atarší, Vzděl.
koihovny katol, sv, 39., seš. 6.—6. Tuto ukončena ka
pitola o úřednictvu kufžectín a ministerialech. Za 1 K.
— B', Anežka Česká. Veršem napsal Frant. Žák,
T. J. Životů svatých II. díl. Za 60 hol. — Bob.
Brodský: Povídky Listorické. Část II Scbraných
spisů sv, VI. Seš. 74,—79. po 30 bal, — Ludmila.
Sbírka zábavné četby pro lid. Rač. 8., 64. 3.—4.
Frt. J. Košťál: Zo života horského lidu, Na Ludmila

— ročně 6 knih — předplácí se 2 K. —- Křesťau
ská Škola. Časopis pro Šíření idef náboženských v čos.
školství.S přílohou „Obranu“ pravdy křesť.se veřejném
živetě, Řídí V. Špaček. Vychází 2krát měsíčně, zo roč.
předpl.7 K. — Rodinné vychování, Měsíčníkpro
šíření:ásad dobrého vychování vrodinách českoslovan=

skýh. Ss stálou přílobou „Besfiku“,“ Red, J, Šaner
z A ogenborku,. Roč. VII, čís. 1.—4. Roč. předpl.
2K — Český jinoch „Časopis pro dospělejší mládež.
Říh V. Máller, Roč. XL, čís. 5.—8. Roč. 10 čísel
za 1K. — Rílce duchovní. Časopis kněžstra *eskosl.
Ří'í Frt. Vanččck. Roč. 13., čís. 3.—7. Vychází
městčuč za 8 K ročně.

Nákladem družstva Vlast v Praze.
Vlast. Časopis pro poučení a zábavu. R'1í F, Šurdle,
Roč. 22., čís. 8. Roč. předpl. IC K. —- Vyýchovatel,
Časopis věnovaný zájmům křesť. školství, Řídí dr.
R. Horský. S Katec'e'skou přílohon, Vede F. Ž.n
dálek, Vychází dvakrát měsíčně zaroč, předpl. 7 K.
— Pověry o předsulky, Vzdělavací četby gatol, mlá
deže roč. V.,čís. 1. Vychází šestkrát do roka za 60 b.
-— Pojednání o vychování dítek, které pro Ladislava
krále Uherského a Českého napsal Eneáš Sylvia:
Pius I1.). Z lotiny přelož1 J. Sauerz Augenborku.

Osvěty, listů pro rozhled v omění, vědě a po
litice, redakcí V, Vičke vydán svazek 6. Vychází
každého měsíce na Král, Vinobradech za roč. předpl,
14.40 k.

Čosopis katol duchoveastva, S pří
lohou věnovanou theol gické literatuře národů slovan=
ských. Orgán věd. odboru akademie křesť. v Praze.
Rel. dři. Fr. Krásl, J. Tumpach, F. Kryštůfek a A.
PoJlaka. Ročník 47. Vychází 10grát za rok s přilobcu
„Slavorum. Jitterae. tbeolegicac“ | čtyřikrát v roce.
Předplatné 9 K, Nákladem kníž, arcib. knibtiskárny
v Praze.

Nový Život. Měsíčník pro umění, vzdělání
n zábavu. Vede a vydává K. Dastál-Latinov, Roč.
11., čís. 5. R.č. předpl. 10 K. — Evo. Měsíčník
pro vzjělání českých žen a dívuk. Vede B. Konařík.
Roč. III., čís. 5. Předpl. roč, 3 K.. Objednávky do
Valešského Meziříčí na Moravě.

Na Tichém ocoánu, Cestopisnýromán dr.
K Maye. Seš. 79.—83. po 32 bal. Nákladem J. R
Villmka v Praze.

Čáslavský Kraj. Listy pro sběrstaré i
nové kalturní práce Da Čáslovsku i v okresech sou
sedních. Vydává V, V. Jeníček v Čáslavi, Roč. I., čís
b. a 6. Za rok 10 čís, 3:80 K.

Náčelníci radého praporu. Nupsal B.
Lukaščík v Mor. Ostravě. Cena poštou 30 hal.

Zdravotnické rozhledy, Měsíčníkvěno
vaný boji proti alkobolismo, taberkalose a otázkám
veřejného zdravotnictví, Řídí F. H'obil. Roč, předpl.
2 K. Administrace v Brně-Hasovicích.

Rukojeť dějic ošeohecných, Sepsaldr.
J. Prášek, Seš. 6. a 7. po 40 bal. Nákludem J. L.
Kobra v Praze.

Masky Národního divadla 1883—1900.

Nákladem „Máje“ v Praze.

90679000090008 OR 00070000000000070000 TND PADLO

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |:
(bratr P, J. Neškadly, faráře ve Výprachticich)

doporučuje P, T. veledůstojn. duchovenstvu :
svůj osvědčený a Často vyznamenaný :

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

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

se na požádání franko zašlou.
nývěuBodndnOoodudad.r 0u9100040000:000000000440:000000 4410

Záložna v Hradci Králové.

"VT |
ws- Vkladyúrokuje4'.. s :

Daň důchodkovou platí sama. |

:
:

V

Řádánkové oddělení ÚSDOZNÉJU MLÁNKŽ,

Veškeré druhy půjček co nejvýhodněji.

| Ve vlastních domech čp. 117—118, Malé náměstí.
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OKR KACAORLE, COOKA KAVAN

Lemská životní

pojišťovna
markrabství Moravského

pod vrchním dozorem zemského výboru,

pojišťuje levně a výhodně kapitíly pro případ
úmrtí : dožití, věna : výbavy, výměnky pro
rolníky, důchody vdovské, sirotčí, starobní +
pro případ invalidity, jakož t pense všeho druhu.

Jistota naprostá, an jest to ústav

WG-zemský. "8
Všechen čistý zisk náleži pojištěncům.

(Filialka ve Dvoře Králové.)

Gener. inspektorát v Hradci Králové jen

| Eliščino nábřeží čis. 304.EEKEALA

Hezký obličej zjevemvšemardrím,
který matka příroda svým miláčkům na cestu dává;
avšak, bohužel, málo kdo ge těší této přednosti.
Růžovou kůži a jemnou pleť může ai však — díky
pokroku v kosmetice — dnešní dobou každá dáma
sama opatřiti, když jenom pravých prostředků npo
třehf. Ku dosažení cíle slouží

(rolichovo mýdlo

]

jest doporučitelbým |

(ae známkou Grolicb) zpracované z tresti cenných
květin, kůži osvěžující a oživující.

stane se bujným, hezkým a plným po
Vlas použití Grolichovamýdlaz Iněníchbylin.

čistěné denně Grolichovým mýdlemZuby: jjz lučních bylin zůstanou silnými a bi
lými jako slonová kost. — Mýdlo toto lze dostati
v lékárnách a drogueriích za cenu 30 kr.

V Hradci Králové A| Frynta. obchod
mydl., K. Dix, drog, F. Viktorin, material ; v Po=
licí m. Met. A Pohlorá, drogueric; w Movém
Městě n Met Jaros. Kracíková,droguerie, Boh
Inlnufová, vdova; v Dobrušce Al Kůourek,
droguista; v Golčově Jeníkově J. Thon, lé
kárník; w Červeném Kostelci II. Klatovský,
droguistu; v Josefově Lud. Jarolímek, drogrista;
v Týništi n Orl. J. Hiný,droguista;v Opočně.
J Středa. obchodník. Kukleny, B. V. Morůvek.

Velectěnému "M

duchovenstvu

nejlevněji ©

a nejlepší

[USTRY
každého slohu,

první odborná dílna pa
sířská pro výrobu kostel

ního náčiní

Karla Zavadila |
v Hradoi Král.,

č.83.ji | Ep č 83.
Palackého třída. ,
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Jan Horak,

soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekcí
: nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní vyroby, jakož 1 tu- i Cizo

zemských.
Četná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. „uchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednávku
zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na eplátky bez zvýšení cen!

XEODX PD XEODX KOD RDA

JAN KALIS, ©
hodinářa zlatníkv Rycnnověn.Kn.:

KXXKKKXROXXXXAAKX

č Auohgůské nádobiA jiná

zboží klempířské
drnhn nejtepšího

ó———

OKO

za ceny tovární -prodává i práce stavební
solidně zhotovuje

Š Jan Weber,
klempíř v Dobrušce.

KXOKKOOOOOOOORA

|
:
:
A

AM
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zkS08)EbDAVĚBDIGKINDDAPD2 XE80

Krejčík||
; mmm" o| VPRAZE,
> ONE E; ' umělecký závod 80
K — | chařský a řezbářský.

we s lP
o = š | | Pisárna a dílny na Letné Číslo 612—VIl.
"=3 SĚ Sklad: Velká Karlova ul. č. 30
28 ad i doporučuje uctivě své chvalněznámé: sochy,oltáře,
S B 4. křížovécesty, jesle, Boží hroby, kříže, kasatelny,
= © © zpovědnice,křistelny, konzoly, svícny, lustry, pul
5 Ě be ' JÍ Hikyatd. dle slohu kostelů, řezané rámce na obrasy,
S = 3 ' JÍ premie, fotografie a diplomy. Řesaný nábytek a6%.
- -a různé předměty hodící se sa dárky.

S — | Půrodní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a
= = " franko.
Ó = Renorace atarých oltářů a kostelních sařísení.

nabizi ve velkém výběru: Výtečné kapesní ho
dinky všech druhů a soustav. Pendlové hodiny
v 'rásných ořechových skříních. Zlaté + stříbrné
akvosty, jako: řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v vejmodernějším provedení s úplnou zrukou/ |,

Pryní český katolický závod ve Vídní

František kuberDůvěry hodným oásilky na výběr tež i na splátky ;
bez zvýšiní cen. — Zuloženo r. 1843.

GG900G00G0G0GO0A. : Dílnakuvyšívání

Se| Půjčnjí za nejmirnějšípoplatky š ! ný
X x korouhví (balda

M OBLEKY Ř chinů..nebes1v ' spolkových prapo

že ke všem národ, slavnostemŠč Z o otatní
S Všech druhů : kovénádoby,kříž

še i pro dětská představení; č atd
X „ pPkad X Vídeň
x obleků historických. X v. d Gelder,
X Antonin Měkota, % gasse čís.35.
š Hradec Hrál.. Pětidomy,č. 2. “ Na ukázku zasílá

KOOOOOOOOOGO ANA sevšeframco.

z nichž dodnes nepřekonányjsjou

"SUMĚ LIMONÁD!chuti malinové, citronové, jahodové, mařinkové a třešňové,
— připravené pomocí -——— —

|

Maršnerových šumivých limonádových bombonů

|

jedině pravých s touto ochrannou známkou.

S“ FRtočnívýroba přes 40 milionů kusů.
Jediný výrohce:

První česká akolová spoločnost továren na orientálské onkrovinky a čokoláda

vý
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakouskn veškerých

koslel, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a

kovového náčiní ve výrobnáchnejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl č. 80.,

Tislce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníkv, rospočty, vzory a hotové zboží
k výběru frasko.

AdresováníW doslovnése zpr

6 DT / s

% Veškeré Vz

aŠIudehniny ©“
jakoži be

: školyhudebnís
pro všechny nástroje ě

y ,

rrníkrálovéhradecké ad
im hkupectní, antikvarlat a3 závodhudební 2

2 Bohdana **
“« Melichara- K
ne
ů
kA (Býr. závod Posníšilův, založ. r. 1408. zde

— Denní predej novin. — Yek 8
E EDKOekkka
K době velikonoční:

Božíhroby"nn vrev každém slohu; nákresy
k výběru.

m = v každé velikosti. ze dřeza
Těla Páně pěkuěřezanáa jemněpoly

chromovaná. (Z pevné sádry ve velikosti JO, 100, 115,
130, 140 cm. velini levná.)

ze dřeva pěkné řews e W sKlečicí andělé 22.22 po,
chrom. v knždé velikosti. (Z pevné Bédry 40, 55, 61
cm., velmi levné.)

ze dřeva řeSoškyVzkříšení.:
jakož ! veškeré kostelní práce

doporučují uctivě

Petra Duška Synové VOychrově
umělecký závod sochařský a řezbářskýl

pro práce kostelní.

Založ. 1853. Prevedeno přes 500 nových oltářů.

[KXXXXX KXXXAKXXXXXA

Zápisné 5 K.

C. k. místodržitelstvím koncessovaců,u
Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

RealitníKancelář*

má na skladě

v Hradci Králové.

Inž.C.JANAKomv Hradci Králové

odporučuje se kn zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji.
Největší agenda jak vnitrozemská,

zahraniční.

M
X
%

tak

Kancelář „Hótel Hyršl“,

LIOOOOOOOXXX



Chrámové svíce
voskové“

dle liturgických před
pisů vyráběné,

svíčky a obět. před

měty pro místa pout
nická, prvnější pří
padnými obrázky o

polovoskové “ zdobené,
(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonočnísvíce msty,
———————— svíce kostelní ste

(paškaly) 8 krůpě- arinové.
jemi krve a ranami,
též kráš'ené 8 be
rávkem velikonočním,

třínožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

zápalkový drát,
svíce obětní "Big

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jako i vnikeré a Dorusv. přijímání a sv. | toho spadající výrobky do
: : ručuje veledůst. kruhům

biřmování se stuhami © fa hovní jvětší i
a případnýminápisy, “ Sint 1vod: pos

„MONOPOL"
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Továrnísklad: PRAHA, Václavéké náměstí, 40.

Telefon 914.

Tovární sklad: Plzeň, Saská ulice č. 7. Telefon č. 416.
Vyznamenánona výstavách:

Pardubice 1903, zlatá medaile.Paříž 19086, zlatá
medaile.Londýn 1905, zlatá medaile.Praha 1906,
diplom čestného uznání. Wideň 1906, zlatá medaile,

Výrobky všestr. nznané, Vzorky a cenníky zdarma a franko.

KVA BONE OVOHOEPOOEA 18170POD n onde a 1 POLB10110 1

| Přírodní rakouskáOS LIKUT

fť* o | , ůn E o
OváváVDHKUEOUTONNOHOAOAHÉTÁ NÉ PÁVOAAO AOA OA AECO OHDTOPONĚEU

4

(ku mši svaté)
doporučaje

J M áz poštmisez a majitelvinic a sklepův.„Mr s Hadersdorfam Kamp via Abtedorf
(u Kremže v Dolních Rakousích.)

Vína rozličných ročníků.
Doporučujiznamenité šestileté bílé víno
litr za 60 hal. -- Rozesllám jen po půl
hektolitra a výše ve vlastní nádobě, kte
rouž franko zpět beru. — Doprava odtud
za půl hektolitru až do Praby činí K 170.
— Jsem ochoten, vzorek (láhev) doporu
čeného vípa před objednávkou na zkoušku
zaslati. — Že ryze přírodní víno rozesí

lám, to dosvěděí zdejší farní úřad.
T TNT

8

EK

rveBOODA
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AOA 100 Dio NT

Fr. Jelínek, Slatiňany.
, aromatická výtečné chuti zelená,

přírodníK 1160,12-60,14 a 16—,
ražená: K 14—, 13—, 16—,

A kg. zás. franko dob.,neb předemsaplacení, kdo okusil, jinde nekoup
První východočes. odb. záv. kávou

—— Solidnostvítězí! ——

Jan Kryšpín
(J. Sylvaterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu oken kostelních
PRAHA-I,

Š. 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
Sice © se šelemnými rámy, sí

těmí vsasením.

, 1 odborné
, vši návaznosti

ku definitivní objednávce.

RY“ Nosčetnáveřejná| písemnápochvalnáuznání,ij
Založeno roku 1836.

na zpracování ovoce,
pálenka koňaku a výroba likérů

I Jos.Temášek
ve Vysokém Mýtě,m

R r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4|
- nabízí

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,vino bortvkové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme avlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavá v Praze stříbrnou meďasilí
státná a diplomem slaté medutlle, a mnohými ji
nými diplomy s právem rašení slatémedolle .

Vzorky zdarma a iranko,

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 se v Ji
řikově třídě v Čísle 394 dům p.

Skuherského pod pivovarem.

K jarnimu obdobi

dovoluji si veledůstojnému
duchovenstvu nabízeti

přírodní vína
první jakosti jak možní,tak tabulová.

Adolf Bařtipán,
hotelier v Hradci Králové

(Adalbertinum).

“ 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 levné, jakost výborná,

OOOOG0O0000000

L úradne Králové
obaly zdarma, dobírkou neb za hotové nabízím:

Konský zub pravý americký »Virginia« la la vyclený,
nejlepší a nejvýnosnější (40)500 kg K 126-— 100 kg
K 26—, 6 kg K 160.

Kukuřiceuher. žlutá (banátská) zcela čerstvá, poskytuje
hojnost sladké píce i zrní (40) 100 kg K 24—,5 kg
K 150.

Kukuřiu Cinguantino drobnozrná, vel. ranná (35) 100 kg
K 2b—, 5 kg K 150.

Čírok cukrnatý černozrný, pravý, výborně klíčivý (15)
„ 10kg K36—, 5 kg K 24.

Cirok americ. žlutý, výnosný i otužilý v suché poloze
(15) 100 kg K 28—, 5 kg K z—.

Mohdr či trávní proso, výbor. picnina (8) 100 kg K 38—.
5 kg K 280.

Proso perlové egyptské či japomeké (Penicillaria), nová
úžasně výnosná picnina pro teplé a chráněné po
lohy. Původní import. semeno. Vzorek200 g franko
KI—, I1kgK3-.

Hořčicebílá (žlutá), výborná k zelenému krmení i hno

jen aejlepší dom. zboží (5) 100 kg K 46—, 6-kg200.

Hrách Mý polní P obke na zelenou píci (60) 100 kgK %—, 5 kgK 18.

Koleno Booroký velkolistý (6) 100 kg K 34-36, 5 kg200.
Seradela neb ptačí nožka, znamenitá k zelenému hnojení

(10) 500 kg K 165'—, 100 kg K 35—, 5 kg K 2-20,
Bob komký (vicia faba), malý k setí; domácí zboží Ia

jekosu (60) 000 kg K 220—, 100 kg K 4—, 5 kg150.

(Čísla v závorkách uvedená, značí průměrné množství
osevu na korec = Y/, jitra).

Vojtěšky,jetely, trávná semena čistd i v pečlivě sestave
ných směsích,řepy krmné, jakož i veškeré ostatní druhy
hospodářských, zahradních a lesních semen dle hlav. se
znamu, nebo zvláštních vzorkovaných nabídek, které na

Poklony, "oet.záoevradníČnál
—————————číslo 156.

SRB“ Člen a dodavatel »Semenářského družstva pro
východníCechy«."i

"oabaotaabaaSabobakoŠnbnaka
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Nejdůst. bisk. konsistoři odporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha

odporučnje se ku provedení veškeré práce oboru
stavby a znovuzřízování

oltářů, kasatelen,
křižových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a po
lychromování uměleckýchpamátek, oltářů a soch
s plným ohledem na původnost a alob. Práce jen
dokonalá a ceny levné.

, | Nákresy,rozpočtyatd, ochotně a bezplatně.
Četné dopisy uznání po ruce.

©. 9PTFFPPTTFETT->
Železný nábytek

zaK 760

ča
o

posteleskládací . . ...
tytéž postele v silněj. provedení. „ ,„ %—
postele s plnými želez. stěnami . od „ 25—
drátěnématrace .. » „18—
dětské postele. s „113—
kolébky . . » „18—
mycí stolky . „„ B—
stojanyna šaty... . . . . + m „l—
stojany na děstníky . . . . . A » 7—

OB“ velice praktické "Bp

skříňové postele
(pro úsporu místa)

s plnými železnými stěnami
s matrací plněnou jem. dřevitou vlnou ve velik.
80X180 cm za 240—. Tytéž postele bez
plných stěn a s pérovou matrací za K 25—

doporuěuje firma :

JAN STOUPA*ře Fóslents
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Všem organisacím křesť.sociálním
w Čechách!

strany křesť. soc. a očekáváme od něho obro
zení činnosti a spolkového života křesť. soc.
Z programu sjezdového největší váhu klademe
na ustanovení výkonného výboru strany. Má-li se
práce dařiti a strana prospívati, jest nutno, aby
ve výkon. výboru zasedali mužové rozvážní, cha
rakteru ryzího, nezištní a obětaví, vůle dobré,
opravdovým duchem kfesť. naplnění, poněvadž
jinak může dojíti ku zmatkům novým. Dosa
vadní způsob volení výkonného sboru se nám
nelíbí, poněvadž při něm ponecháno jest volné
náhodě, kdo do výkonného výboru bude zvolen.
Ideálem naším v ohledu volebního práva jest
zastoupení zájmové.Proveďme tudíž tento dosud
ideální požadavek programový nejdříve ve
straně své při ustavení výkonného sboru!

Představujeme si to takto: Výkonný sbor
sestávati bude z delegátů vyslaných od násle
dujících organisací: selského sdružení, všeodbor.
sdružení křesť. dělnictva, vzdělavacích organi
sací (z každé diecésní jednoty), z organisace
katol. duchovenstva, organisace katol. učitelstva,
katol. ligy akademické a organisace ženské.
Povstane-li během doby nějaká organisace nová
(na př. živnostenská), bude jí příslušeti totéž
právo.

Každá z vyjmenovaných organisací bude
míti právo vyslati do prvního tisíce členstva 1
delegáta, za každý další tisíc nebo zlomek přes
500 čítající zase po jednom delegátu. Každá or
ganisace bude míti právo kdykoliv delegáta
svého odvolati a nahraditi jej novým. Každá
organisace bude pokládati za otázku cti své,
aby vyslala tam muže vážné, opravdové práce,
čímž vznikne blahodárné vespolné závodění
v činnosti Tím, že delegát může býti kdykoliv
odvolán, předejde se mnohým možným škodám
a zmatkům.

K provedení návrhu našeho budiž na
sjezdu zvoleno prozatímní tříčlenné komité,
které vyzve všecky jmenované organisace, aby
do měsíce ustanovily si delegáty do výkonného
sboru. Jakmile vyslaní delegáti na první schůzi,

FEUILLETON
Tondovy kousky.

II.

(3) Mladý učitel, ačkoliv přejal po kaprálském
a netsktním předchůdci hochy velice bujné,
ačkoli již často se přesvědčil, jak si kluci málo
z vlidného napomenutí dělají, přece neztrácel dů
věry v moderní, humanní methodu výchovnou;
raději zkoušel sám největší trýzeň, než by byl
prsty vnořil do ježatých vlasů některého nepo
sluchy. Však po perné námaze konečně bude sklí
zeti paedagog skladké plody! Jistě nitro svěřené
mládeže zušlechtí, vsuggeruje své ideály mladým
duším, z nichž zajísté ani jedna není do opravdy
zkažena. Uličníci se domnívali, že jim teď nastala
pravá svoboda, vytoužený ráj volnosti, Kuráž jim
stoupala; a nějak jim autorita mladého vychova
tele inponovala daleko méně než autorita dřívěj=
šího velmi přísného učitele. Haši byli dřívější
methodou tak jednostranně vycepováni, že někteří
nepovažovali mladého pana učitele Volrubce ani
za celého vychovatele. Nešlo jim do hlavy, jak
může učitel vkládati do jejich hlav vědecké i mrs
voučné poznatky bez pomoci rákosky.

Pan učitel Votrubec měl jednou krátký výklad
o včelách. Pak zkoumal pozornost malých poslu
chačů. »Povéz mi, tedy, Lísko, jak sc dělí včely.«

»Včely — včely se dějí na královny, pra
covnice a na votrubce«, zněla prostomyslná od
pověď. Hoch ani nezpozoroval, že v rychlosti řeči
trubce trochu přetituloval. Ostatné nebylo nic
divného; vždyt slyšel slovo =Votrubeca stokrát
častěji než název otrubec.«

-Pan učitel uznel hned, že omyl nebyl ú
myslný, Děti se však už daly do smíchu. »Proč

která musí býti svolána do 6 neděl po sjezdu,
se ustaví, přestane všecka pravomoc tříčlen
ného komitétu.

Tento názor svůj podrobili jsme zevrubné
úvaze o sociálním kursu v Hradci Králové dne
4. června t. r. a žádáme všecky delegáty, kteří
na zemský sjezd dne 17. června 1906 do Prahy
vysláni budou, aby o něm přemýšleli, a sou
hlasí-li s ním, ať přičiní se o jeho provedení.

V Hradci Králové, dne 4. června 1906.

J. Polák, Jos. F. Katnar, Fr. Jukl, Dr. Fr. Reyl,
Jan Kaizrlík, Rud. Kolář, Fr. Tejkl, Ad. Jasanský,
Ant. Rázek, Jan Sokol, Jos. Machytka, Jos. Se
merák, Jos. Chaloupka, Fr. Bartoň, Jan Křížek,
Václav Mareček, Frant, Vesecký, Anna Grofová,
Roza Hrněířová, Jos. Malinský, Frt Košťál, Ant.
Pochmon, Frant. Pospíšil, Anna Košťálová, Ant,
Bek, Jos. Kovář, Ad. Jirásek, Jos. Mareček, Ant.
Heyna, Frant. Hetflejší Hynek Semerák, Ferd.
Prášek, Ant. Jindra, Jos. Chalupník, Ferd. Dobiš,
Jar. Astr, Ant. B. Drápalík, Ant. Mrkvička, Jos.
Souček, Fr. Junek, Jos. Cerný, Václ. Bechynka,
Jos. Matouš, Frt. Belda, Jiří Sahula, Ant. Tůma,
Fr. Hadinec, Václ. Gyurkovicz, Ant. Semerák, Kar.
Šulc, Váci. Ptáček, Fr. Kastnar, Jos. Sedláček,

Ant. Oberreiter.

Pozn. redakce. Která organisace s návrhem timto
souhlasí, ať to oznámí Všeodbor. sdružení křesťan
ského dělnictva v Hradcí Král. Jeme ochotni i věcnou
úvahu opačnou uveřejniti k vůli vytříbení názorů.

K Havlíčkovým oslavám.
(3) Už se naši přítelíčkové nepřímo při

znávají, k čemu jim vlastně Havlíčkovy oslavy
mají sloožiti; oa Havlíčka se při nich bude
mysliti málo, za to tím víc pa štvaní proti
katolictva. Ubohý Havlíček zes bude nucen
dělati štafáž frázovitým brdlům, které budou
znova opakovati potupy již stokrát pronesené,
Lidé, kteří nemohou žádným vskotku záslaž
ným čicem vyniknonti 4 kteří studovali hist rii
naši málo nebo nic, postaví se do přední frouty
se štítem nesoucí obraz Havlíčkův a pak -
národe, klaněj se jim! Rázem z nich se stanou
zasloužilí bojovníci, maži osvícení, kráčející———————————MŤ >
se tolik smějete«? káral paedagog, ač sám jen
ztěžka smíchu se zdržel; »Líska se jenom trochu
přeřekl. To se může lehce státi každému. Však
on správnou odpověď zná, že anol Opakuj ještě
jednou pozorněl« Hoch svůj výrok tedy. utratil
v opravném vydání, přijav odměnou pochvalu
učitelovu. Ale měl dopal, že se mu tolik. třída
smála. »Pane učiteli, tuhle Košt mi nedá pokoje.
Teď právě, když jste mne vyvolal, píchl mne do
hlavy. A tak jsem byl celý spletený.«

*A ne — a ne«<, vpadl Košt do žaloby Lís
kovy se zlobným pohledem, nedbaje školní etikety,
jež přikazuje žákovi před hovorem přihlásiti se
k slovu zdvižením ruky; »já jsem ho, pane učiteli,
nepíchl, on lže; má na mne zlost, že.. .«

+Teď buď tiše«, postavil se do vojenské po
sice učitel; »máš mluvit, až budeš tázán. A —
proč se ty, Lavore, hlásíš?«

»Pane učiteli, Košt ho nepíchl, on mu jenom
vytrhl jeden vlas; a ono to tak bolí, jako by
někdo píchl špendlíkem, Mně to taky Košt jednou
udělal.« — Následoval dlouhý soud, určité zjištění
černého čínu a delší napomínání. Tonda Koštů
zlostí se necítil. Všecko ten žalobníček musí na něj
vyzvonit! Však počkej, Lísko, za tohle budeš
pykat! To se ti neodpustí...

Druhý den přišel Tonda do třídy v origi
nájním kostýmu. Aby si cestou do školy ukrátil
chvíli, vylezl si za humny na plot ohraničující
zabradu Troubkovu a již chtěl zkoumati, zda
třešně nad plotem se rdicí jsou dostatečně zralé,
V tom však zabsfal silně Troubkův bafan; Ton
dovi se příliš do hovoru s tímhle psem nechtělo,
a tak raději seskočil. Při tom si roztrhl nohavici
od spodu téměř ke kolenu. Jak teď aspoň trochu
opraviti pochroumaný ústroj? Už to měl, Obrnul
roztrženou nohavici ke kolenu, jsko by se chtěl
brouzdati ve vodě; druhou nechal splývati k patě

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

Ročník XII.

v světských stopách velikého vlastaneckého bo
jovníka Havlíčka. Běda tomu, k-lo se proti tako
vým,stvupencům* Havlíčkovým ozvea kdo řekne,
že by o Havlíčkovi měli mluviti osvědčení národní
racovnícia že se památka bystrého publicisty

Jen snižuje, svěřují-li se oslavné řeči Da př.
polovzdělaným mladíkům, kteří pro skutečné
blaho národa sotva prstem bnuli. Pokrokový

protest jest klerikálním podskokem, vypočíta
ným na omičení oslav; a vlasteneclá kletba
stihla by srdnatého oavážlivce ihned. Proto se
i mnobo nestranných mužů raději pokrokovým
bleskům vyhne — trpělivým mlčením. Jak již
řečeno: muohým o samého Havlíčka nejde, ale
o látku a příležitost k novému štvaní. Nebýti
Havlíčka a Husa, vybere si panstvo k své „vla
stenecké činnosti“ maže jiné — z nouze třeba
i pověstnéh. Išku. Jen když se dá využitkovati
Noslava“ proti katolictvu. V nynější době tolik
pobnuté, kdy tak těžce zápasí národ o svoje
práva a kdy germanisující židé uchvacují národa
majetek i jeho řeč, jest dle pokrokářů nutnou
potřebou rozdimychovati národnostní různice;
podskoky a řáděuí uašich národních nepřátel
se pustí se zřetele a bude se statně bušiti do
katolictva; snad proto, aby se u dodalo více
chuti — k vlastenecké součinnosti.

Není tudiž nevbodno pronésti již předem
několik vážných poznámek. Havlíček sám ne
představoval si zdravý národnostní postap tak,
jako nynější frázovití pokrokáři. Nezaváděl do
národa Štvanic zbytečných, které by prospěšné
úsilí národa jenom zdržovaly. Vítal s povděkem
vlasteneckou práci mnoba současných katc
lických kněží, kteří za své ideály <polu 8 ním
mnoho trpěli. Sám se vyjádřil v jednom dopise,
že je vždy rád, když vidí bodného kněze. Často
jako novinář přijímal od kněží raly a zprávy
od mladosti do své smrtí. Ještě krátce před
smrtí byl v době pobytu v lázních Šteraber
ských déle hostem u přítele, faráře Mudry ve
Slavětíně u Perace; ua smrtelném loži byl zu
opatřen svátostmi umírajících od dobrého pří
tele a druha ze semináře kněze Řezáče. Jako vlz
stenečtí kněží podporovali Tyla, tak také družili
se rádi osvícení pracovníci ze stavu duchoven=
ského k Havlíčkovi. Jestliže Havlíček několikrát
proti církvi prudce se ozval, dá se to vysvětliti

dál, vždyť byla dobra. Ve škole hned únv nad
iligránským ústrojem. Toníček se smal s ostatními,
V tom padl jeho zrak na Lísku, ktery si právě
pochutnával na krajíci chleba máslem namazaného.
Toník hned přemýšlel, jak s hochem zavést tužší
spor; a bude potřebí Lísku svésti při tom k ně
jakému neprozřetelnému ukvapení, aby pak nemohl
s osobním úspěchem na tyránka Tondu žalovati
pro nějakou tu mstivou ránu. Tonda tedy začal:
«Maš ty, Lísko, apetit; sotva přijde od snídaně,
už zas musí kousat, až mu za ušima chrastí.
Podívejte se hoši, jak na ten krajíc z široka zívá,
Na mouté, že by mlatec měl dost takového krajíce
k obědu. Ty jsi nádoba, To on, hoši, jiného doma
nedělá, než že jí. Sedí si vždycky před chalupou
a kouše tak borlivé, až mu čepice na hlavě pos
kakuje.«

Lískovi svítily oči hněvivě nad těmi úšklebky ;
ale přece ani nemukal, protože podle dřívější zku
šenosti netroufal, že by jeho slovní zápas s ostrým
jazýčkem Tondovým skonči) vítězně. Raději se
zakousl do krajíce znovu. Koštovi nebylo to ml
čení nijak po chuti. Chtěl dráždit dál: sA dej
taky kousek mně, ty nedojedo. Nemusíš ten krajíc
spořádat celý sám.« Lískoví sice blesklo hlavou,
že by darováním nějakého sousta na chvíli se
zbavil úštěpků a zkrátka že by takovým podarem
zapravil jakési výpalné. Leč přece zas mu napa
dalo, že to jest požadavek příliš přemrštěný, chce-li
někdo, aby se mu za předchozí nadávky ještě pla=
tilo. Hlavička Lískova zkrátka uznala žádost Ko
štovu za zcela neprávnickou. A tak výslednicí Lí
skova přemýšlení byla suchá odpověď: =Kup si,
přidají ti.«

»Podívejte se na lakotu«, podepřel si boky
dorážlivý Tonda. »Přijde se vždycky pochlubit, co
všecko dovede sníst, ale jinému nedá nic, Proč si



tehdejšími okolnostmi, jež se od té doby valně
změnily. Byla-li církev v Čechách sešněrována
tehdy vládním absolatismem, pak ovšem není
divu, že i mezi jejím duchovenstvem byl jistý
počet byrokratů. Leč ztěžka by kdo dokázal,
že Havlíček byl důsledným a neústupným ší
řitelem hesla: „Pryč od Římal“ Přečtěte si
na př. kouec jeho pojednání o mistra Janu
Hosovi a srovnejte jej s cholerickými výkřiky
těch, kteří se do nedávna dali slepě vésti poc
vodným pamfletem Lžipogiovským. Havlíček
ko konci toho pojednání nevolá „pryč od Říma“;
pouze církvi se svého stanoviska radí, aby
Husa rehabilitovala. Havlíček i po odchodu ze
semináře zůstal mužem nábožeusky smýšle
jícím; nestal se odpovědným nepřítelem ná
božeuských ideálů, jimiž byl v chlapeckém
věku cele proniknut. I v těch tyrolských elegiích,
tedy krátce před smrtí napsal: „Ten borovský
kostelíček stojí na vršku; skrze lesy smutuě
hledí: „Jsi to, můj hošku ?l“ Pode mnou jest
tvá kolébka, já tě viděl křtít; staréma vikáři
ministrovat, pilně se učit“ Maličkost; ale
přece nepřímé vysvětlení náboženské disposice
velkébo publicisty. Jeet viděti, že nesršel
hněvem proti všemu katolickémo jako některý
odpadlík.

Jiatě také při elegických vzpomínkách
na slunné mládí častěji vděčně si připomínal,
jak oteckými přáteli mu byli přibyslaveký
farář a vikář Brůžek a kaplan Serbousek.
Havlíček sám později napsal, že to byli mu
žové, jež na světě nejvíce miloval. Ad. Srb
poznamenává ku gymnasijofm stadiím Karla
Havlíčka: „Nejblahodárněji působilo při něm
za těchto let, že téměř každé svátky a značnou
část velkých prázdnin trávíval a starého vi
káře.“ Tudíž lehce pochopitelno, že pod vý
chovným vlivem šlechetného starce napsal před
skončením středoškolských studií: „Chbůvo
moje milá, náboženství| (Chtějí tomu, abys
stárlo; ale „Nezšedivíš“ praví Pán, pravil, až
mi srdce plápolalo. Mlado budeš, ať si slunce
spráchniví, po mém boku poplyneš co panna,
červeňoučké líčko nezahalíš; a když obklopí
mě bláznů sbor: čelo tvoje etkvonucí utvoří
mně ticho“ Že potom brzy ze semináře vy
stoupil, k tomu ho spíše vedly neblahé národ
nostoí poměry vládou v seminářích utužované
než odpor k církvi samé.

A dále: mohl by snad odpovědný odpůrce
positivního křesťanství a naší církve raditi
k těsnému sloučení učitelského stavu se stavem
kněžským? A právě Havlíček k tomu radil.
Moderní stoupenci Havlíčkovi nedávno dávali
divoké povely, aby fakulta bohoslovecká pře
stala býti součástkou university. Ale Havlíček
napsal roka 1851: „Dle mého mínění měla by
na vysokých školách býti jedna fakulta paeda
gogicko-theologická, kterou by každý absolvc
vati musil, kdo učitelem neb knězem býti chce.
— Fakulta... obsahovala by v sobě všecko
to, co z nynější theologickó fakulty jest pro
každého vzdělance potřebné a kromě toho z bi
storických a pedagogických nauk dostatečný
výbor. Přísně theoiogické věci předaášely by
se na ní jen co svobodné předměty pro ty, kteří
by si právě to za účel života obrali. Mladý muž,
absolvovavší tuto fakultu, stal by se učitelem...
Učitelové by postapovali během věku nu lepší
mista a který by, maje již zásluhy, farářem
býti chtěl, podrobil by se zkoušce z přísně>—-—-——————
to nenecháš doma? To chce, abychom se mu di
vili jako Bumbrlíčkovi.«

»Bumbrlíček, Bumbrlíček,« vykřikovali se
smíchem čtyři uličníci.

Teď už pronásledovaný hoch odložil krajíc
do lavice a odlebčil si: «Lepší Bumbrlíček než-li
raubanda«,

»Co — co že?« houkl bojovně Tonda; ojá
že jsem nějaký raubanda?« Ty jeden.. ..« Ale
v tom už zastavil proud hněvivých slov Košto
vých vstup učitele Votrubce do třídy. Zápas musel
se přerušiti, když byl Tonda právě v nejlepším.
Kluk se v duchu vztekal; měl právě na pomstu
už tak příznivé zaděláno, a teď ze všeho nic, Ale
za chvíli při vyučování zas mu napadlo: Kdo ví,
jsk by to právě teď skončilo? Líska mí boty
s holínkama, jí jsem bos. A několik kopanců
ozbrojenou nohou by nebylo právě slastí. — Při
tom však přemýšlel kluk o černé pomstě dál;
dnes ho poslouchání výkladů učitelových pranic
nebavilo. Najednou zmizela jeho chytrá hlavička
pod lavicí ...

Tonda otočil opatrně řemen kolem holínky
chlepce Lískova, prostrčil přeskou a seděl zas,
jako by nic. Konec řemene držel pod lavicí v ruce,
Čekal pozorně, až bude Líska vyvolán, Stalo se,
Jakmile však vyvolaný chlapec pokusil se podle
školního předpisu vstati, jiš se skulil téměř pod
lavici, Jen tik tak se rukama zachytil pultu —
div že bradičkou na pult nenarazil, »Jaké to své
vole vyvádíš?« mezi tím co Tonda honem řemen
s boty Lískovy sňal a v lavici uložil.

"Já — já prosím nic, to mne někdo zatáhl
za nobu, nejspíše Škot. A jakkoli Tonda blesk|
nněvivým zrakem po svém sousedovi, přece týž
už se hlásil k dalšímu vysvětlení: +On tuhle Škot
ut'čil Lískoví kolem noby řemínek a když Líska

theologických nauk; .. . dyl by ma kněze vy
svěcen a ma faru dosasem astal byse předsta
veným mladších svých kollegů, učitelů. Ze by
ostatně s tímto k starému způsobu církve po
dobným zřízením zase bývalý stav jáhnů adp.
spojen býti mohl a musel, rozumí se samo
sebou. — Učitelové vážili by si svých před
stavených farářů, protože by je museli po
važovali jen za své starší zasloužilejší kol
legy. U lidu samého by ale již žádný rozdíl
nepanoval mezi učitelstvem a kněžstvem,
ano kněžství by ve vážnosti mnohem získalo,
když by viděti bylo, že jen mužové zasloužilí
a dokonalejší této hodnosti docházejí. — Učí
telstvo i knežstvo pracovalo by k jednomu účelu,
k pravému ušlechtění lidu, náboženství by
získalo skrze Školu a škola zkrze vzdělané,
zkošené kněžstvo.“

Pokrokářům aby vstaly vlasy uad tímhle
„tmářským“ návrhem! Brr, zaváděti hotový
temný středověk, kdy knóz a učitel byl jednou
osobou! Ale neškudí uvedená slova Havlíčkova
připomencuti těm „havlíčkovcům“, kteří bez
rozmyslu volají: „Pryč s náboženstvím ze škol [*

Proto žádáme, aby Havlíčka oslavovali
jen ti, kteří skutečně ve stopách jeho idel krá
čejí. Planý radikalismus odbyl sám Havlíček
hezky řízně. Sám vároval před různými mlovky,
kteří se vychloubají, že spasí národ a zatím
sami o sebe Se postarati nedovedou. Každý
pídimužík rád se věší na Šat mužů velikých,
aby trochu lesku i na něho padlo. Jako v té
bajce: stříziík se dal vynésti orlem do veliké
výše a pak 8e chlubil, kam až dolét). Leč mo
derní králičkové ani se nedávají povznésti od
dachů geniálních a chtějí, aby se jim národ
klaněl už proto, že se prohlásí za stoopence
některého velikána.

Dopis z Prahy.
(Další doklady vědecké nedostatečnosti volného my
slitele. — Útoky Masarykovy „u Helmů“ nebyly
vědeckou kritikou náboženství, neboť byly zásadně

protivědecké).

Ve dvou článcích jsem již naznačil, jaká
zora nového životního názoru vychází z té
strany, kde p. Pelant, rodaktor „Času“,a jeho
spolubojovníci ve „Volné myšlence“ vyvstali,
aby vštěpili lidstvu pravou nefalšovanou věda.
Neplnili bychom své povinnosti, kdybychom
duševní obraz těchto vědeckých velikánů jejich
vlastními výroky nedokreslili. Jsme tím po
vinni tím více, čím okágaleji vědecká tato
strana přímo i nepřímo ohlašuje, že chce českou
společnost snovuzříditi v životě zevním i vživotě
vnitřním. Také winule jsem se dotekl, že Pelant,
vůdce družiny, elyšev kdesi cosi zvoniti o
darwinismu, přijal toto domněnku v podobě
nejhrabší a nejuevědečtější, aby pomoci její
uvelebil svoji Ifivou prostřednost na nejvyšší
vrcholy lidského vědění. Ovšem, zasvěcenci
neujde, že jsvu to frásičky, kde se vlastně nic
neví a kde se chytráci tváří, jakoby věděli
všechno.

Hromový důkaz o své ignoranci podal
Pelant v tomže referátu o hospodářské vý
stavě, jejž jsme již také citovali. Mluvě o za
hradnictví, poučuja zahradníky, jak aa mají
přičiňovati o zvelebu plodin a o povstáuí no

chtěl vstát, hned řemínkem zatáhl a podrazil mu
nohu.«

»Mluv, Škote«, vyzýval učitel nezbedu, »zda
jest pravdou, co se ti zde za vinu klade.«

+To — to já jsem jen tak žertoval; já
jsem mu nechtěl nic zlého udělat. A on tuhle
Líska mi nadával před vyučováním raubandů.«

+«Mluvnyní ty, Lísko, zda děl Škot pravdu.«
*A ne — a ne, on lže; já jsem mu do očí

nic takového neřekl, On se mi smál, že jsem
jedl, nadával mi Bumbrlíčků a já jsem jenom řekl,
že je lepší Bumbrlíček než raubanda. Tuble
Francek to slyšel, že jsem to tak řekle, gestiku=
loval Líska,

»Chlapče nešlechetný«, zapučal kárný plai=
dvýr roztrpčený učitel, ejsi věru nezbedníkem
téméř nenapravitelným. Všecka moje napomínání
jsou u tebe bez výsledku. Co s tebou jen činiti,
chováš-li se k spolužákům tak barbarsky? Nutno
tě zahanbiti důkladné před tváří všech. Četli jsme
nedávno článek, jak shoilé jsblko, přijdouc ve
styk s jablky jinými, snadno je nakazí. A ty,
chlapče svévolný, jsi takovým shnilým jablkem.
Nutno tě odděliti od dítek ostatních, jakkoli k tomu
prostředku s bolestným srdcem sahám. Budeš se
děti na místě banby ve zvláštní lavici. Sebeř svoje
knihy a vystup ven. — Tondovi se nějak ne
chtělo. Bíl se, sby učitel se nedivil jeho toaleté,

»Nu, bude to, čili nic?e
Hoch konečně vylezl — pomalu, jako hlemýžď

ze skořápky.
sA takhle ty chodíš do školy? To je nějaká

slušnostěe — A kárání pokračovalo, Hoch stál u
kamen a díval se zamračeně, jak se konají pří
pravy k jeho přesídlení. Stará krátké lavice, jíž
říkáno u hochů s příhanou soslovská«, hověla si
tentokráte na výminku mimo učební slů. Česři

vých vyspělých drahů, protože dle Darwinadraby slabé jsou určeny zaniknatí.
Jeden spisovatel, nevím již který, stano

vil dvanácte přikázání: „Nepiš o tom, čemu
nerozamíš!“ Vřele odporačojeme pokrokovému
vědátoru Pelantovi, protože svým ubohým
darwinismem nejen mrzačí rozum nevyspělých
čtenářů, ala snižuje také poslání žurnalistické,
jakoby bylo dovoleno v něm udati každé bří
diletví. Každý žarnalista, vědomý svého veli
kébo úkolo, měl by všemožně zabraňovati, aby
taková nevědomost ve vědomostech základních,
aby taková pelantština v novinářství nenabyla
domovského práva.

Vůdci volných myslitelů důrazně připo
mínáme, že největší volnost v myšlení nemůže
s hlediska vědeckého připustit, že by zabrad
níci vůbec mobli vypěstit nové druby,
kteréhož pojmu ovšem Pelant ve své nevědo
rmosti užil tam, kde správně má býti řeč jen
o odrůdách. Pěstitelé zvířata rostlin vy
pěstují odrůdu vynikající určitou vlastností
tím, že vybírají ka plemenění jednotlivce,
mající tuto vlastnost v největší míře. A tímto
faktem jest již také dokázáno, že i ve sku
tečném přizpůsobování darwinistickém organi
sace k účelu neděje se slepými silami hmot
nými, nýbrž určitými zámysly, svědčícími o
nejvyšší intelligenci v přírodě, kterouž mate
rialisté v neobraničené avé naivnosti popírají.

Pelant na jiném místě svých obobých
rozkladův uznal za vhodné vykřiknouti také
o věčném proudění života. Zase jeden důkaz,
že Pelant věděním a myšlením se nikdy nev
naví. I vtomto ohledu mosíme, my zpátečníci,
pokrokové naše vědátory pončití. Jsou majet
kem vědy dvě zjištěné pravdy. Jest vědecky
dokázáno, že život se svými podstatnými
známkami vždy na zemi neexistoval, nýbrž
povstal v určité době. Drahý zákon pak zní,
že podle dosavadní zkušenosti každá bytost
živá pochází od jiné bytosti životem obdařené.
Geologie i paleontologie, zkonmajíce útvary
vyvřeléi útvary vrstevnaté, problédajíce ku
přeměnám, jež udály se na zeměkouli naší od
prvopočátečného stavu jejího až ke stavu, kdy
na povrchu jejím rozproudil se život, tvrdí
6 nevývratnou určitostí, že byly doby neoži
vené. Mluví se ovšem se strany materialistické
o věčném pohybu, o věčnosti hmoty a síly,
nu a tu Pelantovi připletla se také věčnost
života. Prosím vás, pokrokoví vědátoři jsou
takoví chlapíci, že jim již na nějaké té věč
nosti nesejde, či jinými slovy, o jeden nesmysl
víc nebo míň, třeba by sabal až ko hvězdám.
Pelant také se pochlubil tím, že ví, že společ
nost lidská jest orgs:nism. To jest již savedení
theorie přírodoího výběru ve vývoj společ
nosti a jest v tom snaha, dát společnosti lidské
přírodovědecký základ. Ale jako v přírodě
přírodní výběr nemůže dokonale vysvětliti po
stapný vývoj organisma, tak obzvlášť velikým
jest omylem na podkladě této theorie vysvět
lovati společnost jako organism. Sociologie

přijímejíc neprokázané učení toto, ocitá seasto v úzkých a dochází ke vzájemným od
porům a nedůslednostem. Volní myslitelé však,
nedbajíce věci, lepají jen slova, aby se jimi
při každé příležitosti velmi neačeně oháněli.
Oni dlouho nebadou přesvědčení o tom,
že descendenční theorie jest fantastická budova———————
nejstatnější chlapci dopravili ji do třídy. »Tak —
a teď ji vstrčte tam na příč ke zdi«, velel učitel.
Hoši se zase hnuli ku předu. »Pane učiteli, ono
to nepůjde, je tu na to moc úzká ulička.«

>A — jest pravda; vystupte dítky z lavic.
Musíme celé jedno pořadí postrčiti více do středu.
A teď začala perná práce, až se ve Škole průšilo,
Sám učitel statně pomáhal, až se potil. Jen bez
platný nájemce nešťastné lavice si u kamen hověl.
A když už celá řada lavic byla pošinuta, zase
zpozoroval učitel, že by byla příliš úzká ulička
mezi oběma řadama lavic. Teď už si svékl kabát
a v potu tváři postrkoval s malými pomocníky
druhou řadu lavic dále k oknům. Už to trvalo
skoro půl hodiny. Tonda se áklebil ...,

»Pane učiteli, to abychom pošoupli lavice
ještě trochu od okns. Temhle to okno se nebude
moci pro lenoch té poslední otvírat.«

»To nelze«, povzdechl učitel, s»vždyt by
byly lavice téměř u podis.« Tolik se už k vůli
kloučkovi nadřel, a ještě to nešlo dohromady.
Utřel si pot a obrátil se meně ke kamnům. Zdálo
se mu, že se nezbeda právě ušklíbl. Teď už toho
měl dost. Trpělivost ho přešla nadobro, zapomněl
na všecka paejsgogická pravidla, přiskočil k Ton
dovi a vlepil mu tak důklsdné dva políčky, až se
příjemce pod jejich tíhou zapotácel. »Já ti tady,
dsrebáku, budu dělat celou hodinu poslubu, Takble
to je kratší — tak, Hoši, odneste zase tu lavici
hanby ven, kde byla dříve.« A začalo zase namáhavé
posunování lavic do dřívějších posic. +A teďsi jdi,
ničemo, sednout, kde jsi seděl dříve«, velel učitel
a políčkem pobídl Tondu k rychlejší chůzi. — Takble
aspoň vyvázl učitel z trapné aféry poměrně bez
vlastního ponižení, A děti vyjevily zrak nad pos
četím nové methody. Teď očekávaly se strachem
novou éru. Pan učitel už se jednou osmělil



bez skutečného základu, plod snahy po ne
možném poznání, doklad, jak hlaboko tkví
náklonnost člověka k pohádkám v době, která
se chlubí svou vědeckou střízlivostí.

Masaryk prohlásil, že náboženství kato
lické zoemravňuje, že se má odstranit ze škol
již také proto, že jest v příkré protivě s vědou.
Státní návladuí viděl v tom urážku a Masa
ryka pobnal před soud. Rozsudek Masuryka o
svobodil a pravil, že slova jeho nejsou urážkou,
nýbrž jen vědeckou kritikou náboženství.

Jelikož Masaryk své útoky v obhajobě
nazval vědeckou kritikou, jest potřebí ukázat,
že tu projevil hrozný nedostatek vědomostí o
theorii poznání a vědecké metodě vůbec. Ma
saryk nepřátelství své oproti náboženství při
pisuje vědeckému pokrokn; a právě z toho,
jak na podkladě vědy proti katolickéma ná
boženství mluvil a jak pod titulem vědecké
kritiky byl osvobozen, jde na jevo, že musíme
v zájmu pravdy a spravedlnosti v obora vědy
u v obora náboženství učiniti několik objas
ňajících poznámek. Vědu, ve jméno které
Masaryk proti katolickému náboženství bouřil,
nemůžeme jinou rozumět, leč vóéduempirickou
(oa zkušenosti se zakládající). Věda empirická
(positivní) však a náboženství jednají s roz
dílnými řády poznání, patří rozdílným světům
a sledají různé intelektuální metody. Vědec
studuje jevy ve světě hmotnéma jich zákony;
zpronevěřuje se však své metodě v tom oka
mžiku, ve kterém opouští hmotné jevy a jejich
posloupnost, chtěje se obírati prvou příčinou.
Na příklad vztah mezi mocí mysliti a mozkem
jest známý. Materialista řekne, že myšlení
jest jen odměšování mozku, jako moč jest od
měšování ledviu. Materialista však výrokem
svým porašil vědeckou metodu a chtěl pře
skočiti nepřestupnou propast. Jest přece již
dobře známo, že ani nejpilnějším zkonmáním
mechanických dějů mozkových nikdy nedošlo
se k výkladu o vzniku duševních zjevů. Dle
dnešního stavu poznání není možno vysvět
liti vědomí jeho hmotnými podmínkami. Ma
terialista-vědec správně jedná, pokud zkoomá
straktara (sestrojení) mozkovou, ač i ta jest
proň záhadna. Závity, záchvěvy, to všechno
může popsati; jakmile však říká, že vědomí
jest výsledkem mozkového mechanismu, hřeší
těžce proti vědecké metodě, protože jednak
odchýlil se od hmotných jevův a jednak vě
dumí z oněch mechanických dějů uaaprosto
nedokázal. Své tvrzení neopírá tedy o pravou
vědu, nýbrž o novědeckou theorii. A tak po
vstávají rozpory mezi náboženstvím a nově
deckými teoriemi. Že i Masaryk holduje
nevědeckým teoriím, vysvítá z toho, že v kon
krétní své logice žádá, aby vědecká psycho
logie rozhodla o záhadě duše, V tehdejší
době totiž se hlásalo, že psychologie skutečně
existencí duše určí na podkladě fysicko-chemi
ckého dějstva. Dnes však již zase víme, že
řekne-li psychologie něco o duši, přestárá být
vědeckou v positivním smyslu, protože tvrdí
něco, k čemu se jí nedostává empirické sku
tečnosti. Zase doklad, že věda přestává býti
vědou, jakmile odbočí od určování jevův a
jich zákonů. Tím okázalejší jest neoprávněnost
a nevědeckost v jednácí, když Masaryk ve
jménu positivní vědy chce vnikat v metafysické
oblasti náboženské a positivnou věda činit
měřítkem náboženských pravd.

Materialisté tvrdí, že svět nemá počátku
a že jest věčný; mohou to experimentálně
dokázati? Nikoliv! Proto tvrzení jejich jest
nevědecké. Může-li věda něco říci a dokázati
o původu s účelu světa, o smyslu lidského
života? Nikoliv. Kdyby o tom chtěla něco
tvrdit, přestala by býti vědou. Podobně ne
může věda rozhodovat ani v otázce mravní.
Věda nemůže oikoma nic poroučet a nemá
žádné moci nad svědomím. Odtad jest patrný
nesmysl, když Masaryk vo jménu vědy chce
rozhodovat o katolickém náboženství a kato
lické mravouce.

Objektivní (nestranní) vědci, kdybychom
se jich ptali po poznání viditelného světa,
by nám odpověděli, že věda v-nynějším svém
stava nezná podstaty viditelných věcí, nezná
hmoty a není si jista ani správnosti snbjek
tivníob dojmů, kterých ze světa viditelného
nabýváme. Předmětem vědy jsoufakta. empi
rické akutečnosti, která kdy mohou býti nale
zena v postapu možné lidské zkušenosti; nejsou
však jejím předmětem pravdy nábožeoské a
mravoučné. Ježto záhady světa, na něž od
povídá náboženství katolické, nemohou býti
rozloštěny přírodovědecky, proto i známý
Haeckelův spis představuje důstojně ducha
prázdnost, která se jeví v tom, že potírá ná
boženské nauky jménem přírodovědeckého
poznání.

Zatím však skutečná a bytoá přirozenost
hmotného světa není více srozumitelná než
přirozenost světa dachového. Všechny fysické
vědy spočívají na předpokladech, které nemohoa
býti dokázány,a todíž, přijmeme-li jich vlastní
metodu jako jediné dostatečnoa záraka pravdy,
jak dí Spaldiog, jsme nuceni za to míti, že

jich závěrky jsou jen hypotetické (domněnkové).
Z toho následuje, že věda není jistější nebo
rozumaější než náboženství a nemůže tedy
býti arčována jako měřítko, jímž náboženství
má se říditi. Téchto zásadních rozdílův a
různých metod Masaryk nezná, za kterouž
příčinou jeho posuzování nábožeuství katoli
ckéhonemůže nikdy býti nazváno
zvočným jménem vědecké kritiky.
naopak Masarykmlavil zásadně protivědecky a jeho útoky byly nejnižší
urážkou náboženstvíkatolického.

hd 4*

Aby poměry „Záloženské úvěrní banky“
v Praze lépe byly objasněny, dochází nás
z pražských kruhů zpráva o nynějším jejím
řediteli p. Em. Balcarovi. Bylo uznáno po
provedené revisi r. 1904, že banka bode lépe
prospívati, vzdá-li se vrchní ředitel p. Josef
Berger svóbo úřadu ve prospěc.i nové síly pana
Balcara. Novému řediteli přiznáno slažné 6.600
K, příbytečné a aktivní přídavek vedle remu
nerace 600 K. Požitky ty nejsou přemrštěné
a nebyly panu B. běbem dosavadní činnosti
zvýšeny, ačkoli pracuje v oborech, jež dříve
zastávali tři ředitelé, jimž dáváno dobromady
služné 21.200 K. (!!) Ovšem že p, B. zná bý
valé fankcionáře nešťastné Svatováci. záložny;
vždyť jeu to jeho bývalí spolužáci. Leč mimo
obvyklé dřívější styky obchodní nijak 8 nimi
v intimních stycích nebyl.

Za celou dobu svého praktického života
od roku 1875 získal si pan Em. Balcar svým
naprosto poctivým, otevřeným a lidamilným
jednáním plnou důvěru a úctu všech, kdo
S ním se stýkali. „Záloženská a úvěrní banka
v Praze“ získala jeho řiditelstvím značně
tím, že právě pro jeho osobu čelnější banky
naše s ní nyní v obchodní spojení vstoupily.
Také soudní revise, která ua popud téhož ři
ditele p. E. Balcara byla v ústavu letos opět
provedena, vyzněla v ten způsob, že jeho bi
lancování jest správným; dosvědčila, že vedení
jest nyní řádné. Rovněž i člen domácí rovisní
komise, na valné hromadě dne 25. února 1906
zvolené, konstatoval v obšírné a do detailů
propracované správě avé naprostou správnost
účtů a řízení ústavu. — O valné hromadě dne
6. května 1906 konané byly činěny výtky, ty
však řízeny byly proti dřívějšímu vedení ú
stavu a ne nynější správě a řiditeli, kteří se
snaží, aby tento ústav řadil se důstojně po
bok ostatním našim, dobře spravovaným finan
čním ústavům. — Tolik uveřejňujeme ochotně
na vysvětlenou, ježto by se mohl některý
čtenář 20. čísla našeho lista domnívati, že
svad nepřístojnosti dřívější spadají na vrub
ředitele nynějšího.

Obrana
(2)Pokrokářští učitelé proti zemské

školní radé. Pokrokářštíučitelé soptí hněvem
proti zemské školní radě, že upravila povinnou
docházku dětí školních na slažby boží. To
ovšem znamená jinými slovy, že musí učitelé
dosírati na školní mládež, což pánům některým
není po chuti. Proto štvou rodiče (jaké asi ?)
do opposice proti školnímu úřadu, V „Osvětě
lidu“ volá nějaký přítel rodičů:

„Á nyní ještě slovo k rodičům. Přes na
řízení zemské školní rady, která spáchala ná
silí na zákonech státních, nejste, rodičové, po
vioni posílati své dětí do kostela a nemůžete
zu to býti trestáni. Proveďte cestou instanční
odvolání až k nejvyšší stolici soudní, poněvadž
Mšský ani zemský zákon o docházce kostelní
nikde nemluví, vyhrajete svou při.“

Pánové zapomínají, že tato alova budou
ge moci jednou napsati rodičům, aby neposílali
dětí do školy, dokud tam badou učiti škůdcové
mládeže. Nemůžeme pochopiti, kterak pokro
koví učitelé činí se při své všeobecné neoblí
benosti ještě zrovna protivnými svou nadutostí
a leností!

(3) Náslimici, kteří snažili se zmařiti
založení katolického gymnasia na Král. Vino
hradech a kteří při tom dokázali zlobnými
protesty a fanatickými vyhrůžkami, že kato
líkům svobody ve školství nepřejí, naříkají nyní
farizejsky nad tím, že by měl učitel na dneční
Škole konati to, k čemu se sám přísežně za
vázal. Zkrátka, násiloíci bědují nad — vlastním
„utrpením“.

Politický přehled.
„Nové ministerstvo, které jest částečně vzato

z řad parlamentních, sestavil baron Vladimír Beck,
dosud úředník v ministeratvu orby. Jsou v něm
dva Češi: odborný náčelník dr. Fořt ministrem
obchodu, předseda klubu čes. poslanců dr. Pacák
českým ministrem krajanem; dva Poláci: rytíř
Korytovski ministrem fiaancí, poslanec br. Dzie
duszycki polským ministrem krajanem; z Němců

poslanec dr. Marchet ministrem vyučování, posl
dr. Derachatta ministrem železnic, posl. dr. Prade
německým ministrem krajanem; ostatní ministři
převzatí z dřívějšího ministerstva: Sohónaich mi
nistroem zem. obrany, dr. F. Klein ministrem apra
vedlnosti, bar. R. Bienerth ministrem vnitra, hrab,
Leop. Anersperg ministrem orby. Nové ministerstvo
do svého programu na přední místo vzalo vyřízení
otázky uherské, volební opravy a dorozumění
českoněmeckého. Minister. předseda bar. Beck alo
žením ministerstva z nejmocnějších stran české,
polské a německé troufá si projednati všecky
vládní požadavky. Mladočeší svolením, že dr. Pacák
a dr. Fořt stali se ministry, opustili vlastně svou
dosavadní politiku, odložili dosavadut své poža
davky. Za pouhé sliby — dvě ministerská křesla;
klub mladočeský takto souhlasí, aby Be 0 poža
davcích českých na ten Čas nejednalo. Přes to klub
hlásá, že i nadále bude míti volnou raku a že
říditi se bude skutky vlády k českému národu.
Teď by měl býti živ dr. Rieger, jehož Mladočeši
jako zrádce potírali; teď by zrádcovatví mobli 0
brátiti vlastně na sebe, když se vzdali svých
požadavků.

Císař Vilém 6. června přijel na návštěvu do
Vídně, spěchaje upevnití dvojspolek a okázale
před světem manifestovati dalsí jeho trvání.

V Uhrách na utvoření parlamentárního mi
nisterstva rakouského pohlížejí kysele; odtud oče
kávají boje vlády rakouské s uherskou. Na uher
ském sněmu schválen rozpočet i rekruti ve třetím
čtení. Ministr obchodu Ko'ut prohlásil, ža Ra
kousko nemá práva činiti námitky proti samostat
nému celnímu tarifu.

Koncil biskupů francouzských, na němž mělo
8e rozhodnonti o nových církevních poměrech ve
Francii, skončen. Koncilu účastnilo se 80 biskupů.

Při svatebních slavnostech španělských, když
se královský průvod vracel z kostela od oddavek,
vržena na královský vůz puma. Královským novo
manželům nestalo se sice nic, za to z průvodu a
z lidu zabito a raněno na 00 osob. Atentát způ
sobili anarchisté. Pachatel útoku Morales byl sice
zatčen, ale při svém zatčení ihned se zastřelil.

Bývalý vrchnoí prokurátor sv. synodu Pobě
donoscev opastí Petrohrad navždy. — Ústřední
výbor revoluční strany prohlásil, že strana ná
sledkem zahájení damy se usnesla zastavit dosa
vadní násilnickou Činnost.

Dokud národ český bude pokládati za vyzna
menání, když urozený velmož shušně se k němu
chová, dokud hrdé vědomí národní nebude oživovati
všechny vrstvy jeho od nejvyšších do nejnižších,
dokud nebude spoléhati jen na vlastní síly, dolud
omylům politickým u něho nebude konce.

Dr. Jan Kryštůfek:
Dějiny nové doby, str. 69.

Z činnosti katol. spolků.
Sociální a řečnický kurs v Hradci

Králevé, po oba dni svatodušní v Hradci Kr.
pořádaný, vydařil se nad očekávání. Účastníci,
jichž bylo na 70 (mezi nimi 6 děvčat), sjeli se
se všech stran, dva až z Plsně; nadšení tito naši
bosté, většinou mladí lidé, nelitovali námahy, od
fekli se zotavení a klidu, jež by si jistě jinak
o svátcích zasloužili, a s dychtivostí přišli na
čerpat posily k nedoceněné dosud práci na poli
křesť. socialismu. Na Hod Boží a v pondělí před
zabájením přednášeksloužena v kapli Adalbertina
mše sv. V neděl o 9. hod. dop. vidp. dr. Ft.
Reyl zahájil kura uvítáním shromážděných, při
čemž Bpolo naznačil účel karsu. Nato p. JUDr.
Petr v dobře promyšlené přednášce pojednal o
nemoc. zákonodárství. Přednes ten vzbudil v po
slucbačích velký zájem, který se projevil Čilou
debatou. Nemenší pozornost vzbudila přednáška
p. Ant. Drápalíka, který v zřizování konsumů
právem spatřuje slibný krok k praktické svépo
moci. Pan inspektor Bubeníček probral odpoledne
hlavní body úrazového zákonodárství, kterážto řeč
rovněž byla přítomnými vděčně přijata. Poté
referát vidp. dra Frt. Reyla: návod k řečnictví
(tbeorie) byl vlastně nejdůležitějším předmětem
celého kurgu. A vldp. referent v mistrné své řeči
nastínil vlastnosti, jež si osvojiti masí každý platný
řečník. Večer věnováu byl praktickému řečnictví.
Mladí řečníci jedaotlivě a pak společné, předsta
vujíce strany různého smýšlení, obratně a směle
pustili se v zápas řečnický. V pondělí ráno za
hájen kurs přednáškou p. JUDra Šimáka o zá
koně tiskovém, kteráž jakož i řeč pana Astra o
zákoně apolčovacím těšila se nemalé pozornosti.
Dp. Fr. Jukl promluvil velmi zajímavé o dělni

končeno rozhovorem o chystaném sjezdu českého
katol. lidu v Praze, jehož výsledkem jest provolání
ku všem organisacím kfesť. sociál. v Čechách, aby
hlavní zřetel svůj obrátily k ustavení výkonného
výboru strany. . Odpoledne věnováno zase prakti
ckému řečnictví. Před večerem ukončil vldp. dr.
Fr. Reyl kurs, poděkovav účastníkům, reforentum
a všem, kdož o zdar kursa se přičinili. Politické
družstvo tiskové, ústřední výbor Váeodborového
sdrušení křesť. dělnictva a ústřední jednota die



césní mohou býti spokojeny s výsledkem své
práce. Kurs byl v pravdě pracovním a Jistě
ponese ovoce hojně.

Z Hutaé Hory. Katolická jednota sv.
Vojtěcha v Hoře Kutné pořádala v neděli dne
97. květos t. r. svoji členskou schůzi, ua které

řednášel dp. Milo Záruba, farář v Jiřících u
Rumpolce, o svých dojmech a upomínkách z cest

Palestině. Přednáška tato byla vyslechnuta 8e
živým zájmem všech přítomných, kteří prostoraou
místnost téměř přeplňovali. Po přednášce při
hlásil se velký počet přítomných za členy k naší
jednotě, čímž opět podáo důkaz, že lid náš dosud
ni váží avé víry. Dp. faráři srdečné díky za před
nášku a další naší Činnosti Zdaf Bůh!

4 Dolní Dobrouče. Věruženám zůstane
velmi památným den 27. květoa, kdy se nás spolek
loačil s milovaným. skromným a velice horlivým
pracovníkem dp. Středou. Schůze bylu tak Četně
navětívena, že moobo účastuíků tísnilo se i v síni
před sálem. Nejprve pozvaný řečník dp. Sabula
z Hradce Král. vylíčil shromáždéným, jak velikéh>
blaba požívala česíá země v době Karla IV.,
pádnými příklady dokázal, že tehdy náš národ
v obleda kulturnim a národohospodářském vynikal
nad celou střední Evropu. Poukázal k tomu, že
tebdy země koriny České měly daleko větší roz
lohu a že byly státem samostatným, svrchovaným
a nejdokvnalejším soustátím současným. Po krátké
přestávce ještě shromážděným vyložil, jak se těšil
roloík za Karla IV. osobní svobodě a slušnému
blahobytu a jak příznivá situace stavu rolnického
změuila se v době busitské v porobu, v tělesné
nevolnictví. Ku konci puk dp. Středa napomínal
shromážděné, aby na dráze započaté vytrvali.
Nechť se nedají od vznešeného cíle odvrátiti ú
sméšky a ústrky protivníků. Věicbní mají pracovati
nadále svorně, bez osobní zaujatosti, V organisaci
jest naše síla. Nechť podporují horlivě katolický
tisk. Řečoíku bylo vždycky mile ve středu upřím
ných jednotéřů prodlévati. — Na to pan místo
předseda poděkoval ve jménu všech za veliké
slažby, které dp. Středa obětavě jednotě prokázal
a sliboval, že spolek dále bude plniti cíl vytčený.
Přečetné shromáždění rozcbázelo se na to u ve
likém pobnutí. Bůh žehnej apoštolskému pracov
niku na jeho novém působišti a milostí svojí pre
vázej každý ideální krok naší jednoty. Doufáme,
že nový pan farář bude naší jednotě též otcovským
přítelem a rád.em. Pracujie svorné a vytrvale!
Pak zajisté uam budou odměnou sladké plody
práce naší.

»„OBNOVU« V PRAZE
dostati Ise v knihkupectol p. Františka Hovorky
v Žitné ulici u v prodeji novin p. M. Vlěka ma

Příkopech.
0

Zapovilati vykonavatelům bohoslužby vstup
do školy, jest nesnášenlivým opatřením, úzkoprsým
a nebezpečným,jež nic neospravedlňuje; způsobuje
pobouření a nezabraňuje žádnému nebezpečí.

Em. de Laveleve: Vláda v demokracii. str. 369.

Zprávy místní a z kraje.
Ve sehůsl městské rady králové

hradecké dne 2. června 1906 usneseno: Offerta
Fr. Nejedla na Král. Vinobradech na patentní vo
dováhu ku vážení osob postoupí se technické kan
celáři ku podání návrhu a sdělení rozpočtu. —
Provedena bude oprava rigolu před domum p.
Skuherského a p. Dr. Hellera v Jiříkově třídě. —
Stolní společnosti „Baráčaíků“ v Kuklenách dá
se svolení k výletu dne 16. července po př. 22.
července t. r. a „Skupině kovodělníků“ na Prat
ském Předměstí k výletu dne 6. neb 12. srpna
t. r. do březhradské „Boroviny“ s omezením však
na vyšší borovinu. — Jednotě divadelních ochot
níků „Klicpera“ propůjčí se městské divadlo na
dny 1., 22., 23. září, 7. a 21. října 1906. 
Protokol, sepsaný s majiteli povozů stran dodá
vání vojenských přípřeží, postoupí se městskému
sástupitelstvu. — Obchodníci, kteří dne 27. květ
na t. r. měli již před 7. bod. ranní otevřeny své
obchody, budou upozornění na ustanovení 0 za
chovávání nedělního klidu. — Výnos výboru
zemského o pronajímání vojenských přípřeží vzat
byl na vědomí. — Dá se povolení ku stavbě do
mu Da parc. č. 1. v bloku B. p. K. Skuherskému.
— Žádosti p. Karla Sklenáře sa povolení k úpravě
krámu v domě čp. 308. se vyhoví.

K lokálce „O reformě manželství“
v „Osvětě lidu“ píše nám vidp. dr. Reyl: Ci
toval jsem ve své přednášce o smíněném předmětě
v křesťansko-sociálním spolku paní a dívek slova
švédského univ. prof. MUDra. Ribbinga, jenž ve
své „Pohlavní zdravovědě“ na str. 94 píše : „Pravím,
že bylo-li štěstí manželské jednou porušeno ne
všímáním 8i fysiologické a psychologické stránky
jeho, nevrátí se nikdy.. .“ Spis tento vyšel v po
krokové „Knihovně Rozhledů“ r. 1896, proto bych
mohl očekávati, že pokrokový dopisovatel do
„Osvěty lidu“ je obeznámen s pokrokovou lite
raturou, pozná původ mého citátu, zatím však

jsem sbledal, že svou nevědomost zskrývaje chla
peckými vtipy, připisuje větu onu mé osobní
zkušenosti. Nemohupolemisovati 8 ignorantem o
předmětě tak povýšeném, proto bo odkazaji na
svůj spisek, který ve 14 dnech bude vydán. Myslím,
že to není otřepanou trasí, když tvrdím, že četba
spiska mého vyplní mnobou nejen citelnou, ale i
bezednou mezeru. Abych mohl vyložiti otázku, proč
přirozená, mravní a vznešená instituce manželeká
je věcí nečistou, nedokonalou a zakázanou pro
pastýře věřících oveček, musil bych věděti, kdo
manželství samo o 8obě prohlašuje pro kněze
za věc nečistou. Vždy jsem slýcbal, že dle staré
kázně církevní vyšší úřsdy duchovní byly pro
půjčovány mužům, kteří dobrovolně Be zřekli ra
dinného života a přísahou slib svůj sterdili. Jestliže
někdo čestným slovem a přísežným slibem manželství
se odřekl, ale pak přece slibu nedodržel, soudím
dle obvyklých dosud pojmů o cti, že manželství
takového věrolomce nemůže alonti čistou, doko
nalou a dovolenou věcí. Jako opovrbuje společnost
lidská věrolomným manželem, jenž dané slovo 0
klamanému manželi hříšným poměrem zrušil, tak
nemůže vážiti si aai zběhlého kněze, jenž církvi
dané sl.vo porušil. Nechci pochybovati o čestnosti
pokrokového dopisovatele, ač jeho rozhled zrovna
vysoko necením, a proto myslím, že na základě
souhlaaných pojmů o cti promluvil jsem mu z
duše, když jsem mu p luženou otázku svrcbu u
vedenými slovy zodpověděl, očekávaje na nejvýše
udání pramene, kde se mauželství samo 0 sobě
pro stav kněžský za nečisté prohlašuje.

Kamonická gomorální vísltace a
udílení sv. biřmování koná se od 13. do 20.
června v následujícím pořádku: ve středu 13.
Června jest nejdp. biskup dr. Jos. Doubrava ve
Rtyni, večer v Hradci Král., odkudž 14. odjíždí
na noc do Upice, kdež až do 17. (incl.) visituje.
V pondělí 18. června jest J B. M. v Německé

2. a 21. června v České Skalici.
Při porotmním přelíčení s redaktorem

„Naší Obrany“, jejž žalovali dva židé, hleděl p.
dr. Taussig vzbuditi tklívou soustrast s ubobými
židy, kteří jsou prý od křesťanů pronásledováni

Jak to bylo za revoluce v Rasku? Cit křesťanský
byl způsobem nejdranějším od židů tupen, ale
Bypagogám nestalo se nic. A u nás? Kolik —
prosím — listů tupl náboženství židovské? Za to
židovské a požidovštělé listy přímo sápají 8c na Dá
boženství křesťanské. Jest v nich neotesaně tupen
Kristus sám. Upřímný katolík jest vystavován
moderním tiskem barbarským pošklebkům ; v listech
papěchovaných židovskými inserty zcela určitě se
odporučuje obmezovaní náboženské svobody kato
lictva. Synagogy mají pokoj. Vždyt přece pan dr.
Taussig dobře ty listy zná. Zabrá-li si nynf některý
žid před svudem na ubohéhbo Shyloka, cbytá se
auachronismu, kterým žádného nestranného člověka
nedovede zmásti. Dr. Baxa dobře odpověděl Dra.
Tanseigovi, že nepřátelství křesťanů si zaviňují
židé odíráním lidu. Pau dr. Taussig dal se uchvá
titi cele svým ohnivým temperamentem, při kárání
zlého světa užíval výrazů „prolhanost“, „pitomost“,
atd. Cau Dr. Baxa bo zase jemně upozornil, že
by měl tedy sám dávati příklad větší noblessy.—
Židé se konečně před soudem přesvědčili, že na
porotce působí více věcné důvody než lyrické
vzdechy o tom „pronásledování“ židů pro víru.

K české obchodní korespondenci.
Firma Ig. Hauťs Eidam Rob. Dinzl, továrna na
zboží kovové a litinové ve Vídni, která má v
krazích českých obchodníků a živnostníků hojnost
odběratelstva, odpovídá ná pošadavek české ko
respondence obchodní takto: „S politováním mu.
sím oznámiti, že nemohu objednatí české faktury
a nemohu si vysvětliti, proč takové míti chcete.
Poněvadž Hradec patří k Čechám, můžete tam
česky korespondovati a nikdo se nebude nad tím
Pozastavovati. Vídeň jest však německé iněsto a
můžete proto z Vídně Činiti nároky jen na ně
meckou korespondenci! ... . Chcete-li míti fak
turu Českou, tedy si račte na ni vedle německých
výrazů napsati české a máte pak německo-šeskou
faktaru .. . doufám, že nebudete tak | mali
cherným a nebudete se nad něčím takovým po
zastavovatil“ — Doufáme, že české obchodnictvo
poučí p. Rob. Dinzla, že slněné německé a za
braniční firmy, česky s odběrateli korespondající,
a k tomu ještě bez zvláštního vyzvání, mají o
jeho neobchodnickém jednání ponětí jiné.

Památce rodáka královéhradec
kého. Dne 10. června 1782 narodil se v Hradci
Králové Jos. Liboslav Ziegler.

Veřejné cvičení sboru dobrovolnýchha
sičů v Hradci Králové dne 10. června t. r. začne
poplachem ve 2 hodiny odpoledne apřivolání členů
ústředním zvoněním. Po seřazení veškerého nářa
dí podnikne se útok levého křídla, hájení sou
sedního domu a lokalisování hořící budovy, —

pravé křídlo hájí budovu čp. 127. pomocípounovacího žebříku, stříkačky a hydrantů. — Poté
jest na programu vuiknatí do hořícíbudovy, sa
chránění v ní bydlících smýkací plachtou. — Zá
chrana obyvatelů velkým pytlem, hašení požáru
uvnitř domu pomocí ochranné kukle, proti kouři a
přispění postiženým úrasem, neb udušeným ko
řem za spolupůsobení ochranného sboru.

Dobročinný komitét dam v Hrade“
Králové, jehož účelemjest opatřovati chudým
dítkám hluchoněmým p třebné šatstvo, prádlog
obuv a j. v., konal svoji řádnou valnou bromadu
dne 30 května 1906 v nové budově „Rudolfina“
Spolek čítal v roce minulém 286 řádných členů
a 41 dobrodinců. Příspěvky členské činily korun
295 60, sbírka štědrovečerní K 40820, úhrnem
K 70380. Vydání bylo K 95663 Každého roku
dámy z komitétu udělují chodým ditkám hlacho
němým den před „Štědrým večerem“ po pohnu
tlivé slavnosti vánoční různé potřebné dárky.
Mimo t» opatřen nový letní stejnokroj barvy
tmavomodré pro 34 dívek. Funkcionářky zdataly
tytéž jako roku minulého a sice: předsedkyní pí.
Marie Steiufeldová, místopředaedkyní pí. Aloisie
Šantrůčková, jednate'kou al. Adéla E'glová a
pokladní pí. Pavlina Tolmanová. Do výb ru zvo
leny jednohlasně dámy: ppí: Marie Beránková;
Anna Czurbová, Marie Čečilová. Božena Frauke-ová,
Aloisie Janečková, Růžena Jirotková, Bohumila
Koříaková, Olga Matoušová, Anas Nováková a
Terezie Stefanová; revis-rkon účtů pí. Anna
Šolcová. Komitét vzdává uctivé díky všem vy
soceváženým dobrodincům za všechou podporu
spolka věnovanou. :

Na paměť 25letého trvání záložny
v Hradel Králové zařízena byla r. 1888.
nadace pro nejstaršího schudlého a bezúhonného
člena této záložny jak mužského tak i ženakého
pohlaví, 6%, výnos kapitálu K 2000— bnde
udělen výborem záložny dne 6. července. Žádosti
O toto nadaci podány buďiež členy záložny do
30. června do 4 hod. odp l.

Nevé vlaky počínajíc2. červnemzaved-nv
jsou na dráze obchodní každou neděli, svátek «
sobotu, pak v ouéch dnech, ve kterých se konají
výroční trhy v Hradci Králové a v Kuklenách. až
do 30. září 1906. Z Hradce Králové vyjíždí vždy
o 2 bod. 6 min. odpoledne do stanice Sádová—
Dhalice a z této stanice vypravovánjest do Hradce
Králové smíšený vluk vědy o 3 hod. 4 min. od
poledne.

Ze Záložního úvěrního ústavu
v Hradci Králové. Stav vkladů: (na knfky,
pokladoiční poukázky a běžný účet): 31. května
1906 K 5,902.107 06 oproti K 6,095 80358 v dubnu
1906. — Vklady přijímá na 4"/, ode dne vložení
do dae vybrání — Na běžný účet dle dohodantí.
— Eskont směnek: V květnu r. 1906 eskonto
váno knaů 1.149 v obnosu K 1,748.162-18 oproti
1151 kavům na obnos K 1,253.35649 v květnu
1905, tedy více o K 49479569. — Skladiště:
(31. května 1906.) Uloženo zboží v ceně korun
378.230-—, více o K 15.903$— než 3í. května
1906

Záložna v Hradci Králové. Výkaz
za měsíc květen 1906. Vloženo K 99.810 —, vy
bráno K 123632 —, zůstatek K 1,507.661—.
Pojčeno K 91198-—, eoplaceno K 178.350-—, zů
ststek K 1,612.516—. Počet účtů 2872, pokladní
obrat K 789 985-—, záruční fondy k 132.630 —.

Všeobecná úvěrní banka v Hradci
Králové rozmnožila počet členů řiditelatva ze
tří na pět a byli při doplňovacích volbách zvoleni
pánové: A. B. Drápalik, K. V. Skaberský, JUDr.
Alfred Rudolf, vesměs v Hradci Králové. Z dří
vějších členů řiditelstva vystupuje pan Josef Šorm,
tak že v řiditeletva nyní zasedají pánové: A. B.
Drápalík, K. V. Skuherský, Dr. Alfred Rudolt,
A. Vávra a Jos. Zdobnický. Rada dozorčí sestává
z pánů: Jos. Dvořáčka, Bohdana Melichara aJos.
Tittelbacha. — Baoka postupuje ve svém vývinu
pevným krokem ku předu, což nejlépe z následu
jících dat jest vidno: Koncem května dostoupily
zápůjčky K 254328-74, stouply tudíž od nového
roka o plných K 120.00:00. Vklady stouply na
K 116.076 26. Členské podíly botově splacené
obnášejí K 4615500, upsané a dosud nesplacené
K 220000; statutární záruka členských podílů a
foodů reservních činí todíž K 180.00000. — Ve
dnech I. až 6 května t. r. byla provedena na
žádost řiditeletva úřední revise banky revisorem
Ústředního svazu českých hospodářských spole
Čenstev mor. a c. k. soudním přísežným revisvrem
panem Ludvíkem Vajdou, který jak o hospoda
ření, tak i všech bezpečnostních opatřeních banky
co nejchvalnější správa rovisní vydal.

Spořitelních a umáložních spolků
(soustavy Raiffeisenovy) koncem r. 1904 bylo
nejvíce v obvodu krajského noudu kutnohorského
108 (v okresu něm. b.odském 13, čáslavském 8,
baberském 6, kutnohorském 6, humpoleckém 15,
chotěbořskéh 11, uhlíř. janovickém 9, kolínském
10, kouřimském 7, dol. kralovickém 6, ledečském
8, poděbradském 10, polenském 1, přibyslavakém
3) a královéhradeckého 100 (v okresu královédvor
ském Z, královéhradeckém 12, jaroměřském 18,
orlie.-kosteleckém 9, novoměstském 5, váchod
ském 12, nechanickém Ď, opočenském 9, polic
kém 3, rychnovském 5, čes. skalickém 6, úpic
kém 6, žambereckém 13.) Z českých okresů, které
neměly dosud žádného spolku, jsou pouze kladen
ský a vinohradský.

Závěr školního roku na pokrače
vací škole kupecké v Hradel Králové
proveden dne 31. května t. r. obvyklým způsobem.
Zactvo sešlo se 0 2. hodině odpolední ve dvoraně



obchodní akademie, kdež k nim u přítomnosti zá
stopce obchodního gremia a členů aboru učitelského
promluvil místopředseda kuratoria obchodní aka
deme p Ant. Komárek. Ředitel školy sdělil pak
běžné správy školní a vzpomenul téch, kdož školu
pokračovací vydržují. Na to rozdána Žactvu vy
svědčení a výkazy a rozdíleny odměny. Na od
měny přispěli jako každoročně: městská rada, 8po
řitelna, záložna, Záložní úvěrní ústav, právovárečné
měšťanstvo, obchodní gremium a Českoslovanská
obchodnická beseda v Prase. Výstava písemných
prací žákovských potrvala od 2 do 5 bodin od
poledne. — Počet zapsaných očňů byl 56, do
konce roka zbyli 44 učňové. Vyučovalo Beve třech
třídách třikráte v témdni: v pondělí, ve středu a
ve čtvřtek, vždy od 2 do 4 hodin odpoledne. Nej
pilněji navštěvovali školu v tomto školním roce
učňové těchto pp. zaměstnavatelů: V. Boučka,
Jindř. Broda, J. E. Krapky, K. Richtra, A. Sivgra
A. Šubrta, B. E. Tolmana a Jana Uhra.

Obvodní schůze včelařského spolku
pro Hradee KKrálovéa okolí pořádánabude
v neděli dne 10. června o 3 hodině ve Věkoších
s obvyklým programem a přednáškou: „Měelc
červen — měsíc rojů“. Po vyčerpání programu
volný rozhovor a hudební produkce chvalně zuá

„mého zdejšího hudebního kroužku.
Úaartí. V Malšovicích dne 3 t m. zemřela

pí. Em. Vrabcová, choťmístního učitele p. J. Vrabce,
ve steří 36 roků © Pohřeb konal se ve středu na
břbitové Ponchovském.

I. český spolek pro zvelebu věe
lařství, zahradnictví a chovu hospodářského
zvířectva v Chrudimi koná v neděli dne 10. Čerena
1906 o 9. hod. dopol. v malém sále průmyslov.
musea v Cbrudimi výroční valnou hromadu » tímto
pořadem: Zpráva předsedy, jednatele a pokladníka,
zpráva revisoru účtů © účtech spolkových a vý
stavních, návrh na zménu stanov, volba předsedy,
místopředsedy, jedoatele, pokladuíka, nábradníků
a revisorů ústů, rokování o budoucí činnosti spolku,
volné návrhy.

Svěcení školního praperu. Doe 10
červoa bude se v Třebosicích konati slavnost
svěcení nového školního praporu. Svěcení vykoná
za přítomnosti školní mládeže dp. Fr. Janeček,
mistni farář. Matkou praporu bude pí. Em. Marka
Jonsová, choť okresního starosty v Třebosicích.

Čema se máme mějti. „Osvěta lidu“
odporoučí, abychom se učili anglicky, francouzsky,
německy a také esperanto, aspoň to tam vřele od
poroučí jakýsi p. učitel z Německo-Brodska. Nu
a va hebrejštinu „O. 1“ zapomněla?

UVovětulidu a katecheti. Osvětalidu
uveřejňuje jména katechetů, kteří žalovali Masa
ryka a přidává k tomu avým způsobem různé po
známky. Co tomu říkati? Kdyby does nějaký
uličoík vykřikl sěkde za některým synem z Israele:
Žide — viděli byste, jaký povyk spustila by hned
pardubská tiskovina. Vzývala by honem bomanitu,
kultaru. pokrokovost a mravní úroveň a všecky
své ostatní svaté, aby jí přišli proti takové gpro
stoté a hrubosti na pomoc. Když ale nadává uni
versitol profesor, to už je u O. | něco jiného.
Tomu je dovoleno nadávat v zájma vědy a vě
decké kritiky a člověk «má vlastně býti rád, še
mu takový universitní polobůb nadá. Soudní ža
loba podaná na obhájení cti je u ní přímo ron
hání. Všichni klidně a nestranně myslící lidé jsou
toho přesvědčení, že Masaryk katechbetům nadával
a on tobo také oepopřel. Osvobozující soudní
výrok přece toto přesvědčení nijak nezviklá. Kdyby
některý učitel se nad tím licomérně zastavoval,
že náš katecheta také podal žalobu na M. ta
třeba jen se zeptst, proč učitelové žalovali dr.
Fryče v Pardubicích. Na tom zajísté nic nemění,
že dr. Fryč je pouze advokát a M. univ, profesor.
Kdo nadává, zůstane před slušpými lidmi hrubcem,
ať jest kdokoli, a čím výše stojí, tím trestuhod
nější je jeho neomalenost. Také to nijak nemění
podstatu věci, nadává-li kdo se stanoviska vědy
a kritiky anebo se stanoviska alkoh lu. Hrubost
zůstane v každém přípsdě brubostí. Ba zase

trestubodnější je vždycky taková nadávka zlomy
s)ná, jaké se dopnstil universitní profesor. Je-li
někdo napaden, má právo, ano povinnost se há
jiti; tak to zůstane, pokod bude právní a kul
turní lidská společnost existovati, ať napadený
jest uš katecheta, či učitel nebo žid.

Ubezí klerikálové! V Humpolcise ob
sasovalo učitelské místo II. třídy. V konkoreu
byla podmínka, aby petent měl vykonanou zkoušku
s němčiny. Přiblásíli se dva kompetenti a sice
p. uč Reiniš se čtyřmi slažebními roky a p. uč.
Otakar Jenčík s 19 služeb léty. Okresní školní
radě k presentaci navržen p. Reiniš, který vy
bověl záplna podmínkám koakursn, vykázav se
potřebnou ckouškou s neměiny. Druhý kandidát
zkoušky neměl. Poslední číslo „Školy našeho
venkova“ píšíc o této záležitosti, diví se, že na
vržen byl okr. školní radě p. Reiniš, Rozbolená
duše si ulevuje: „Protekční systém hájili tu kle
rikálové, v jejichž sehůzi mladý kompetent před
nášel“ — šikovně však a zcela podle hesla
„8 pravdou ven“ zamičuje, že odmrštěný kandidát
podmínkám konkursu nedostál! Poněvadž pak pro
uč. p. Reiniše jednosvorně hlasovala celá místní
šk. rada, řídíc so požadavkyspravedlnostia práva
— musí nezbytné kalamityp, Jenčíka někdo od

nésti — a to jsou, jak 8e samo sebou rozumí,
klerikálové. Leč nějaká útěcha jim zbývá přecel
Poněvadž v hump. školní radě vedle děkana za
sedá i evang. pastor Cechorna a předetavený ži
dovské obce Dr. L+derer, mohou se o ten kleri
kalismas pěkné rozdělit!

Z Libštátm. Nu av. Jana Nepom. zapo
čali v naší farnosti sv. tmiesii dpp. missionáři
z řádu sv. Františka P. Micbael Indra z Prahy a
P. Kajetán Fischer z Votic. Byla tn první missie
ve zdejší osadě nábožensky smíšené. Ačkoliv po
časí nebylo valoě příznivé, přece účastenství bylo
veliké, tak že dosti prostranný chrám Páně ne
mobl často účastníků ani pojmouti. Průvod, který
byl konán v sobotu ko vkusně ozdobené soše
Panny Marie na náměstí, byl velkolepý. Nanejvýš
dojemná byla též slavnost Odprošení Pána Ježíše
v Nejsvětější Svátosti Oltářní. Na Nanebevstoupení
Páně sv. missie ukončena slavností posvěcení mis
sionářského kříže. V ten den sešlo ee na tisíce
věřících z blízka i z dálí. 60 mládenců neslo stří
davě sv. kříž a přes 150 družiček malých i vel
kých sádastnilo se průvodu, který opět konáa byl
oa náměstí. Sv. evátostí přijalo 1850 věřících.
Byly to pro nás hody duchovní a povznesení naší
sv. víry v osadě zdejší. Horlivým a nennavným
p. t. misgionářům voláme: Zaplať Bůh]

V Lomnici m. P. 1liletý chlapec vdovy
Konopáčové zastřelil svóbo Sletého bratra starou,
na půdě nalozenou ručnicí.

Archnaeologický sbor „Vocel“ ma
Horách Kutných koná ve čtvrtek dne 21.
červaa 1906 o 3. hodině odpolední v zasedací aíni
měst. raduice v Hoře Kvtné vulnou hromadu 8
timto pořádkem: 1. Čtení protokolu předešlé valné
bromady. 2 Zpráva jednatelská, účetní a reviso=
rův účtů. 3. Sdělí se, že počet velkolepých svícnů
blavního oltáře velechrámu sv. Panny Barbory
dvěma dárci na 12 doplněn. 4. Sdělí se, že slavný
výbor spořitelny král. hor. našeho města, štědrý
podporovatel všeho krásna opětně z vlastní initi
ativy věnoval velechrámu sv. Paany Barbory dvě
figurální okna do vysokého kůru nákladem 10.000
K. — Výjev prvého znázorňuje příchod Bv. apuš
tolů Cyrillu a Methoda kn dvoru knížete Rostis
lava, který slavně vítá vyžádané věrozvěsty od
císaře byzantinského Michale III. na svém sídle
Velehradě po slovanském epůsvbu podáním chleba
a soli U pozadí neseny ostatky sv. Klimenta, je
hož tělo sv. Cyrill byl přivezl se země kočovných
Kozarů a potom z Moravy zase odvezl a v Římě
uložil. — Výjev okna II. líčí pokřestění knížete
českého Bořivoje sv. Methodem na Velehradě,
jemuž kmotrem byl kníže Svatopluk. (Figura sto
jící za křtitelnicí v levo od av. Methoda). To u
dálo se jit po smrti sv. Cyrilla kolem roku 874.
Skizzy k oběma oknům vypracoval mistr malíř
Frant. Urban. 5. Volné návrby. 6. Vybírání člen
ských příspěvků (4 K).

„Ranch“ a děti. V Nové Vsi u Lomunice
p. P. a v Roškopově u Nov. Paky rozšiřují pp.
učitelové protikatolický list „Ruch“. K tomu účeli
používají i školních dětí. A nad takovým vnášením
nevěreckého tisku do rodin katolických se strany
našich vzdělavatelů mládeže mnohý se ani nepo
zastaví.

Výstava prašské „Jedmoty umělců
výtvarných. y Německém Brodě. Již mi
nulého roku pořádala „Občanská Beseda“ v Něm.
Brodě výstavku domácích originálů a význačných
reprodukcí, která těšila se veliké pozornosti a
účasti uméní milovného obecenstva. Povzbuzena
tímto úspěchem chystá „Občanská Beseda“ pro
letošní rok nový umělecký podnik o rozměrech
větších 8 tou pevnou nadějí, že nalezne nejen
zvýšeného porozumění v kruzích intelligence, ale
i přispěje značně ku probuzení zájma o umění
v nejširších vrstvách obyvatelstva. Zamýšlí totiž
pořádati ve druhé polovici Června výstavu pražské
„Jednoty umělců výtvarných“, která obsahuje přes
sto vynikajících děl předních českých umělců a
v poslední době vzbudila zaslouženou velikou po
zornost v Chrudimi a Litomyšli, kde se právě
nachází. Bližší zprávy budou uveřejněny později.

Biskupské generální visitace vNá
chedě. Ve dnech 23. května až 2. června t. r.
hostil starobylý hrad Náchodský vznešeného hosta,
J. B. M. Dr. Josefa Doubravu, biskupa Králové
hradeckého, který zavítal do Náchoda, aby v roz
sáblé kolatuře sdejší konal generální visitaci a
ndílel sv. biřmování. Po všecken čas generální
visitace mělo město ráz slavnostní, ozdobeno pra

p a chrám naplnén zbožným lidem. Náchodyl prvním místem, kam letos vrchní pastýř náš
přišel — a tudíž i skušebným kamenem a epolu
i kamenem úrazu mnohým, kteří ve avé slabosti
nemohou se odvážiti učjakého projevu nábožeo
ského. Přese všecku nerozhodnost bylo uvítání
J. B. Milosti důstojné a vřelé Již na hranicích
kolatury náchodaké ve Václavicích pozdravon byl
pjdp. biskup J. O. brabětem s Thunů okresním
hejtmanem náchodským, a při svém příjezdu do
stanice uvítán místním děkanem vdp. Fr. Peckou. Na
náměstí včekávalo J. B. M, duchovenstvo, al.
městská rada náchodská s pp. starosty všech při
fařených obcí, al. c. k. úednictvo, sl. sbor pro
fessorský obecné jubilejní reálky, al. spolky živ
nostenské, voteránský a katolický, Na náměstí
opět osloven njdp. biskap místním děkanem, pr.

mluvil vřelá otcovská slova ku všem přítomným,
načež ubíral se špalírem školní mládeže a studu
jících reálky do děkanské budovy a odtud do
chrámu Páně. V násle-lujících dnech až do 38.
května udělována svátost sv. biřmování, konány
zkoušky z náboženství všech kol náchodských
i venkovských. Milý zjev J. B. Milosti, jehu otcov
ská, ze srdce vycházející slova, jeho upřímná a
nelíčená pozornost i k těm nejnižším a nejposled
nějším překonávala všecky, tak že rázem rozply
nuly se předsudky mnohých a otevírala se i srdce
jioak bojácná svéma biskupu. Máme pevnou na
ději, že J. B. M. spokojen bude s výsledkem při
apoštolské cestě své v kolatuře náchodské, kde
při této vzácné příležitosti 3631 biřmovanců při
jalo svátost sv. biřmování; mezi nimi je '/, školní
mládeže, tedy půltřetího tisíce dospělých, což je
zjevem utěšeným zvláště na naši dobu, která při
všech svých starostech a problemech nezná než
palcátem bušití do klerikalismu a při vší avé
svobodomyslaosti nezná, než terrorisovati a pra
nýřovati každý projev katolického smýšlení. —
Náchod pak loučil se se svým vr-hním pastýřem
v dojmu oezapomenutelném. Pobyt vzácný J. B. M.
bluboké zapustil kořeny úcty dětinné, zvláště ne
bynoucí vzpomínky a nejvyšší vyznamenání ně
kterých rodin. které J. B. M. pro katolické smý
šlení 8 jich pozornost návštěvou svou poctíti
ráčil. Vedle těchto soukromých návštěv zavítal
ojdp. biskup též do všech škol náchodských, na
vštívil a potebnal všem nemocným zdejší okres.
nemocuice. Kromě tobo projevil přání navětíviti
i líd dělnický, za kteroužto příčinou požádána
zdejší ct. firma Josef Bartoň a Synové. — Pobyt
J. B M. přinesl nám skatečné požehnání aposílil
nás katolíky v útrapách a ponížení, jakého jest
dnes každému snášeti. Lidové Proudy přinesly
proroctví, že podruhé bude uvítání horší, ale lid

náš, který poznal svého biskupa jako svého otce,
bude jej vitati nejen podruhé, ale vádycky 8 ote
vřeným srdcem.

Lacímá pokrokovost náchodského
purkmistra Dra Čížka. Přemítal,rozvažoval,
pá'ral po obzoru a naposledy si přecejenom řekl,
že nejdp. biskupa vítati nebude; vždyť by tím
uvíténím osvícený purkmistr přišel o gloriolu po
krokovosti, avobodomyslnosti atd. Však už za ním
stál literární profoua, který sledoval každé jebu
huutí a také parkmistra ivformoval o své ostraži
tostí. Podíval s sokolskémn hrdinovi ostře do
obličeje a pohrozil: „Jen se opovaž! Potom uvi
díš.“ A jakkoli ani cesta daleká sokolíka neleká,
lekne se nákdy takový bujarý rytíř přece jenom
prolbaného, taky-pokrokového lístku. Svobodu
mysloý hrdina dá si spoatati ruce od kteréhokoliv
blasně křičícího lístku. Nebýti těchhle „Hlasů od
Metuje“, kdož ví, jak by se byl avobodomysluý
pan purkmistr rozbodl! V nynějším století totiž
užije osoba výše postavená svobody vůle příliš
málo. — Kdyby takble přišli židi požádat pana
Dra Čížka, aby jim propůjčil sokolovnu k bohu
slažbě, to by ještě šlo! Pokrokové listy, napě
chované židovskými inserty, by buďto mlčely,
anebo by vznesly nadšený chvalozpěv nad nábo
Ženskou snášelivostí osvíceného purkmistra, který
se shostil antisemitských předeudkův. Ale vítat
katolického biskapa? To by se měl; vždyť zaá
dobře srdce i lelví svých „snášelivých“ pokrok
vých přátel. Sokolovay jsou ochotně propůjčovány
k evaogelickým bohoslužbám; staly se útulkem
těch, kteří dlouhou dobu oblupovali národ český
podvodným pamfletem „Pogiovým“ a jinými pro
Jbanými brožurami. A hle — ity listy, které
jsou jinak proti každému positivnímu náboženství
a proti každé zevnější bohoslužbě, daly Sokolům
pokoj. Zato však, když dr. Podlipný zcela správně
se vyjádřil, že Hus byl vroucím ctitelem Panny
Marie, už byl obeň na střeše. Ti lidé, kteří houfné
rozšiřování podvodné helvetské brožury snášeli
zcela klidně, spustili proti dru Podlipnému rámus,
až uši zalebaly. Kdyby byl tento Sokol řekl, že
poslední pražský rabín prospěl českému národu
víc než TomášŠtítný a Arnošt z Pardubic, mohl
míti pokoj. Ale uvésti bistorickou pravda, jež jest
přízoivá katolictvu — to už je ukratánský hřích
a botová zrada českého národa. Pomalu tyhle
pokrokové listy a kraby by daly v Čechách více
svobody Bedmibradskému cikánu než svému po
krevenci katolického smýšlení. Tohle všecko
Sokolstvo ví; moohý se v duchu zlobí, že ger
manisující žid má v Čechách víc pokoje než Čech,
vyznávající víru Otce vlasti. Ale žádný důrazně
nevystoupí; každý se bojí „svobodomyslného“
karabáče pokrokových listů. ©Raději poníženě
sklonit hlavy, než zvednout protest proti neapra
vedlivé nesnášelivosti. I ta otročína dobrá — jen
když je „pokroková.“ Protu není příliš divu, že
pan Dr.Čížek šel cestičkou vyšlapanou; aby ne
přišel o svoji „pokrokovost“, raději se českému
biskupovi neukázal. Myslil si sice o „Hlasech“ i
„Proudech“ všelicos, ale takové myšlenky vyjá
dřiti slovy — to není dovoleno. Když byl kato
lický sjezd v Řezoě, tu sám protestantský purk
mistr účastníky přivítal. Leč v Náchodě — jako
by tam katolíci nebyli, jako by Dr. Čížek nebyl
zástupcem i katolíků zdejších. Náhodou se uká
salo, jak dosud mohutné jest katolické cítění
v méstě našem. Pane purkmistře, to prete máte
věděti, še není vždy nejsilnějším ten, kdo nejvíc
fve a každého terrorisuje, a že právě ta strana,



která se chová pokojně, může býti ve většině.
A právě člověk tak důležité postavení zaujímající
jako p. Čížek měl by věděti, še má býti povýšen

nad malicherné předsudky ptáky- pokrokovýchnedouků a ža má dávati jiným, slabším příklad
neohroženosti. A Vy jste věděl, že nešlo jen o
pouhé uvítání nejdp. biskupa; věděl jste, že máte
ukázati trochu taktnosti k zdejším katolíkům vůbec.
Ostatně všeho do času; katolíci snášeli trpělivě
kopance dlouho, ale začnou se konečně také brá
niti. Uvidíme pak, zda zmohou víc nadávky pro
lhaného lístku, či svorná vůle velikého zástupu
lidí opravdových a poctivých.

Z Hromova. (Uvítání njdp. biskupa dra.
Jos. Doubravy — biřmování). Radikálně-pokrokový
Hronov měl příležitost vítati dne 30. května vreh
ního pastýře a týž radikální Hronov zanechal dle
slov našeho arcipastýře uvítáním svým v paměti
jeho dojem z celého Náchodska nejlepší. Marné
byly novinářské hrozby v Hlagech od Metaje,
aby od uvítání p. biskupa bylo upuštěno. Den
před příjezdem již ozdobeno bylo město prapory,
v čemž příkladem stála radnice. Dne 30. května
z rána přijel nejdp. biskup povozem ze zámku
náchodského k dívčí budově školní, kdež u slavo
brány shromážděno bylo duchovenstvo místníi
okolní, v jehož čele stáli vldp. bisk. vikář Fr.
Pecka, děkan náchodský, a bisk. sekr. vldp. Fr.
Kaněra, děkan z Police n. M., zastupitelstvo
městské s p. starostou Jiráskem a zastupitelstva
obcí přifařených. Ku slavobráně tvořilo špalír
žactvo škol obecných a měšťanských i žactvo
z obcí okolních se svými pp. učiteli; od slavo
brány ku kostelu hasiči a spolek katol. jinochů
a mužů. Za špalírem tísnilo ae přes deštivé po
časí množství lidu. Po krátkém uvítání starostou
města p. Jiráskem uvítal J. B. M. místní farář
vldp. Jos. Kalous. Po té uvítalo nejdp. biskupa
60 bí'e oděných družiček, z nichž promluvila ví
tací feč žákyně 6. třídy Anežka Špatová. Nato
páš arcipastýř nelíčenými slovy poděkoval za uví
tání patrně jsa dojat. Po skončeném uvítání bral
se průvod do chrámu Páně. V průvodu J. B. M.
nalézali se: vadp. kanovník Dr. Sonkup, dp. cere
monář Huráů, bisk. vikář vdp. Pecka z Náchoda,
bisk. sekr. vdp. Kaněra s Police n. M., pp. faráři
z Bezděkova, Machova a Starkova, vel. pán Švore
z Dobrého, místní duchovenstvo, zástupce patro
nátu p. Grimm, zást. c. k. okr. hejtmana pan ko
mišař Šlechta z Náchoda a městské zastupitelstvo
i obcí okolních. Malý chrám Páně byl lidem v pra
vém slova smyslu přeplaén. Po předepsaných
modlitbách aoužil ndp. biskup měj av. a po ní
udělil 669 mužům svátost av. biřmování, odpoledne
pak 830 dospělým ženám. Dne 81.května po mši
sv. biřmoval ndp. biskup dítky škol hronovských
a z Vel. Poříčí, načež ihned v kostele vykonána
zkouška z náboženství s dětmi z Vel. Poříčí. Od
poledne navštívil J. B. M. budovu dívčí školy
v Hronově, kdež přivítán byl říd. uč. J. Soubradou
a žákyní, načež vykonána byla zkouška z nábo
ženství se dvěma třídami dívek. Po té odebral se
pjdp. biskup do nové chlapecké budovy školní. Na
prahu této přivítal jej řiditel p. J. Bělobrádek a
žák měšť. školy, načež žactvo ve Špalíra rozesta
vené zapělo za vedení učitele Háka píseň: „Přijď,
Ó duše přesvatý“. Po té byla v kreslírně skouška
z náboženství. Mezi zkouškou promlouval ojdp.
biskup 8 jednotlivými p. učiteli, do zkonšky sám
zasahoval a po chvíli radost bylo patřiti na dů
věra dětí, se kterou hlásili se k ndp. biskupovi,
jenž sympatickým zjevem svým unesl ty malé tak,
že vše kolem něho shruovalo 8ejxko kolem dobrého
svého otce. Po zkoušce prohlédl nejdp. biskup
novou budovu školní, o jejímž vzorném zařízení
se pochvalně vyslovil, načež cestou zastavil své
kroky na novém hřbitově vysloviv p starostovi
Jiráskovi své uspokojení. Dna 1. června adílel

Vel. Dřevíče, Rokytalka, Vys. Srbské, Žďárek a
Malé Čermé, po jebož ukončení vykonána opět
zkouška z náboženství. O půl 12. hod. dop. do
stavil se nejd. p. biskup do radnice, kdež abro
máždilo se městské zastupitelstvo k rozloučení se
8 nejd. pastýřem. U vchodu do radnice uvltal jej
radní p. Klikar a po odpovědi byl uveden ndp.
biskup do zxsedací síně, kdež promlouval 8 jed
potlivými členy zastupitelstva, načež se v delší
řeči 8 nimi rozloučil, projeviv avé uspokojení nad
uvítáním, jehož se mu v Hronově dostalo, ojišťuje,
že odnáší ei z Hronova dojem co nejpříznivější.
Odpoledne té.ož dne odjížděl ndp. biskap z Hro
nova, rozloučiv se u slavnostní brány s přítomvými
to nejsrdečněji. K rozloučení dostavila se opět
školní mládež ae svými učiteli a kněžstvo i množství
lidu. Nejd. p. biskup adělil na farnosti Hronovské
2662 bifmovancům svátost sv. biřmování. Nejd. p.
biskup jeda v pondělí dne 4. t. m. do Police n. M.
vlakem, byl všudy, kady jel, na stanicích shro
mážděným lidem pozdravován a v Náchodě byl
konečně nucen vystoupiti, aby lidem shromážděným
mobl býti pozdraven. Toho se asi pokrokáři naši
nenadáli.

Různé zprávy.
(3)Kultarní okénko. Za rámečsk po

krokářům. I nedostudovaný pokrokář dovede dnes
„uleně“ rozkládati o všem možném. Inu, táhnou je

příklady. Vždyť vůdce pokrokářetva Masaryk poučuje
o historii, sociologii, filosofii, theologii, zabrousil ai
do mediciny atd., jako by byl ve všem odborníkem.
Zatím však skutečný odborník počíná ai trochu jinak,
0 skutečném, vážném pracovníku na poli vědeckém Dra.
Jos. Kalonskovi, píše Vlčkora „Osrěta“, Spůsob,
kterým prof. Jos. Kalousek vědecky pracoje, jest chvalné
znám mezi odborníky. On v plném emyslu slova
„hledá pravda“. Vytkne sí záhadu a řeší ji úzkostným
přihlédáním ku příslušným faktům. Nechatí se ma ať
taký, ať onaký předjatý pomysl filosofický, národo
hospodářský nebo sociologický, původa čisté spekula
tivního, z kterého by pohodlně soukal hojné, ale smělé
a větrné dedukce. Nespoléhá na to, co by jen s ho
tových cizojazyčných spisů mohl jako analogii přené
sti do našich dějin. Nemilajeslabých indukcí, opře
ných o deset dvacet dat, aby snad hnedz nich strojil
překvapující, ale ukrapené generalisace. Staví rád bla
boké základy, shání a vyčerpává úlaje co nejúplněji,
třeba i s oborů, které souvisí a jeho oborem příbuz
ností vzdálenější, a když vypátrá a ohlašuje, co jest
na věcech a údálostech typického, upozorňuje hned
také, které z nich jako výjimky neb odchylky vymy
kají se z pravidla povšechného, Dodává rád každému
avému slova „vůně“ spolehlivých pramenů. Když r.
1984král. česká společnost nauk obdržela značný po
něžitý dar (od knížete Jiřího z Lobkovic, nejvyššího
zemského maršálka království českého), aby honorovala
s něho „pragmatické dílo o historickém vývoji práva
agrárního a poměrů sociálních obyvatelstva rolnického
v Čechách, počínaje 18. stoletím až do doby nejnovější“
vznesla ten úkol.na Kolouska. Nebylo jí tejno, že to
muto muži již od mnoha let před tím leží na srdci

vylíčení osudu českého sedláka, ale on nám z lásky
k věci uvalil na sebe břímě větší, než jaké bylo naň
vloženo. Umíniltě si oavětliti minulost selského stavu
v Čechách ještě také v době před 16. stoletím a uro
fejňoval jako ovoce svého stadia řadu důkladných

prací přípravných jednak již před rokem 1884, jednakpozději... Jehosvědomitost nabádala jej k tomu,
aby podstupuje „hlavní literární dílo svého života“,
vytěžil pro ně kde kterou rozptýlenou zprávu, byť
sobe drobnější, která byla jíž známa a anad i od nich
tiskem vydána, a což nad to jest, aby vynašel ještě
edroje jiné, dosud nevypátrané a nevyčerpané. Proto
neváhal pilně putovati do rozličných archivů, opisoval
staré písemnosti od rána do večera (později i ns psa
cím stroji) a vítal e povděkem každičkou laskavost,
kašdičký pokyn nebo příspěvek od příznivců svého

podniku. Lopotil se bez oddechu. K tomu uvášiti jest,
Že se nenarodil na tak šťastné planetě, aby ae byl
mohl ponořovatí jen a jen do svého nejoblíbenějšího
předmětu. Chtě nechtě zapřahoval se velmi často do
prací literárních teké jiného rázu, konal vždy pečlivě
povinnost svou jako ačitel universitní a dlouho po
droboval se vysilujícím trampotám jako redaktor Ar
chivu Českého. I není diva, še následky přílišného
napínání sil naň přikvačíly. Roku 1869 nervová nemoc
zachvátila pilného pracovníka, neúpronně mu velela
ustati déle, než se nadál, od dosavadní námaby a
učstavila po sobě i výstrahu, aby byl pamětliv svého
poroachaného zdraví. — Kalousek sám dotýká se jen
slehka těchto věcí v úvodě k své nejnovější pablikaci
a mužšněsamlčuje, že i v rodině své atrádal mnohou
binbokou ranou; utlumil více neš projevil. Přes to

ani tyto strasti ani jich dozraky neadolaly onargiejeho ducha. O tom podávápádný důkas jeho poslední
publikace, důkaz to opětný, jsk rozmyslně a bezpečně
auktor postapujekrok za krokem k vytkoutému cíli,
jak veliký poklad vědomostí v sobě nastřádal, jak
důkladně ae vysbrojil k svóma hlavnímu díla, aby
— dáli Bůh — koranoval jím všecka svá bádání před
chozí. Pobříchu valná část těch, kteří a nás po tomto
korunování tak příliš nedočkavě touší, nemívá ani
potuchy o tom, jak trnitou cestoa náš historik musí
si k něma klostiti, jak mozolně musí sbromažďovati
kus zlata po kyse, aby nám vytvořil koranu skutečně
s ryrího kovu. Do kterých a jakých šachet bylo ma
sestapovati, co všecko postapně překonávati, aby
utvrdil se v naději, še jeho konečný výtvor se podaří,
Kalonesk ukazaje všem nedočkavcům jak svými dří
vějšími spisy přípravnými, tak i sejmena avým po
sledním. Kdyby nebylo nic jiného jiš vyšlo z jeho
ruky, neš tato díla přípravná a přece tak nebynoucí
hodnoty, nebude opravdového odborafka, jené by se
vděčně nepoklonil před tak mnoholetonu, obětovnoa,
nezištnou a tak úrodnou snahou po nalezení pravdy.
Odporačuje ne ku čtení „pokrokovým“ hlavám, které
mají „vědecké“ přesvědčení hned — i bes studia a
kteří i vědu převracejí, jen aby se svých domněnek
nemusili odříci.

Boj o náboženství ve škole. Na po
čátku nového školního roku vejde v platnost nový
řád školní. Jsou to nové i staré zredakované zákony
školní, jimiž se školství u nás na příšě má spravo
vati. zem. školní rada přidává nyní k tomato novému
řádu školníma ze svého usnešení určité, vysvětlající
dodatky čili prováděcí předpis, kterým as dává návod,
jek tyto nové zákony školní mají se v praksi pro
váděti. Jiš tehdy, když ministerstvo nový řád školní
vydelo, nebylo ačitelstro s ním epokojeno a bylo ta
různých výtek a bezdůvodného nářku plnoénoviny.
Naše strana nemila docela žádné příčiny, aby nové
sákony školní vítala = uspokojením. Loč kdo čte nyní
po vydání prováděcího předpisu noviny stranící libe
rálnímu učitelstva, musí žsenouti nad horonským
křikem, kterým lomozí pokrokáři a socialisté, aby
balamatili lid a štvali proti náboženství a klerikálům.
A jaké vlastně výsady oábožeuské přidala k řáda
školnímu zem. školní rada? Vzhledem na sákony mi
nulé zcela žádné. Ale to nic nevadí; nepfátelé nábo
šenetví tvrdí přece, že zem. školní rada chce svými
dodatky školu zklerikalisovati, sotročiti Skolství, uči
niti faráře nebo katochetu nejvyšším pánem ve škole,
protože školní úřady dovolají podepsati ae mu na
vysvědčení doprostřed mesi třídního učitele aředitele
či správce školy. Toť přece neslýchavá klerikální
Irsoat! Rozamí ae, še všechny ty bolestné nářky a
zoufalé výkřiky nad klerikálním vítězstvím ve škole
jsou rafinovaným farigejstvím a svrchovanou Iší. Bade
se nyní atále křičeti na schůzích, jakoby se blížil
soudný den, budou se paáti paličeké články a před
nášeti na schůzích paličeké řeči; afra a obeň svolá

vati se bude na katolické náboženství a aby se pravý
úmysl zakryl, badou ee přemílati staré otřepané fráze
o arobodě přesvědčení, o černém nebezpečí, o úpadku
pokrokovosti a to všechno za tím jediným účelem,
aby so náboženství v očích nemyslícího davu hodně
očernilo a připravovala pozvolna půla k vyloučení
náboženství ze škol. A to je blavní a konečný účel
celého boje. V té příčině začne co nejdříve na všech
stranách hotová epidemie. Vzplane vážný a tubý
zápas o náboženství a zápas ten bude se dále stup
ovat. Nepřátelé budou postupovat v usilorném boji
sonstavně a promyšleně. Proto nebezpečí je veliké.
Dne« nesmějí katolíci státi pouze na stráži, ale musí
se pustiti stůj co stůj účinně v zápas za nejdrašší
statky savé— víra svou. Toft bude povinnost svatá
každého upřímného katolíka. AČ se nikdo neklame
předstírání m různých vytáček a nezakrývá zrak ovůj
před dranou skutečností. Přicházejí na vlast naši opět
náboženské boje, které rozdmychují nepřátelé naši čím
déle více a myslíme, če zasáhnou veškeré naše kraje.
V tak nebezpečných chvílích bylo by opravdu bříchem
do nebe volajícím, aložiti race v klín a čekati, jak to
všechno dopadne. Čas je svrchovaný. Třeba nevyhnu
telně burcovati apící katolíky a okazovati všemožnými
prostředky na vážné chvíle. Bída katolíkům, nerzcho
pí-li se včas na obranu. Pamatujme, že nepřítel ná
boženatví je silný a má v moci své nebezpečné zbraně,
coš zvyšuje nebezpečí. To se za našich dob nesmí

podeeňorati sni v té nejodlehlejší vosničcena horách.opřátelé hledali už dávno vhodnou zámicku k vy
hlazovacímu boji proti náboženatví. A oní ji našli
v prováděcím předpise zem. školní rady k novému
řáda školníma. Člověk by myslil, že se náboženství
činí bůbví jaké ústupky ve škole a zatím zem. školní
rada nařizoje pouzs, aby školní mládež chodila do
kostela, súčastnila se pobožnosti, aby někteří učitelové
při tom na děti dohlíšeli a také je kontrolorali. A hle,
tento nepatrný předpis škol. úřadů rozpaloje vztek a.
nenávist všech nepřátel katolického náboženství da
té míry, de vybízejí k odpadu od církve. Co činiti?
Vzbůra do boje sa svoji víral Pracojme, ať laik, ať
kněz proti valícímu se proudu náboženského nebe
zpečí s horlivostí ap.štolskoal

(20)Historický koutek. Náboženství
a politika r 1620, „Snaby panovníků českých
a rodu Habsburgského v omezorání práv stavovských
neustávaly. Nicméně sněmy zemské od smrti Ferdi
naadovy snažily se něastále obor své moci zákono
dárné zase rozšířiti a stavové podnikali vydatné po
kasy práv svých přimnožiti, až Ferdinand IL. dosedi
na trůn český. Boj o práva politická, zastírající se
pláštěm náboženské avobody, strhl do víru svého
všecky země korany české, až ohromná většína stavů
dostala se na dráhu revoluční, hájíc právzemskýcha
stavovakých mečem proti panovníkovi. V letech
1618—1621 rozhodovalo se na četných bojištích ne
pouse o tom, zdali na trůné českém má seděti nová
svolený král Bedřich Falcký nebo Ferdinad Habsbur
ský, nýbrš o tom, zdali stavové mají vykonárati
v atátě větší moc nebo panovník. Starovré ovšem za
olabébo Rudolfa II. a sa Matiášo práv svých značně
přimnožili; ale na tom nepřestávajíce, ueilovali z krále
učiniti loatka avoji. Za Bedřicha Falckého ovšem.
stalo se všecko, co stavové chtěli, ale stsvové hájíce
jen svých privilegií a nechtějíce v ničem povoliti lida
ujařmenému, nedoredli k domnělému „národnímu“
(arozovky v Kronice samotné. Poz. pisatele) boji ros
oítiti celý národ Český a tak nejšouce sami dosti 0
bětavými, museli podlebnoatí dobře zřízeným armádám
císeřekým. Boj rozhodnat katastrofou bělohborskou“ —
Tak o Bílé Hoře vypravaje ueklerikální Kronika Za
pova ov. IV. atr. 1064. A jinde: „Latheráni a Bratří
Čeští spolčili se k domáhání se avobody náboženské

a práv politických. Dlouhé boje a spory v té příčině
skončily se vymožením majostáta r. 1600 a stvrzením.
snáméhbo porovnání od krále Rudolfa. Avšak již Ma
tiáš jal se prováděti katolickou protireformaci a zavdal
tím podnět k novéma jitření v semi, kterého vůdcové
stavů nekatolických velmí obratně užíveli, aby pod
pláštíkem hájení arobody náboženské způsobili věeo
becný odpor na obrana práv stavovských. Shozením.
královských míatodržících s oken a ustanovením vlády
direktorské postaven spar posavadní na ostří meče.
Kdo mél méné vojska, méné prostředků hmotných a
méně obětavých spojenců, maeel podlebnouti. Spor:
veden dlouhou dobu pod pláštěm víry až spolčení
se stavů z korany české a stavů rakouských 6 Bo
tlenem proti Ferdinandovi ukázalo celému světu, žs
běží hlavač oahájení práv stavovských proti snabám
savésti v zemích absslatní moc panovnickou. Čech
byly ohništěm a střediskem tohoto spolku proti cí
saří a somě Česká za to také hrozným způsobem byla
pokutována.“ (Sv. IV. str. 1668.)— Pobnautky ka
přijetí čistého evangelia. Žo leckterýpán a
rytíř přijal Čisté evangelium proto, aby se mohl zbožím
olrkevním obohatiti, vysvítá ze stížnosti prašské kon
sistoře pod obojí, která králi Maxmilianovi r. 1676
žalovala: „Při tom i to na Vaši Cisařskou Milost
vznášíme, kterak knáší pořádní a věrní veliké soužení
tepí a snášejí; neboť jich kolatorové (šlechta) míti a
snašeti nechtějí, nýbrá dirným způsobem jich vybý
vají aneb příčiny, aby se z far baoati masili, vyhle
dávají, obzvláště tím, co od starodávna bylo E zádaší
pro kaěší nadáno, od zádaší odnímají, sobě osobují a
přivlastnojí, desátky a platy zadržají aneb k nim do
pomáhati nechtějí. [ vytisknouce koěší věrné z far,
na to místo nepořádné, odněkud přiběhléaneb z po
slošenství konsistoře vyšlé, zs dosti malé peněžité
sumy aneb ze chatrné desátky najaté přijímají.“ (Za
pora Kronika IV. otr. 477.) A dále: „Rolátorové od
předních až do posledních mají na farách kněží ne
pořádné a přijímají je sami o své újmě netoliko do
vel aloe i do měst na stolice děkanské Což mnozí
£ obecného lidu vidouce, řemesel a obchodů světských
nechávají, do Vitemberka, Lipska, neb Frankfartu (as
učeliště protestantská) běží apřicházsjíce zase a ti
tulem kndžeským, snadno zjednaným, na fary „sa la
oiné sumy se přijímají“ — ([V. str. 478).

Význam spořitelních a záložních
apolků (sonstavy Raiffoie novy) jeví se právě dlo

oslední zprávy (sa rok 1904) ústřední. jednoty čes.
ospodářských společenstev v království Českém,



Spolků těchto, které blahodárně působí na našem
venkově, bylo koncem r. 1904 — 832; nyní jest jich
na 1000. Ž činovníků spolkových (starosta, předseda
dozorčí rady, pokladník) bylo nejvíce rolníků, pak
učitelů, duchovních a jiných stavů. Vkladů bylo
30,984 884 73 K, na jeden spolek průměrně 38.157-08
K, zápůjček bylo 24,145 95167 K, na jeden spolek
průměrné A0.372:26 K. Úroková míra zo vkladů po
hybovala se mezi 3'/,9%—4'/,9,, ze zápůjček 4!/—
6'/,%/, | Z-ak 709 spolků činil 140.145'96 K. — Obnos
sebraný v t"chtospolcích úspornými Jistky 10, zohalé
řovými obnáší v r. 1904 K 4.429.84. — Ústřední
jednota prováděla i společný nákup a prodej, jebož
hlavním předmětem už dosud byla bnojiva, ublí a
bnojivé vápno; ovšem také se ubchodovalo hojně
s pícnioatmi, vemeny, obilím; celkem v r. 1904 2a
koapsno a členům dodáno zboží v ceně 1,636,387*10
K. Obchod tento rok od roku stoupá. K léto ústřední
jednotě přičleněnu jsou dražetva hospodářská: mlé
kařská, ua vušení čekanky, libovarská, ekladištní,
nákupní, strojní, mlýnská, uvocnářská, dobytkářská
a j. Vliv spořitelních a záložních epolků na veukově
jest mnobonásobný a šíří se víc a více — vzmáhá se
tu boepodárvost, mravnost. Zasluhbojí protu spolky
ty co největší pozornoati.

Úspory dělmietva v záložnáchRuiffoiseno
vých koncem roku 1904 činily 3,005.861.67 K(9919),
náležející 13.207 osobám.

Úspory dětí + záložnách Raiffeisenových
koncem r. 1904 činily 849.463'97 K, která náležely
7708 dětem.

Jak byl kdysi zomák vzácný. Boku
1621 obdržel nčený profesor Johannes Matbůge v Her
borně první zemáky z Anglie. Zasadil je do velikého
květináče a měl velikou radost, když nevídaný květ
budil pozornost všech kolemjdoucích. Jistý bobáč her
bornský provdával jedinou svou avou dceru za velmi
váženého měštěnína a vyprosil pro ni, ovšem ne za
darmo, květ zemákový do věnce svatebního. A sku
tečně epanilá nevěsta měla při sňatka květ semákový
ve věnci jakožto okrasu nad jiné vzácnom Tenkráte
byl zemák vzácnější než zlaťák

Ze sýra — kost. Nejnovějiuš i po továr
nicku vyrábí se ze sýroviny tvrdá hmota, tak zvaná

„gelalith. Tak lze napodobiti kost, roh, šelvovinu, jan
ter a pod. Ze sýra dají se zhotoviti břebeny, bole,
knoflíčky, špičky na doutníky, mramorové plotny na
stoly, desky na vazby modlitebních knib, korále na
dívčí šíji, at.d. K tomuto účeli se sýrovina vysuší,
jemné rozdrtí, napotom te rozpustí v alkaliích, načež
ae lisuje. Pozvoloým vysýcháním nabývá takto zís
kaná hmota větší tvrdosti než kost a při tom zůstává

„prudnější.
Zlaté doly u Kasojovic a Koeelovie

pa Blatenska vzbuzují naděje do budoucnosti. Komise
znalců, ve které byl hlavně profesor vysoké školy hor
nické v Příbrami a rada hormího ředitelství, uznala
rada sa velmi bohatou a výnosnou. Pátrá se nyní po
dachtách, které byly před 70 lety opuštěny a zasy
pány. Několik důlů bylo jiš nalezeno,

Pre vystěhovalee. Senát v americ.Was
hingtona echrálil návrhy, aby pro vystěhovalce byla
daň z hlavy zvýšena na 6 dolarů, a aby analfabeti
byli z přistěhování vyloučení.

(Zasláno.)

Poslední doboa vyskytlo se ve výtvarném umění
církevním mnoho závodů paramentních, kteréž dáva
jíce si názsv firem katolických a také českých, zvláště
£ Vídně, do krahbunašeho veledůstojného dachovenatva
houžovnatě ae tlačí. Hlavní příčinou toho zdá se býti
uzavření hranic uherských a zvláště v posledním čase
v Ubrách propagované talipánové hnutí, jež i import
cizího, hlavně vídeňského zboží do Uher značně atě
žuje. Loší na bíledmi, še růsné takové vídeňské firmy,
které měly v Ubrách velký kruh odběratelů, snaží we
zboží svoje odbýti pod rouškou vlastenectví v českých
naších krajích, rosesíiajíce houfaš cenníky a řady ces
tajících, jen aby co nejvíce odběratelů ulovily.

Leč to nutno pozrednonti varovného hlasu za
tím účelem, aby jednáním takovým nebyly poškozovány
domácí naše závody, kteréž po drahovu doba let do
konalými výrobky, ze zaročeného materiálu a za re
slních cen katolícké chrámy naše obsluhují. Jeme po
víani tak ačíniti již z té jednoduché příčiny, že mnohdy
©peněz mozolovitýma českýma rakama vydělaných, na
sttádaných a na dobročinný kostelní účel věnovaných,
zahapují 86 Dro naše České chrámy potřebné věci
u firem vídeň kých, nám tak nepřátelsky smýšlejících
a tak ty číské poníze, jež ai mn hý chudák jako sosato
chleba od úst atrhl, putují v bezedné moře vídeňské,
jež pro naše potřeby nemá citu ani pochopení.

Předpoflajíce toto vše, skládáme ko vejectěnému
duchovenstva našemu uctivou prosbu, aby pří nas
kytnavších se potřebách brala laskavě ohled na do
mácí naše firmy české a vyžádalo si aloapoň vědy
rospočty a vzorky na věci, jeá se mají objednati. Jeme

:povně přesvědčení, že naše závod: obslouží je v kaš
dém směra vzorně a nevyhověly Ji by mimo očekávání,
pak teprve je času dosti dádaci a obraceti se na firmy,
jed nesnášo proč,jako „loistongafáhigate Fir
men iu Wien“ se představnjí,ale v pravdě tak ne
vypadají. Neboť atačí prohlédnonti jednání firem (a
kových a odborník to postřehne velmi brzy, aby ae
přeevědčil: o jich roelnosti. Jak Často se stávé, že
takové „loistangefábigate Firmen“, mají-li
zboží na rychlo dodati, vzájemně si je vypůjčají
a psramonta svá přečasto z látek pochybné ceny
(z tak zvaného umělého hedvábí) od místních o

oděvníků a nikoliv ve vlastních dílnách zhotovorati
dávají a prodávají za drabé peníze. Loč tek mnohý
unéstř se:dá těmito výrobky, ač jsou poměrně drahé,

„jedině s 86 příčiny anad, že jsou z Vídně, aniž by ja
kosti jejikh věnoval náležitou pozornost a dříve se
byl přesvědčil dobře, jaké zboží dodala by mu za
tedtýž poBíz naše firma Česká.

A dáme paramentních firem v nsšem ahorn na.

"vyběrání, existají již dlouho mnohé a ne ez úepěché,
el p dopsané firme Jesris. Neškadly © ohlonbvu

patří na v své-úpidemité pabte vevišině po
„celých100 we-poti:mění: kostetift vybortrané,

odměněné tisícerými díky a uznáními, nejen v Čechách
s ne Moravě, ale i v daleké cizině získala ai jména
na př. dodávkamí drahocenných pontifikálních para
mentů pro kapitoly v Prešpurku za 4000. Kor., Báňské
Bystřici za 1500.— Kor. Rožnově za 3000.— v Rábu
atd, tím více velkou dedávkou pro Jeho Exelenci
braběte Karla z Úzáky, biskupa ve Vácu, a pro Její
cís. a král. Výsost arcivévodkyní lenabelu ve Vídni
nasvědčuje zajisté o potěšitelné echopnosti našeho do
mácího závodu.

Aby všestranným požadavkům P. T. velectěného
odběratelstva vyhověno bylo, rozhodla se podepsaná
fiirma Josefa Neškudly, zaříditi ve Vídni pobočný
závod avůj, aby prokázala, že co vídeňské firmy do
vedou, že ona rovněž zmůže na poli obchodním a
aby odpomoženo bylo nedostatku českých závodů na
šeho odboru v sídelním městě.

Činíme tak sedůvěrou, že volectěné duchovenstvo
8amo nás nejen zde, nýbrž i na našem novém půso
bišti vídeňském laskavě podporovati bude, začež pře
dem již slibojeme všestranné obsloužení a zveme veš.
keré P. T. kraby velectřného odběratelsiva k letošní
rozsáblé výstavě paramentů v místnostech vlastního
závoda v Olomonci v Eliáčině třídě čísl. 6.

V Olomouci, dne 30 května 1906.

Josef Neškudla,
výrobní závod kostelních paramentů,
praporů, bohoslnžebného náčiní a

obor oměl. vyšívání.

Listárna redakce.
Upozornění. Následkem svátku Božího

Těla jest uzávěrka příštího čísla „Obnovy“ již ve
středu odpoledne; prosíme proto o včasné zaslání
zpráv.

"Uržní zprávy.
V Hradci Králové, dne %. června 1906, 1

hl písnios K 12:00—13 00, šíta K 10-80—11-00, jedme
ne K 000—00'00, prosa K 00:00—00:00, vilkve K 18-00
—000, hrachu K 00'00—00'00, ovsa K 7-90—8-30,
očky K 00-00—00-00, jahel K 24 00—00:00, krop K
20*0—400, bramborů K 2-40—0'00, 100 kg jetelového
semene červeného K 0'00—0'00, 100 kg jetelového se
mínka bíl. K 00:0—00 00, růžáku K 0*00—000, máku
K 00'00—0000, lněného semene K 15-60—00-00, 100
kg šitných otrab K 12:00—00-00, 100 kg pšeničných
otrub K 12'00—0000, 1 kg másle čerstvého K 2-46
—0000, 1 kg másla převařeného K 0.00—0.00,
t kg sádla vepřovéhoK 160—000, 1 kg tvarohu K
086—00"40, 1 vejce K 0:08—0r00, 1 kopa zelí K 00.00
—0000, 1 kopa cerele K 0-00—0'00, 1 kopa kapusty
K 0'00—0 00, 1 hl cibule K 00'00—00*00, 1 kopa drob.
zeleniny K 060—3200, 1 pytel mrkve K 1-60—3 40,
1 kopa petržele K 000—0r00, 1 hl jablek K 00-00—
00 00, 1 hl hrašek K 000—0-00. — Natýdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 3. června 1906 odbývaný
přívezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 74, žita
67, ječmene 2, ovsa 15l, prosa 0, vikve 0,
hrachu 0, čočky0, jahel 5, krap 10, jetel. semínka
00, lněného semínka 0, máku 1. — 9.) Zeleniny:
celere 00 kop, petržele 00 kop, kapusty 0 kop, cibule
0 hl, drobné zeleniny 250 kop, mrkve 20 pytlů,
brambor 80 hl, salátu 400 kop. — 8) Ovoce: jablek
0 hl, hrušek 00 hl. — 4) Drobného dobytka: vepřů
8 kusů, podevinčet 273 kusů, kůzlat O kusů,

-.—— l
S

Malbu kostelů,
malby dekorační,

facadní a freskové
provádí přesně dle moderních
požadavků, s uměleckým při
hlížením k příslušnému slohu

Antonín Chlouba,
dekorační malíř

v Chrasti u Chrudimi.
Rozpočty sestavují zdarma.

Nětanmná o „žššěenE vý —

Výstava
továrny

ADOLF NOVOTNÝ
v Týništi n. Orl.,

nyní trvale zřízena v továrních místnostech,
vykazuje přebohatý výběr praktických zařízení
pro byty, hotely, vily a nejnovější vynálezy

v obor tep spadající.

Než cokoli koupíte, žádejte výstavní oznamovatel
neb si výstavu prohlédněte.

Zvláštní upozornění.
Výhodná prodej novinek omožňuje koupiti

přímo z továrny to nejnovější velmi výhodně,
neb podařilo se mi výhodně nakoupiti soroviny
ještě před nynějším všeobecným zdražením.

Zvláštní oddělení přikrývek flanelových,
záclon krajkových a dětských vozíků vykazuje
nejappartnější novinky.
aw Vstup do výstavy jest každodenně volný. 8

Rozsáhlou

výstavu mmm
paramentů

v době svatodušní
pořádá do 12. t. m.

Josef Neškudla
v Olomouci

JM“ v Eliščině třídě fi
vystavuje ve vlastním závodě:

1 drahocennon ©vyšívanou kasuli,
pracovanou pro Její c. a k. Výsost
aacivévodkyni Isabelu ve Vídni za K

1 úplný parament červený, pravém
zlatem bohatě vyšívanť pro Německé[ibiny28< < 2220

1 úplný černý, bohatě pravým zlatem
na černém sametě vyšívaný pro vld.

U
K 1000—

děkanstvív Příbořeza <... K 1000
1 drahocennou kasuli červenou; pra

cuje se celý parament pro Báňskou
Bystřici za < < < < < <.. KOB000—

1 korouhov Marianskou, bohatě hed
váhbím vyšívanou, pro faru v Hollen
thoně (Dol. Rakousy) u Vídně za K. 300—

1 drahocenný prapor pro Křenovice
u Kojetína za < < < < 2.2. K 00—

1 stkvostný stříbrný plavlál, pravém
zlatemvyšitý pro Štarnovza. K 600—

a mnoho jiných uměleckých výšivek.

Losy na splátky
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V HRADCI KRÁLOVÉ.

Garanční fondy: Akciový kapitál K2,000.000 —, rezervy K500.000 —.

Zúrokuje vklady:

U
na běžný účet dle ujednání.

(

(
(

ode dne vložení 8

do dne vybrání,

na vkladní knížky

na pokladniční poukázky

Oddělení bankovní. Směnárna. Skladiště. $

Kbezpečnémuuschovánícennýchpapírů,pancéřové schránky s vlastním uzávěrem.

Od 1. července t. r. fillálka v Semilech.

DUBU UMU„BUNO
Uněleckéřezbářské práce

z řádné rodiny s přiměřeným vzděláním

přijme

první královéhradecké knihkupectví
a antikvariát

Bohdan Melichar v Hradci Král,

jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd. provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny volmalmsírné

Přieditastná koně
Zachovalý starší tvrdý i měkký nábytek,
garnitury i pohovky moderních vzorů za

každou cenu prodá

K. V. Skuherský,
v Hradci Králové, proti hotelu „Merkur“

Díkůvzdání.
Všem, kteří ústní i písemní kondolencí, jakož i osobní účastí při pohřbu mé vroucně milované choti, paní

EMILIE VRABCOVÉ,
můj hluboký bol zmírniti se snažili, vzdávám tímto upřímně cítěný, uctivý dík.

Zvláště děkuji srdečně vadp. M. Musilovi, kanovníkovi a děkanovi, kaplanům vip. Janu Brabcoví a vlp.
Jos. Kopeckému z Hradce Král, vldp. faráři Karlu Kotrbelcovi a vlp. V. Láskovi z Pouchova za vykonání
pohřebních obřadů; vlp. Jos. Mynaříkovi díky vzdávám za útěšnou pohřební promluvu. Rovněž tak upřímně děkuji
velectěnému panu řídícímu učiteli Pochybovi za velmi krňsně provedené, dojemné zpěvy, všem obětavým dárcům
věnců, všemu milému učitelstvu, jež se pohřbu súčastnilo, zvláště pak vletp. řídícímu Fr. Valentovi z Librantic,

školní mládeži Malšovické, vletp. řídícímu učiteli Václavu Neumannovi, kollegovi p. Paulusovi, milé rodině

Hákově, škol. radovi, p. zem. inspektoru Ant. Andělovi ve Štýr. Hradci, milým kollegům z Moravy, ctihodným
pánům bohoslovcům. Vřelý můj dík platí též milým účastníkům z Lábrantic, rodině Dubnové a Hladíkově, atd,
Panu Dru. Zippemu děkuji za pečlivé léčení.

Bůh odplatiž všechněm účastníkům vším nejlepším.
Joachym Vrabec,

učitel v Malšovicích.

Panu Richtroví děkují za velmí vkusné a pečlivé vypravení pohřebního konduktu.

Majite::Politické družstvo tiskové v Hradei Králové. — Vydavatel » sodpovědný redaktor Antoním Pochmom. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král



Besídka
První čeští vystěhovalci v Americe.

L

Prvním známým českým přistěhovalcem
do Severní Ameriky stal se pražský rodák
Augustin Heřman, NarozenvPraze r. 1608,
vystěhoval se z vlasti za pohnutých dob války
třicetileté nejprvé do soosedního Německa a
později do Hollandska. Vatoapiv tam do služeb
Holandské západc-indické společnosti, konal
na jejích lodích cestu k „ostrovu Maohattann“,
který hollandský gavernér konpil roku 1626
od Indiánů za 24 dolarůazaložil na něm osadu
„Nový Amsterdam“, nynější to millionové město
Nový York. Kdy Heřman do Ameriky připlal,
nelze přesněurčiti, Johstonve své „History
of Cecil County“ praví, že Augustin Heřman
přijel do Nového Území ve apolečnosti Arndta
Corsena v době, kdy Hollanďané kupovali od
Indiánů pozemky nu Scbnylkillu, tedy v okolí
dnešní Filadelfie, hlavního města státu Penn
sylvanie, což 8e stalo r. 1633. Později stal 8e
Heřman jednatelem firmy Petra Garbyho v Am
sterdamo, provozoje zároveň v Novém Nizc
zemí, jak Hollanďané nazvali kraj od New
Jersy až k zátoce Fuodyjské, obchod samo
statně. K tomu cíli podnikl obchodní cestu do
Hollandska.

Roku 1647 osadil se Heřman v místech,
kde jest nyní roh ulic Cearl a Cine v Novém
Yorku a vystavěl bi tam dům na tehdejší po
měry velice skvostný. Čtyři roky po té se
první český tento přistěhovalec v Americe oženil
s Johankou, dcerou bohatého obchodníka hol
landského Mikuláše Varletta. Svatba slavena
10. prosince v hollandském chrámě, kdo mají
podnes o ní záznam. Nový Amsterdam sprá
voval tehdy guvernér Petr Stuyvesaut,
jenž záhy poznav Heřmanovy nevšední schop
nosti, jmenoval ho členem rady devíti správců,
tvořící jakýsi zákonodárný sbor a vedoucí s gu
vernérem správu osady. Heřman zajisté byl
mažem nad míra vzdělaným a nadaným. Vyznal
se v zeměměřictví a v kresbě, byi obratným
obchodníkem a dobrým diplomatem. Stayvesaat
často používal jeho vloh diplomatických, posí
laje jej za důležitým posláním vyjednávat s novo
anglickými úřady v Bostoně stran domnělého
spiknutí Hollanďanů a Iodiány proti Angliča
nům. V létě 1658 dostalo +e Heřmanovi po
volení k obchodní cestě na hollandsaké a fran
couzské západc-indické ostrovy. Roku násle
dajícího dostal se šťastně na ostrov Curacao,
kde později vyhledal pro nejstaršího svého
syna Efraima Jiřího za nevěstn Alžbětu, dcera
guvernéra tébož ostrova, Jana Rodenburga.

Když roku 1660 byl Heřman 8 jakýmsi
Roseveltem Waldremnem vyslán do Marylandu
za důležitým pooláním, aby se dohodli se zá
stupci Baltimoreovými o eměr hranic, seznal
Heřeman záhy, že Hollaoďané, nepořídí-li si
mapy, na níž by měli hranice severně od zá
livu Chesapeakae přesně vyznačeny, ničeho
nesvedou. Proto psal o tom z Marylanda gu
vernéra Stuyvesantovi, jenž však potřebnékroky
opomena) učiniti. Pobyt v oněch končinách
rozbodl o dalších plánech prvního Čecha v Ame
rice. Spatřiv v Marylandu krajinu dobře za
vodněnou, velmi úrodnou a plnou zvěře, se
zdravým podaebím, velice si ji oblíbil. Chtěje
se státi pánem oněch pozemků, nabídl lorda
Baltimoreovi, že tmu za přiměřenou odměna
v pozemcích sestaví mapu Marylandu. Lord
tuto nabídku přijal a odměnil Heřmana 20.000
akry půdy, ležící částečně v nynějším státě
Marylandu, částečně v Delavare. O mapě té
pracoval Heřman po deset let s vytrvalostí a
pilností neobyčejnou. Lord Baltimore byl
8 prací úplně spokojen a vyslovil Heřmanovi
nejlichotivějším, dosud zachovaným přípisem

Iné své uznání. Mapa byla pak poslána do
Ondýna a v závodě Faithornově vyoracována.

Dosud jsou zachovány dva exempláře, z nichž
jeden jest chován v Britském museu v Londýně
a drubý ve státním archivu v Richmenda ve
Virginii. Pozemky lordem Baltimorem Heřma
novi udělené byly přezvány českým paostvím

oBonomia Manor“, jak se čte v nadačním patentě.
Nedlouho po té, co Heřman trvale se u

sadil v Marylandu, zemřela mu manželka. Po
zději ošenil se s jakousi slečnou Alžbětou
Wardovou, která zbytek života velice mu ztrp
čila; s mladšími dětmi z prvého manželství
nemohla se srovoati a vypudila je všechny
z domu.

Heřman zabýva) se stále oblíbenou my
šlenkou, založiti na rozsáhlých svých pozemcích
město. Pokusil se o to po několikráte, leč poně
vadě bělošských osadníků bylo tam tehdy na

mále, setkaly se Jeho snahy s nezdarem. Konečněfrancouzská společnost, založená abbém Janem

Labadiem, koupila od něhou 4000 akrů půdy,

padla a pozemky byly pak rozděleny iwezi pc
zůstalé její členy. Místo ono zove so Labadií,

Heřman zemřel roku 1692, zůstaviv po

americkým. S drahou svojí manželkou měl
tento první český přistěhovalec tři dítky, které
vesměs zemřely v nedospělém věku.

Že Heřman svoji národnost miloval, tobo
dokladem jest, že ji všady stavěl do popředí.
Své statky v Marylandu pojmenoval „Českým
panstvím“ a jedna z fek tímto panstvím pro
tékající nazval „Velká česká řeka“; druhou
nazval „Malá česká řeka“ a část svého panství
pojmenoval „Malá Čechie“, čili „Tři české
sestry“. Na mapě, kterou zhotovil, podepsal
se: „Augustin Heřmav, Bohemian.“ Na nábrobek
pak vyžádal si nápis: „Augustin Heřman, Čech,
první zakladatel a osadník na českém panství.“

Že byl vůbec mažem mezí spoluosadníky
vynikajícím, o tom svědčí to, že byly mu svě
řovány důležité úřadya poslání, a že při každém
poselství a vyjednávání jméno jeho stojí na
místě prvém. Američtí historikové shodují se
v úsadka, že Heřmanměl výbornéa všestranně
vynikající vzdělání, a že jsa povoláním svým
inženýr osvědčil své schopnosti mnohými kres
bami a malbami — dále, že byl prvním za
kladatelem virginského tabákového obchodu, a
že učinil zdařilou zkoušku 8 pěstováním indi

což vedlo pak i k trvalému jeho pěstění v A
merice.

Náš první krajan v Americe byl také ne
malým přítelem umění, a měl množství vyni
kajících maleb za drahé peníze koupených.
Část téchto maleb jest nyní majetkem jednoho
z Heřmanových potomků. Pokud rodiuy Heřma
novy se týče, nutno předpokládati, že asi česky
již málo cítila. Nejstarší syn Heřmanův pojal
za choť dceru někdejšího guvernéra ostrova
Caracao, Jana Rodenburga, a měl tři dítky, jež
vesměs porřely v nejútlejším věku. Drahý
Heřmanův syn Kašpar, který byl třetím lordem
na českém panství, byl po třikráte ženat; první
jeho manželkou byla Zuzana Huybertsova,
druhou Anna Reyniersova a třetí Kateřina Wil
liamsova. Ježto mužský rod Heřmanův zanikl
ve třetím koleně a panství české, připadnuvši
v držení ženských dědiců, bylo konečně roz
parcelováno, rozpadlo se. (Dokoně)
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ZlatámedaillePardubice

1903

"9061718A([IEPoTF18/Z

Vídeň 1006. Zlatá medalie.
Antverpy 1006. Zlatá medaile.

Praba 1905. I. cena. Diplom čestného uznání,
které jedině kupujte a žádejte!„MONOPOL“

akolová svíčkárna a voskárna v ML. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHÁ, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

(Tovární sklad PLZEŇ, Saská ulice číslo 7.
Telefon č. 416.

pálenka koňaku a výroba likérů

JU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

3 dříve návod na subitkování ovoce, salošený A i
Px r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechrách 1

-- nabísí 

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňaké).
Upozorňujeme avlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze stříbrnou medailií
státní a diplomem zlaté medatile, a mnohými ji
nými diplomy s právem rašení slaté medaslle.

Vzorky zdarma a franko,

Jindřicha [ aboutky
doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých i průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a roz
počtů, jakož i veškerých praci

v obor ten spadajících.

Technická kancelář nalézá se v Ji
říkově tříděv čísle 394, dům p.

Skuherského pod pivovarem,

Prvnívýroba ©

|- Věních

hodině
A v Čáslavi 8

KARLA ADAMCE, 8dodavatele 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,

Rašelinové lázně
v Bohdaněi.

Saisona od 1. května do 30. září.
Lázeňský lékař MUDr. Jindřich Požár,
sekundární lékař okresní nemocnice na Kr.
Vinohradech a býv. lékař v sanatoriu dra.
Kuthana v Tišnové u Brna. — Vedení lá
zeňského hotelu převzal p. W. Bvobod
hotelier »U zlatého Iva« v Pardubicích, kde:
levné povozy dostati lze. — Veškeré dotasy

zodpoví
správaláznívBohdančiuParéubie.

KTTTTTITTIITTIMINIO O1BYPnanDnýnEPOAOHKGAPOGAPA PÁ PHOKONĚNŮPAKÁNÝnPrýVKA)

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Foškadly, faráře vo Týprachtielch)

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

výrobní závod

všech kostelních paramentů,
praporů a kovového náčiní.

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

kOužyíE.prězánoněnénárbn0$00rduddedně8:O7D0d:80000

SEEbd-0870APUabnorývnánýOb:BUDuDupuBVA,DněN-9RURARD8



Nářesíní livíy
(ex offo) 40 kusů za 80 haléřů nabízí

Bokapsé knihtiskárna,—=

| Nově. zlepše" zákonemchránětý nedostižitelný

krem na zuby
Mikuláškova

I.ibusše.
Cena 25 kr.

K doslání v lékárnách,
dro.g-vjích a voúavkářských
zá.cdich. — W Hradci
Král. K. Dix, droguista,
F Viktorin, materialista,

A. brynta, obchod mydDářw Polici n Met. A.Pob
lová, droguerie; W Nov.Městě n. Met Jarosl.
Krucdiková, drogerie, Boh.
I laufová, vdova; w Do=
brušce Al.Kňourek,dro
pnista; w Golčově Je
nikově J. Thon, lékár
vix; WČerveném Ko
stelci Ii. Klatovský, dro
Kuista;v Josefově Lud
Jarolímek, drog.; v Tý- KTO NAa +00
nlěti n Orl. J. Plný, droguisa; v Opočně Jos.
Středa,obchodník;wKuklenách B. V. Morá. k.

Budiž heslem a snahou každého uvědomělého
echa jen domácí výrobky upotřebili o

K době velikonoční:
Boží hroby ".:.;/,"7jch formáci

nf: v každém slohu; nákresyvýběru.
w = v každé velikosti, ze dřeva

Těla Páně pěkuěřezanáa jemněpoly
chromovaná. (Z pevné sádry ve velikosti 90, 100, 116,
130, 1+0 cm. velmi Jevná.)

ze dřeva pěkně řeKlečicí anděle zanéajemněpoly
chrom. v každé velikosti. (Z pevné sédry 40, 65, 65
cm., velmi levné.)

ze dřeva ře
Sošky Vzkříšení zanéapolych.

jakož i veškeré kostelní práce
. doporučují uctivě

Petra Duška Synové VOYChrově
umělecký závod sochařský a řezbářský!

pro práce kostelní.

Založ. 1853. Provedeno přes 500 nových oltářů.

okaobaobacbaníbabaSacbacdadasŠaka

Z Aradoe Králové
obaly zdarma, dobírkou neh za hotové nabízím:

Konský zub pravý americký »Virginia« la la vyclený,

nejlepší a nejvýnosnější (40) 500 kg K 125.— 100 kgK 26—,5 kg K 160.
Kukuřice uher. žlutá (banátská) zcela čerstvá, poskytuje

hojnost sladké píce i zrní (40) 100 kg K 24—,5 kg
K 150.

Kukuřice Cinguantino drobnozrná. vel. ranná (35) 100 kgK 25-—, 5 kg K 150.

Čirok eukrnatý černozrný, ab výborně klíčivý (15)100 kg K36—. 5 kg K2
Čirok americ. žlutý, výnosný 1otužilý v suché poloze

(15) 100 kg K 28—, 6 kg K 2—.

Mohér či trávní proso, výbor. pícnina (8) 100 kg K 38—,5 kg K 28).
Proso perlové egyptské či japonské (Penicillaria), nová

úžasně výnosná pícnina pro teplé a chráněné po
lohy. Původní import. semeno.
K 1—.1kg K 3—.

Hořěce bílá (žlutá). výborná k zelenému krmení i hno

en nejlepší dom. zboží (5) 100 kg K 46—. 5 kgk 2-80.

Hrách bílý polní »rHre na zelenou pici (60) 100 kgK 25—, 5 kg
Kolenec obrorský velkolistý (6) 100 kg K 34—36, 5 kg

K 250.
Seradela neb ptačí nožka, znamenilá k zelenému hnojení

(10) 500 kg K 165 —, 100 kg K 356—, 6 kg K
Bob komský (vicia faba), malý k setí;

jeko (60) 600 kg K 220—, 100 kg K 24—, 5 kg

zorek 200 g franko

osevu na korec = Y, jitra).

Fojiššky, Jetely, trávná semena čistá i v pečlivě sestaveh směsích, řepy krmné, jakož i veškeré ostatní druhy
kospodářských, zahradních a lesních semem dle hlav. ae
znamu, nebo zvláštních vzorkovaných nabídek, které na

požádání zasýlá

m isto odbornýzávodzávod nat Vg | Semenářský T ů 1"
——— číslo156.

ČI dod atel » ářského družst ro
Pepy ven východníČechy. m 09V P

vrYTYTKPTYYY

GRANDHOTEL
mg“v Kolíně.z

Znovuzřízenépokoje, místnosti kavůremské
a restauračuí. Každou dobu dobře upravená
studenái teplájídla. Víma stolní vlastsíko
pěstění, plzeňský prazdroj, vyleželéko

línské zámecké pivo a parlubský porter.
Omnibus ku každému vlaku -- Kn poradám a
schůzím zvláštní oddělené místnosti. — O bojnou
návštěvu prosí

Josef Paseka, botelier.

baakabuobankudoba basa ba ba ba

Piana,
planina,

harmonia

avarhany
vý nejnovějších

soustav — levně

též na splátky a výměnu nabízí
první královóhradecká lovárna

AL. HEUGOLHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

g Sklad na Velkém náměstí č. p. 39. g
vedle lékárny.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

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

PTFFVTEPTFTP
JÁN STOUPA v Praze,

Václavské máměstí čísle 32.,
doporučujevždyve velmi bohatém výběru

krajkové záclony,
v cenách pro l okno od K4— do K 40..

Tylové záclony - . -© - - od K 16— do K 60—
Úzké krajkové záclonky (vitráže) 1 m od 50 hal. výše.
Uzké tylové záclonky « © 1 mod K 2— výše.
Vitráže, „Brise-Bisse“ . od K 240 za 1 kus.
Krajkovéstory „odK6— doK U
Tylové story - . „od K 9— do K 50—
Story »Bonne-Femme« 0 0dK7— výše.
Draperle krajkové. -4 0d K 150 do K 6—
Záclony krajk. na metry k stříhání 1 m od 50 hal. výše.
Batistové záclony barevné.. 1m od 50 hal. výše.

©“ Illustrovanécenníkyzdarma a franko. "ji

»Velectěnému

duchovensívu
TETUT PI
doporučujen

bd a nejlepší

|USTRY
každého slohu,

—

první odborná dílna pa
sířská pro výrobu kostel

ního náčiní

Karla Zavadila
v Hradoi Král.,

č.88.=- Mě 88.
Palackého třída.

Do Hradce “rálové a okolí.

Dovoluji sí velectěnému obecenstvu Hradce
Králové a okolí uváděti ve známost, že přeložil
jsem dnem [5. května t. r, z Jaroměře
svůj, v tamních kruzích chvalně známý

závod

knihařský Ř
do Hradce Králové.

Pospíšilova tř. č. 347, dům p. Manycha.

Provozoval jsem živnost knihařskou v Ja
roměři po 17 roků k úplné spokojenosti svých
pp. zákazníků a doufám, že i zdejší P. T. obe
censtvu plně uspokojím.

Konám všecky práce knihařské od nej
jednodušší vazby knihové až do nejjemnějších
a nejnádhernějších prací ozdobnických.

Zařízen jsem všemi nejmodernějšími do
konalými stroji a pomůckami, které vedle mé
dovednosti a odborné zkušenosti umožňují mi
podati veřejnosti práce odpovídající vkusu i
potřebě přítomné doby.

Ústavům, spolkům, pp. professorům, učite
lům a studentsvu odporučuji se k vazbě i pře
vazbě knih i celých knihoven.

Geny levné, práce solidní a vkusná.

O vzácnou přízeň a hojné objednávky prosí
uctivě oddaný

Richard Šimáček,
knihař

v Hradci Králové, Pospišílova třída «.
dům p. Manycha,

340.

Václav Poláček,
stavitel varham a harmonií výRychnově

mad Kněžnou
dporučuje se P. T. duchoveastvu, patr onátním

úřadům a soukromníkům

pro veškeré opravy jakož 1 přestavby a ladění
varhana harmonií.

gap“ Ručímza nejsolidnějšípráce. -ji

avštivenky
všeho druhu

nabízí bisk. knihtiskárna v Hradci
Králové. <
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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 cízo=
v zemských.

ctná 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!

ČOI XGE XGBIX6EJ XGPI X

JAN KALIS,.
hodinář a zlatník v Rychnověn. Kn.
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nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní ho
dinky 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/

Důvěry hodným sásilky ma výběr léš i na splátky
bes evýšení cen. — Zalošemo v. 1843.

i pro dětská představení;
sklad

KA
X

obleků historických.
Antonín Měkota,

Půjčuji za nejmírnější poplatky

A
X

Hradec Král., Pětidomy, č. 2 |

obleky

oč

ke všem národ. slavnostem
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všech druhů

C. k. místodržitelstvím koncessovauá.

Realitní kancelář

[nž. ©. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

zahraniční,

Kancelář „Hótel Hyrši“.
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

Kuchyňské nádobí

zboží klempířské
drahu nejlepšího

za ceny tovární prodává i práce stavební
solidně zhotovuje

č Jan Weber,
č klempíř v Dobrušce.
AARXKKKKXROKXOKKKKXX4 ©

u Josef
k Krejčík

V PRAZE,
ko umělecký závod 80
see Chařský a řezbářský.

a dílny na Letné číslo 612—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. 6. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,křářové cesty, jesle, Boží hroby, kříše, kasatelny,

spovědníce,Přetany, konsoly, svícny, lustry, pultéky atd. dle slohu kostelů,řezané rámce na obrazy,
premie, fotografie a diplomy. Řesaný nábytek a

růsné předměty hodící se sadárky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

První český katolický závod ve Vídni.

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, kříže
a t.d.

70 vdeň,
VH. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše framco.

ZDE o 2 206obě 056 (Ye nrYe Ye YO

ě Veškeré dě
o

2 Hudebniny ží
k jakož i nat,K školy hudební

pro všechny nástroje
má na skladě

rvní královéhradecké
poctví, antikvariat a

=— závod hudební ——

Bohdana
Melichara, 

vwHradci Králové.
(Býv. sávod Pospíšilův, založ, r. 1808.

— Bonsí prodej novis. —

8.

5ž
»

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické církve šíří mezi náš Jid

celé spousty prolbaných brožur na potupu naši.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důklednými, promyšlenými
úvahami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉS
EX ÚVAHY.

Na celý rok se předpláci pouze 1 K.

Jednotlivá čísla (nejméně 32 str.) po 8 h.
Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.

Při hromadných objednávkách poskytujeme
větší slevy.

Za nepatrný obnos tudíž může sí 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 rozhodně potřebí
vytrvale státi na stráži, Laskavé čtenáře prosíme,
aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak

nie podrobně uvádíme. Objednávky obratemvyřídí

administrace »Časových Úval«
v Hradci Králové.

v há

Nejsvětější Svátosti Oltářní
posvěcený.

Sestavil Abbé A. Henry, čestný kanovník a řed
ústavu Nejsv. Trojice v [.a Marche. Dle III. vydán
přeložil! Wojt. Kameš, farář v Chřenovicích. Ná

kladem biskupské konsistoře,
Stran 514 — 8". — Cena brožovaného výtisku 1 K
40 h,franko 1 K60 h; v tuhé vasdě celopláténné

1 K 60h, franko 2 VE já 2 K 60 h; franko2K90h.
Recensi pochvalnou télo výtečné adorační knihy

viz v červencovémsešitu „Rádce duchovního“ r. 186.
Časopis: SS. Kucharistia (roč. 1. 1896) čis.

10. (říjnové) str. 160 podává o spisu tomto úsudek
skvělý. Píšef: Jsme vděční ctěné bjsk. knihtiskárně
v Hradci Králové, že nám knihu tuto zaslala. Po
srovnání s Walserem máme knihu tuto za lepší a
příhodnájší pro členy věčného klanění nežli onu,

oněvadž podává nejen hojnost modliteb, ale $ my
lenek k rosjímání, čebož se ve Walseru nedostává.
Proto ji odporučujeme všem při zavádění věčného
klanění. Kdo zjedná pro své členy věčného klanční
tento spis, nepotřebuje dlouho ničeho nového,

Kniha obsahem dělí se na 3 díly: Díl |, hodí
se zvláště pro lid, chovaje pěkná, jasná a dojemná
poučení o N. S. O., o mši svaté, o sv. přijímání,
hojnost krásných příkladů. — Díl II. odporučuje se
kněžstvu, theologům pro vhodnou látku k meditacím
a kázáním. — Díl 1lII. uvítají zbožné duše pro hoj
nost krásných rozmanitých pobožností k N. Se. (.,
k sv. přijímání, ke mši svaté; z té příčiny kniha
došla i v našich klášteřích hojného rozšíření.

Biskupská knihtiskárna.

X, sa. E
P jáM e sží
S £ 48š A)M32ž
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Nejdůst. bisk. konsistoří odporučený

umělecký závodJan Kryšpin,
(J. Sylvaterův sjnovog ná- . .stupce 3 6

| se uzasr || JOS. Kteslehapro

: malbu oken kostelních | V Hradci Králové
PRAHA-I, odporučujese ku provedení veškeré práce oborustavby a znovuzřísování

č. 145 at., Malá Karlova ul. čís. 19
nové blíže Malého náměstí, dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubim) doporačuje se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figuralnímu provedení a
Sice 1 se železnými rámy, st

4 ( lémi osazením.

dl Veškeré rozpočty, akizsy i odborná

| rada r latné, bezevší závaznostiLO efinitivní objednávce.

oltářů, kasatelen,
křižových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a po
lychromování uměleckýchpamátek, oltářůa soch
s plným ohledem na původnost a sloh. Práce jen
dokonalá a ceny levné.

Nákresy, rozpočtyatd, ochotně a bezplatně.
Četné dupisy uznání po race.

©. 9

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

Vzorky a cenník zdarma a franco.

PRE*Nesčotnáveřejnái písemnápochvalná uznání.“jiš

Založeno roku 1836.

»——-—————>
Fr. Jelinek, Slatiňany.

aromatická výtečné chuti zelená,
. přírodníK 11'50,1280,14 a 16—,

pražená: K 4, 16—, 16—,
B kg. zás. frunko dob., neb předem
zaplacení, kdo okusil.jinde uekoup
První východočea odb. zár. kávou

Solidnost vítězí !

LÁCÁ—:a k o. ň

9 llyrotév |
z nichž dodnes nepřekonányjsjsou i |

chuti malinové, citronové, jahodové, mařinkové a třešňové,|
=27-— připravené pomocí — =

Maršnerových šumivých limonádových bombonů |l)

jedině pravých s touto ochrannou známkou. |

MB“Roční výroba přes 40 milionů kusů. 6
Jediný výrobce:

První česká akolová společnost továren na oriontálské eukroviaky a čokoládu [6

m Král.VinohradechdříveA. Maršnor.PACKOIIIIA ROekeeokolieeedeledieteletelo: !|
ba
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Záložna v Nradei Kralové.
Závodní podíly K 70.000—. Založeno 1872. Záruční fondy K132.000 —.

T5""6V7

we- Vkladyúrokuje 4..
Daň důchodkovou platí sama.

ViTAdánKOvÉ oddŠBNÍ ÚSDOTNÉJU TULÁLKŽ

| Veškeré druhy půjček co nejvýhodněji.
Ve vlastních domech čp. 117—118, Malé náměstí.

K jarnímu obdobi

dovoluji al voledůstojnému
duchovenstvu nabízeti

přírodní víza
první jakostí jakmožní,tak tabulová.

Adolf Bařtipán,
hotelier v Hradci Králové

(Adalbertinum).

ŘLPABDDADMBTOPOOOÁPOURAE "dBA vu

Přírodní rakouská

MBEBL D 0 B01D101010004 GDL OHONOYDN

dopornčuje

J. Mráz, poštmistra majitelvinica aklepův.[adorsdort am Kamp via Abtedorf |*
(uKremže v DolníchRakousích.) s
Vína rozličných ročníků.

Doporačuji znamenitéšestileté bílé vímo |;
litr za 60 hal. — Rozesllám jen po půl (5
hektolitru a výše ve vlastní nádobě, kte- |
rouž franko zpět beru. — Doprava odtud
za půl hektolitru až do Praby Činí K 1'70
— Jsem ochoten, vzorek (láhev) doporu
čeného vína před objednávkou na zkoušku
saslati. — Že ryze přírodní víno rozesí

m, to dosvědčí zdejší farní úřad.
0-3 "BUD0000011000000000000000TŘD00000000080D0D
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Veledňstejnému

duchovensóvu!

JanSfanék,Zš,
Fat uo dh do7

i doporučiti svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílně ručně praco
vanýh kostelních nádob a mášiní,
jako: monstrance. kalichy, ciboria,
lampy, svícny, kadite'nice, kropen
ky, patenky, nádoby at. d, vše
v přemém slohu cír ím. Staré

předměty znovu Opravuje v původní
jntonci a jen v ohni slatá a stříbřš. Na hotové

ráce naukázku, roupočty, nákresy neb cenníky franko.a veškeré výrobky a alaceníručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej

jednoduššího donejstkvostnějšího. ChOhadám kostelům úle
vv plaoaní: Více uznáníporobky bezcenné. VšePostlám již popvěcené.

Zemská životní

pojišťovna
markrabství Moravského

pod vrchním dozorem zemského výboru,

pojišťuje levné a výhedně kapitály pro případ

pro případ invalidity, jakož i pense všeho druhu.

Jistota naprosti, amjest to ústav

M9“zemský. "U
Všechen čistý zisk náleží pojištěncům.

(Fillalka ve Dveře Králové.)

(Goner.Inspektorát v Hradci Králové jen

Eliščino nábřeží čís. 304.POPPER
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Katolici, vzhůru K svorné práci!
13) Jen velikou naší liknavostí, chabou cr

ganigací a i neblahoa uesvorností se zavinilo,
že před frontcu českého katolického lidu se
staví lidé, kteří ideám a tužbám jeho neroz
umějí anebo rozuměti nechtějí. Národ, který
jest ve své většině smýšlení katolického, má
v čele poslance, kteří většinou dávají bez
obalu průchod svým protikatolickým cílům.
Náš katolický lid jest zasypáván prolbanými
listy bezvěreckými a podvodnými pamflety,
z nichž přímo srší zloba proti všemu katoli
ckému. Jak veliký jest u nás počet požidov
štělých žurnálů, které nesvědomitě i ve jménu
vlastenectví dovedou tapiti kněze Šmahem a
na židovské čachry sotva kdy řádkem pou
káží! Jako by žid náležel k národu našema
spíš, než katolický kněz z chodých českých
rodičů zrozený. Nepřátelé naši mají plná
ústa. snášelivosti; ovšem židovskou a evan
gelickou víra nechávají stále ua pokoji, ale
do katolické víry bijí stále vášnívěji. Su
rovými posměchy stihají sv. Václava a jiné
světce nám nejvýš drahé, ba i Krista samého.
Malují na světce naše potupné obrázky; do
kásali při zřizování katolického gymnasia na
Vinohradech, svým brobým násilnictvím při
katolických schůzích, pochvalováním násilností
požidovštělé a bezvěrecké vlády francouzské
l jiným způsobem, že nepřeji katolíkům svo
body té, jakou si sami pro sebe vyhražují.

Již nyní, kdy ještě nejsou zákouy státní
upraveny dle jejich přání, očividně chtějí ka
tolictvo znásilniti. Co by snámi teprve dělali,
až by nás dostali do své moci zcela? Přáli by
nám aspoň část svobody potřebné k vývoji ka
tolického života? Nikoliv. Na jejich snášenli
vost nikdy se spolehati nemůžeme. S prosbou
k Bohu za zdar věcí naší masíme sami 8e řa
diti v pevný Šik.

Nechť se nikdo nedomnfívá, že jsme k sebe
obraně slabí. Pří mdlé organisaci nezuá dobře
druh drahy stejně smýšlející. Alejestliže každý
upřímný katolík bez bázně vystoupí a k orga
Disaci8epřidá,jak veliká řada se to shromáždí|
Nikdo se nelekej vášnivého pokřiku nepřátel.
Není nejsilnějším ten, kdo nejvíc křičí. A živly
tropící protikatolický hluk boaří stále směleji
z té příčiny, že málo kdo jim odpovídal. Naší

FEUILLETON
Tondovy kousky.

JIL.

(3) Toniček vyvíjel činnost všestrannou. Chyta)
se sportů všech, zkoušel svůj mladistvý talent při
každé příležitosti. Honil po silnici obruč, učil se
plovat pod vodou, vybíral čmeláky, hotovil budky
pro špačky, vyřezával a rákosu péra a prodával
je větším hochům ku kreslení, řezal z vrby pí
štalky.

Taky brzy se naučil po kohouty zvučně ko
krhat. Někdy v čase, když již měsíc sypal pršku
stříbrných paprsků ne odpočívající přírodu, po
stavil se za humny na kopeček a dvakrát zakokre
bal tak mistrně, až se ozval nejbližší kohout ze
spánku vyrušený, volaje poplašné na kamarády,
až blabolila kohoutími intrádemi celá ulice. Také
dovedl dobře napodobit kukačku. Když jednou
časně z rána sbíral v lese houby, ozval se nad
ním kukaččí hlas v originálu. Právě po pěšince
dla pěkné ustrojená slečinka Roubova, Třikrát se
kolem sebe rozhlédla, zda jí nikdo nepozoruje.
Tonda byl za stromem, Cítfc se bezpečnou před
cizími zraky, pronesla zvonivým hláskem otázku:
"Pověz mi, kukačko, za kolik let se vdám?< Inu
stará pověra, hodně pošetilá; ale v tajnosti různým
pověrám holduje třeba i dost osvícený člověk.
Myslí si: A jak pak hdyby na tom přece něco
bylo pravdy? Slečna se tedy zeptale s části také
ze svědavosti. A hned na to slyšela kukar. Šel
mičko, ta ptačí věštkyně ! Zakukala jednou, dvakrát,
třikrát... Kukala již po osmnácté. Na tváři dív
čin jevilo se značné vzrušení, líčko dříve přívě

-— ——— ———— —

mlčelivostí nabývají smělosti a odvažojí se za
cházeti s katolíky jako 8 vyhoštěnci. Když obr
dříme, ta i pídimažící dovedou mu Škoditi.
Probaď se tedy, obře katolický, vztábní raku
k obraně. Řekni, že nikoho znásilňovati nechceš,
ale že si dovedeš uhájiti také rázně svobodu
vlastní. Netoliko v zájmu vlastním, ale i v zájmu
celého národa a vítězství pravdy vůbec jest
tvojí povinností povstati zesna a organisovaně
čeliti nepřátelům víry svojí. Jest zrovna ža
lostao, jaká spousta bezcitných lží ŠÍřÍ se na
ohlopování lidu slovem i tiskem. Kdyby katc
lický tisk a hrstka katolických řečníkůstokrát
dokázali úmyslnou prolhanost našich nepřátel,
ta tito místo nápravy opakojí staré lži znovu
a znova. Odkud tato fanatická smělost? Orga
nisovaní nepřátelé vědí dobře, že mezi lidem
ueavědomělým beztrestně mohou s prolhaností
svojí triumfovati, pokud silná organisace ka
tolická netoliko tiskem, ale i řádně vedenoo,
svornou agitací jím čelití nebude.

Rolníci a chudí dělnici posud dali svojí
statečností stkvělý příklad mnohým těm, kteří
by mohli daleko více v ruchu katolickém pra
covati a kteří k tomu mají příznivější pod
mínky a více prostředků. Chudý dělník obklc
pený v továrně záštiplnými socialisty, kteří si
z jebo katolického přesvědčení každodenně ú
směšky tropí, přese všecky i násilnické kroky
socialistův dává se srdoatě zapsati do křec
(auského všeodborového sdražení. Zkusí za to
nových ústrků, často při tom přijde o jediný
svůj skrovný majetek, o práci v továrně; ale
to ho neodstrašuje, on kráčí za ušlechtilým
svým cílem dále. A co všecko již naše orga
nisované dělnictvo i při skrovných svých prc
středcích svojí svornou organisací provedlo!
A nejsou úspěchy ty mocným voláním k jiným,
existenčně nezávislým katolíkům, aby i oni
v boji společném pomohli? Již jest čas nej
„šší, aby šiky naše svorně se seřadily.

Voláme tudíž důrazně: Neopouštějte bratří
slabších, kteří v potu tváří těžce bojají i za
svobodu vašil Utvořte mocnou organisaci. A
vy, kteří jste statečnější, a jichž existenci ka
tolický štít nijak neuškodí, podporojte svojí
odvahou malátnější bratry rozpačité.

Zápas dostupaje svého vrchole. Pokud
nepřátelé necítili pevné půdy pod nohama,
hleděli oslabiti obranné katolické hnutí výtkou,O————————————
tivé se kabonilo stále víc. Ale v tom již vyrazil
Tonda z úkrytu a hlasité se řehtal. Slečně od té
doby zašla na vždycky chuť dotazovati se kukačky
po své budoucnosti,

Tonda měl také zálibu ve vystřelování ka
ménků z gumového roháče, Jednou ustřelil při
loutkovém divadle poskakujícímu Kašpárkovi no
žičku; střílel taky v podvečer po chroustech a ne
topýřích. Chodil s vážnou tváří o trhu mezi selky
kupovat kačeny a kuřátka, A když prodavačka
klučinu krátce a pohrdavě odbyla, zacinkal Tonda
rozbitým sklem v kapse a už počal obchod. Kluk
obtěžkával s moudrou tváří kuřátka, bádal se a
smlouval obratně jako starý koňař, a když už bylo
skoro dojednáno, pustil dvě kuřata do vzduchu,
až na několik metrů odlétla. Taky si vzpomněl,
že by mohl podle staročeského zvyku szatahovat
svatbu.« Sebral si ješté dva pomocníky a hoši před
kočárem natáhli šňůru. Kočí však švibl Tondu za
ucho se slovním doprovodem: +Já ti dám! Ta
kový malý kluk potřebuje zetahovat.« Od té doby
čiperný hoch toho sportu nechal,

Zednická práce se mu moc líbila. Stavěl si
z kaménků aspoň malé, krtčí domečky; za maltu
užíval bláta. Jednou o výročním trhu si povšiml
v koutě náměstí několika vozů naložených vápnem.
Zpozoroval, že dva menší kousky vápna leží na
zemi. +To bych si mohl lacino udělat maltu«,
vzpomněl si; ovšak písku je dost hned dvě stě
kroků za naší chalupou.« Když se rozhovořil vá
peník se svým druhem, chňapl Tonda rychle po
obou kouscích a dal si je do kapes u kabátu. Vy
kračoval si vesele do sousední vesnice, kde mél
vyříditi jakési důležité poselství svému strýci.
Na cestě se mu naskytla příležitost zkoušeti se

překlenut zlomeným stromkem, Nač by Tonda

- Ročník XIL
Inserty se počítají levně.

Obmova vychásí v pátek v poledne,o
že není potřebí v zemi katolické tvořiti spolky
„extra-katolické.“ Při tom zamlčovali, že každý
dobrý cíl lépe se zdaří, pracujc-li se o něj
orgavisovaně, než když pouze rozptýlení jed
notlivci k dosažení takového cile pracují. Vždyť
samí zakládali sp.lky. Když se zakládaly jed
noty sokolské, tu ti upřímní vlastenci, kteří
aci k jednotám nepřislupovali, nevytýkali, že
se sokolskými jednotami zakládají spolky
„oxtra-vlastonecké“ a že není potřebí při vla
steneckém smýšlení národa „provokovati“ vla
stence spolky takovými. Vždyť každý věděl,
že na národa roli dědičné lépe se zdaří práce
organisovaná než práce neorginisovaných jed
notlivců. Leč -- spolky katulické hned byly
solí v očích lidí těch, kteří dlouhou dobu
církev a její přesvědčení tapili. Ti se dali do
farizejského nářko, že jednotami katolickými
ruší se svornost národní. A což svými fant
tickými útoky tito farizeové nerušili národní
svornost dávno dřív?

Když pak naší protivníci zmohutněli, od
hodili roucho beránčí, přestali říkati, že boj
jejich platí toliko „klerikalismu a nikoli hodným
katolikům.“ Ozvala se otevřená hesla: „Pryč
s náboženstvím katolickým ze škol! Pryč od
Říhna! Nechť se odloučí stát od církve zcela!
Znemožňujme svoboda katolíků svým nátlakem!
Katoličtí rodičové vůbec nemají práva vštěpo
vati do srdcí dítek svých svoje náboženské
přesvědčení| Francouzská vláda udělala dobře,
když katolíkům i jejich soukromé, obětavě
udržované ústavy zkonfiskovaln!“ — Člověk
by nevěřil, kam až ve své zaslepené vášni naši
protivníci dojíti molou, kdyby to zřejmě ue
četl v protikatnlických časopisech a brožurách.

Bratři, máme se nechbatíznásilňovati dále?
Řekněme statečně: Teď už toho máme dost!
Až sem, a ne dál!

Hlavně diecése naše zdvihla se proti ne
slýchanému terroro a dala návrh, aby konečně
byla utvořena mohutná hráz proti proudům
podvratným. Dokázalo se v diecési králové
hradecké, jak dobře by se vyvíjel katolický
postup v celé naší tlasti, kdyby byl všade řízen
obětavě a svorně. Proto nestačí jen dobrá vůle
k horlivé práci; jest potřebí mnobo, mnoho
sebezáporu 4 obětavosti těm, kteří stanou
v čele organisace českých katolíků, Co všecko
již se zhatilo nesvorností často zhola zbytečnou!

chodil po vzdálenější lávce? Stejné při produkcích
komediantů nejednou ho js+la touba naučit se
lézti po provaze Zkoušel tedy, zda vítězně obstojí
v zápase s gravitací zemskou 1 v chůzi po stromku
nad hladinou vodní položeném. Již byl v prostředku
— když rovnováha vypověděla službu. Smek! se
a už sebou pleskl do hravých vlnek. Když se zase
postavil, byl ve vodě po pás. Byla to situace
dosti mrzutá. Ale horší ještě věc následovala v zt
pětí. Kousky vápna, které za sucha chovaly se
tak tiše, začaly nyní projevovati skutkem svoji
skrytou moc. Energie potentiální změnila se
v energii kinetickou; vápno začalo zlobné syčeti.
A dřív než zmočený Tonda obě kapsičky od boků
odsunul, již se popálil. Toho se přece nenadal,
jak téměř v jednom okamžiku bude ztrestána jeho
odvaha hned dvěma živly — ohném i vodou.
Takhle z nadéje na řádnou maltu nebylo nic,

Tondovi napadlo, že je tohle trest za to, že
si ty kousky vápna vzal bez poprošení, jako zloděj.
Ale — později se osmělil k větší ještě sběratelské
činnosti, třeba že doma kolikrát slyšel tatíka hus
bovat na kluky, kteří s: rádi přisvojí cizí věci bez
reptání. U Řešetů byla pěkná, rozsáhlé zahrada,
oddělená ode dvora kamennou zdí. V prostřed
zdi byla primitivní dvířka. Tonda kolikrát se díval
s velikou toužebností na rdící se jablka a hrušky;
málo kdy ovoce okusil, Kdyby si mohl takble
někdy aspoň pět brušek utrhnout | Stejně by to
hospodáři nic neudělalo. Ale přece několikrát
mocné pokušení po delším zápase zdolal. Až
jednou jeho druh černým příkladem zlékal Tondu
ke krádeží, Hoch Kravků jednou si před Tondou
liboval, jak si pochutnal na Řešetových hruškách.

Za dva dny oba bujaří molodci už učinili
sadařskou výpravu společné, »Počkej, to já už jsem



Jak častoosobnízájempoškodil úspěšnýpostup!A to že měla být láska ku společné věcí ka
tolické a že se dála v zájmu pravdy Boží? Ne
chcemenyní posuzovati, kde byla skutečná
vina a kdo peústupnostízhola zbytečnou brzdil
pokrok katalictva. Stačí to smutné faktum, že
takové osobní zájmy zde okutečně byly, a že
— sotva bretka katolíků k organisaci se při
hlásila — jiš se z ní mělo udělati vojsko k bo
jování sa náladu některého jednotlivce. A to
bylo věru bolestné, zarmacojící. Hloučky nad
Šenců amlkaly, rozprchovaly se. A ta nám na
padá, že největší náš nepřítel často nám ne
uškodi) tolik, jako sám některý pracovník
v katolické organisaci. A bylo k toma potřebí
hodně samolibosti a nelásky ke katolické věci,
jeatliže ae někde nechal raději padnouti kato
lický ruch než aby jednotlivec povolil. Nepřá
telé všech odstínů spojovali se proti katolické
pravdě svorně a — u nás rozmach katolický
utloukal se od některých zcela vědomě.

Nyní však nastala dobu nová. Nyní ne
půjdou do boje šiky méně uvědomělé, které
svěřovaly důvěrně svůj osud kterékoli ruce bez
výběru. Nyní zvláště uvědomělé dělnictvo jest
uschopněno k svobodnému sebeurčení, dovede
promluviti hromudně 8umo za sebe. Teď uvě
domělí katolíci. dobře si rozváží, jak potřebí
svornost zachovati. A my voláme: Dokaž každý
nejen svoji horlivost ale i samostatnou soudaost!
Postavte si, katolíci, v čelo své organisace
muže, kteří osvědčili, že dovedou bez osobních
zájmů pracovati pro věc obětavé, nezištně!
Důvěřajte takovým, jimž jedno jest, pracují-li
v organisaci jako generálové či jako prostí vo
jáci a kteří se upřímně přičiňojí o dobrou věc
v postavení každém. Nyní za tak veliké krise
by bylo věcí přímo bezcitnou vyvolávati zby
tečné různice v táboře, on nějž se tolik útoků
provádí. Vzhůru hlavy, sejděme se v tom, co
nás spojuje, jest v naší moci vytvořiti bašta
mocnou. A pak bude vítězství naše,

Dopis z Prahy.
(Česká výstava v Londýně. — Po volbě do říšské
rady na Novém Městě. — Poměry pražských elek

trických drah.)

Po celý rok skoro ob den noviny psaly
o českém oddělení na rakouské výstavě v Lon
dýně, kde mělo se representovati královatví
České anglickému národu svým průmyslem i
uměním. Města i obce přispívaly na výstavní
fond, v čelo výstavního výboru agitačního po
staveny — praví se, že postavily se samy —
osobnosti význačné, a proto není divu, že Česká
veřejnost očekávala, že obeslání výstavy v Lon
dýně dopadne skvěle... Naděje tyto byly však
důkladné zklamány. V den otevření rakouské
výstavy v Londýně, která jest obeslána hlavně
výrobci a průmyslníky vídeňskými, zelo české
oddělení prázdnotou a bylo použito za dočasné
skladiště beden, prken a různého materiálu
stavebního. Výstava byja v plném proodo a
páni agitačního výboru v Praze ani ještě ne
tušili, Adyodešlou předměty na výstavu určené.
Úžasná nezkušenost, jakou dali oa javo, nemůže
býti omlouvána nikterak, neboť šlo o zastou
pení českéhonároda na „rakouské“ výstavě v Lon
dýně. Na nedostatek finančních prostředků ne——2
vyštudýroval, jak to navlíknout, aby nás starý
Řešeta nechytile, chlubil se Tonda. »Vidíš, tamhle
přede dvířky na druhém konci jest velké prkno.
To se musí položit na dvířka, Jak je Rešeta
otevře, prkno plácné na zem, a my máme hned
signál k útěku. Počkej tady, já tam to prkno opřu
o dvířka sárm.« Řečeno — vykonáno. Hoši se
pásli na hrušní bezstarostné. A když náhle prkno
plesklo o zem, už hupli s hrušně na plot — ati
tam. Hospodář ani nezpozoroval, že dvě znalecké
dušičky se právě staraly, aby hrušky červi nepro
vrteli,

pláclo zas; to šla do zahrady hospodyně, Ale ta
už zpozorovala, že lam nějací dva nezvaní hosté
v koruně hrušně u plotu hospodařili. — Po druhém
útěku již bylo obtížnější podniknouti nové česání
se stejným výsledkem a beztrestně. Ale na to hoši
mnoho nemyslili; kuráž jejich byla stejná. Ho
spodsř však, když vyslechl referát své ženy, po
chopil bez dlouhého rozmýšlení, proč to prkno
na dvířkách po dvakrát leželo. »Počkejte, kluci,
jste-li chytří, já vám dokážu, že jsem ještě chy
třejší. Nechávám vás naběhnout; chytím vás ši
kovně do pasti, abych věděl, kteří přeletaví ptáčkové
často na mém stromě hnízdívají.«

Po třetí prkno žádného signálu nedalo.
Za to, když hoši byli v nejlepším, zazněl neoče
kávané cignál jiného drubu hned pod hrušní: sJen
si slezte, dětátka, dolů; já se bojím, abyste, ho
loubkové, nespadli. Ty větve jsou tolik tenoučké.
Potom by třebas maminky plakaly. Teda jen si
slezte, děťátka, tlezte.« — Hoši byli celí rudí pře
kvapením, Řešete, když zpozoroval skulinou ve
dvířkách vedoucích do zahrady, že prkno jest
opřeno zas, obešel celou zahradu a stanul při

mohl si agitační komitét také naříkati, neboť
česká města irůzné podniky učinily, co mobly,
jen aby česká věc důstojně byla representována.
Leč pohbřícho,nestalo setak! Již první krok,
který výstavní výbor učinil, zadav zbudování
výstavního podniku německému truhlářekému
závodu ve Vídni a opominav naších vynika
jících truhlářských závodů v Londýně, našimi

krajany řízených a salošoných i nejlopšímujménu v Anglii ee těšících, byl osudnou chybou.
Německý podnikatel zpotvořil výstavní budova,
na níž měly býti chbarakterisovány význačné
epochy českého stavitelského umění, netošenou
měrou. Je to všechno možné jiné, jenom nikoli
to, co to mělo býti — pronesl se zasloužilý
o českou věc šlechetný hrabě Lůtzov, který
s takovým zdarem zjednává české věci v An
glii sympatie. Teprve v těchto dnech, když
výstava trvá již přes pět neděl, bylo české od
dělení otevřeno. Spravedlivý, ale zasloužený
úsudek zní, že jest nám apíše na škodu, nežli
k užitku, ba že jest vlastně naší národní ostudou
za hranicemi. Celkový ďojem dělá jako trb na
malém venkovském městečka. O celku pak
žalno mlnoviti, atojně jako o jednotlivostech.
Opomíjíme-li fotografie různých krajů českých,
a podrobíme-li jenom mírné kritice vystavené
malby měst, ztrneme, co vše bylo posláno re
presentovati česká města. Nechtějíce široce a
dlouze rozepisovati se o všech obrazech, apo
zorníme pouze na „Kutnou Hora“. To, co
„Kutnou Horon“, městem ve skutečnosti vel
kolepě malebným a ladným, se na výstavě re
presentuje, jest pohled na kousek Kutné Hory,
bez ladu a skladu volený, nevzhledný a ne
romantický, pouze na Kutnou Hora upomínající
spad silhonetou chrámu sv, Panny Barbory,
silhouetou rozplizlon, nejasnou, ani divadelní
kulise venkovské kočující společnosti se neblí
žící... Pravíme zcela otevřeně: Takovýmima
zanicemi česká města ostouzeti by Se neměla!
Nejméně pak za hranicemi! Páni architekt
Koula, řiditel uměl. průmyslové školy Stibral
a dr. Jeřébek, kteří jsou zodpovědní za blamáž,
kterou nepodařená a lehkomyslně slátaná vý
stava česká v Londýně jménu českéma způ
sobila, měli by z této věci ačiniti důsledky.
Naši krajané, jichž v Londýně jest osídleno
značné moožství a representují se tum vesměs
jako vynikající lidé velmi dobře, shodují se
v úsudku, že touto výstavou jim bylo velice
ublíženo, a že jsme o deset let mrštění zpět.
Theoriemi, mlavením a psaním v novicách
dnes výstavy se nepořádají, nejméně pak za
mořem výstevy representační, Má-Ji býti osudné
chyba, kterou výstavní komitét v Praze spá
chal, napravena, pak nutno, aby v Londýně
byla v nedlouhé době uspořádána řádná vý
stava česká, a to lidmi praklickými, zkoše
nými, kteří povinnost na 8e vzatou dovedou
svědomitě splniti.

*
+

Úterní volba do říšské rady na Novém
Městě pražském, která skončila zvolením mla
dočeského kandidáta professora Frant. Novot
ného, ukázala, na jak vratkých nohou jest
mladočešství v Praze. Dála se za takové kor
rapce, o jaké v Praze se ještě nikomu Ani ne
zdálo. Všichni voličové, na radnici nebo obec
ních starších strany mlad České jenom poněkod
odvislí, byli přinuceni jíti do volby pro kan
didáta tak zvané strany 8vobodomyslné. Vliv,

vchodu hlavním, jímž se chodilo za humna, Ho
chům se s výšin dolů nechtělo ani po pěkném
domlouvání. Vlídný pantáta držel v rukou notnou
rákosku, která byla botovým kontrastem vlídných
jeho slov. Tonda si vzpomněl přitom na pocble
bující lišku, když »na vysokém dubě, sýrec držíc
v hubě, paní vrána seděla.« Kdyby se dal odbýti
ten líšák dole nějakým jablkem, jako ta liška
v bajce sýrem, to by nebylo nejhorší. Vždyť by
hoši nedávali ze svého. Ale ta rákoskal

»Teda jen dolů, mládenci, jen dolů; po
slechněte starostlivého člověka, Ještě nejsou všecka
jablka dostatečně zralá; možná, že byste dostali
na některé chuť a pak by z toho byla třebas
zimnice, A já si nechci ten hřích na svědomí brát,
abych vás jako člověk zkušenější ani nenapomenul.«

»Ách, prosím vás, pantáto, nezlobte se, my
jsme si každý utrhli jen jedno jeblíčko! Vždyt
jich tady máte na zabradě tolikl Copak vám to
udělá ře

»Kdopsk vás, dítky, hubuje? Já vám jen
povídám, abyste slezli dolů.«

Hochům se rada hospodářova ani teď ne
chtěla líbit. Drželi se dále ve stínu zeleného vě.
tvoví a Tonda vyjednával s dolejším profousem
jako bojem zemdlený rytíř, těžce obležený na

hradě.
Řešetovi již přešla trpělivost. >A teď, kluci,

salou dolůl Nebo jich shrábnete ještě víc. Marš

Teď už hoši lezli pomalu za velikého nářku na
trávník. Bylo jim tak teskno, jsko zločincům,
spouštěným do podzemní hladomorny.

»0 kéž jsem jen orlem v šeru. bych 8,
vznášel k výšinámle Tak si zstoužil náš básník,
A boši při svém sestupu chovali přání podobné,

jaký může vykonávati pražský starosta, jest
nemslý, vliv pak, jaký vykonával starosta Groš,
Jeně.jest svakem prof. Novotného, byl přímo
násilný. Vějchni magistrátní úředníci a zří
senci, všichni obecní dodavatelé i osoby jak
koli na radnici závislé objevili ce a volby.
„Vóvoda z Littengrtina“, jak jeden obecní

starší v Prase jest nejv dával si prácís agitací ohromnou. Dr. Herold,předseda Ná
rodní rady, tedy korporace úplně nad stranami
stojící, agitoval tím, že dával ci obesflati ne

rozbodnější voliče k sobě, a řemlooval je,aby volili svaka dra Groše! Veškeřímlado
čeští obecní starší šli agitovat osobně jako
jeden muž, a dovedli využitkovati nynější tísně
— kde nepomohly domlavy, prosby ani po-4
hrůžky, tam pomohly peníze. Ve veřejnosti
zcela málo známý Bobomil Ryšánek, poslanec
za obchodní komora pražskoa, který takto
jinak ještě nevzpamatoval se z úžasu, že také
jest poslancem, agitoval též od voliče k voliči,
písemně i ústně, aby zabezpečil si prý rozho
dající kraby mladočeské pro svoji volbu v ob
chodní komoře, která však již po třikráte vy
slovila ma svoji nelibost, poněvadě háje zájmy
vlastní zspomínal tento pán zájmů svébo vo
ličstva pražské obchodní komory. Nejpotref
nější pří tomto volebním zápase bylo snad to,
Že ve spolku s Mladočechy šli sociální demo
kraté a realisté, dvě strany, které mladočeské
straně nemohly doposud přijíti na jméno. A
co zavinilo porážku K. St. Sokola, muže jinak
oblíbeného, pracovitého a vzdělaného? Nic
jiného nežli stránka náboženská. Pan Sokol, pro
něhož na popud vlivné své mladé generace
rozhodla se i strana staročeská v užší volbě,
ostentativně hlásí se k těm, kdož říkají, že
jsou bez náboženství. Následkem tobo nemohli
ma ovšem dáti svých hlasů opravdoví a roz
hodní vyznavači naší svaté víry, byť i strana
staročeská zvolení jeho byla doporučila! Dou
fáme, že důsledky z této volby dostaví se zá
hy. Zeť zemřelého dra Julia Grégra mladoče
skou stranu ve Vídni nevytrhne, jako ji nevy
trhli jiní, politicky schopnější jednotlivci.
Aliance pak, kterou mladočeská strana na pod
nět starosty pražského dra Groše ujednala se
sociálními demokraty, vavřínů Mladočechům
nezíská a blížící se jich neodvratný politický
bankrot nezastaví. Pro strano národní jest
minulá volba poučením, že jest nejvýše na
čase, aby své Šiky dala dohromady pro věci
budoucí. Po desetileté nečinnosti ujímati se
kormidla politické lodi bez vesel jest vždycky
velice nevděčným a namábavýmpočínáním. Nic
méně takřka 800 hlasů, které shrnul na sebe
hned pří první volbě kanditát strany národní,
soudní adjunkt Jaroslav Mattuš, v širších
krazích voličstva novoměstského doposud málo
známý, může straně staročeské býti vážnou
pobídkou, aby v nynější době politického roz
rachu zaujala své místo, jaké jí na základě
veliké tradice, záslub o koltorví rozvoj našeho
národa i pokud týče se početnosti její vyni
kajících příslušníků, přináleží.

* 
*

Budou-li se pražské elektrické dráhy zle
pšovati v tom poměru, jak se zvyšuje složné
jich funkcionářům, mohou býti v nedlouhé
době valně zdokonaleny. V době, kdy finance
města Praby jsou v stavu velice bídném, kdy—
Ale co platno! Pokud človeku nenarostou křídla
a pokud nebudou zdokonaleny řiditelné balony,
odporučuje se nejlépe sestoupiti se stromu pěšky
třebas i pod peň hrušně, Když již plačtivé dueto
blemýždím krokem sestoupilo na větve poslední,
hupli hoši dolů. A už držel Řešeta Kravku za
ruku a točil se s ním do kolečka, švihaje ho rá
koskou. Tonda po seskočení padl tváří do tráv
níku. Když se zdvihal, již byl dvojicí divoce tančící
sražen, až se zakutálel, A než se vzchopil, už
mimoděk mu šlápl pantáta podrážkou obrnénou
cvočky na hlavu.

»Rány Boží, já mám hlavu v půli; ach ouvěj,
ouvej.« Tonda za velikého breku vstal, dával si
čepici na hlavu. »Acb, pantáto, počkejte, vy jste
mi dalí Vždyť mám hlavu oteklou, že mi ani
čepice nestačí. Ach ouvej, koukejte, jak tu čepici
nemohu na hlavu vtlačit.c

Teď se hospodář zarazil; předně uznal za
prospěšné od další exekuce ustati. Ale aby ne
ztratil před škůdci autoritu, zabouřil dodatkem
silné, že by se jim mělo dostati trestu ještě hor
šího. Skončil sic málo paedagogickým a humánním,
ale za to vlivným připomenutím, že hochům po
druhé utrhne hlavy, — Jak ta jablka byla ten
den drahá!

»Poslouchej, Toníčku, copak jsi zase vyváděl,
že máš blavu odřenou a celou opuchlou že

»Ach, milé maminko, utíkal jsem před psem,
brkl jsem a upadl jsem zrovna hlavou na patník.«

nAle, ale; počkej, já ti dém na to studen

| obkladek, aby ti to nezpuchlo ještě víc.« +
Koštová hubovala zle, proč lidé pouštějí zlé

psy na ulici. Hned by toho psa zabila, Ale To
níček jiš se nemohl upamatovati, čí to pes byl.
Strachem prý byl při tom honu celý zmémen.



volá se na všech stranách po spoření, zvýšiti
inženýrům pražských pouličních drah služné
na 10:000 korao, k toma přidati jim ještě na
tarálaí. byt a různé jiné, zdá se všem rozvář
nějším živlům mezi pražským poplaánictvem
býti věcí povášlivou. Nikdo zajisté nebude a
také nechce podceňovati „záslužnou“ činnost
vrchního inženýra A. Svobody, známébo pro
svoje velkopanské, příliš řízné jednání s ú
ředníky i ařízenci jema podřízenými —
stejně jako nikdo nebude podceňovati zásluhy
vrchního inženýra K. Nováka,který jest mimo
řádným professorem na technice a je tam více,
nežli v elektrárně — leč tolik možno říci, že
má-li úsporný systém nésti ovoce, a nemají-li
dráhy elektrické býti ještě na půl století obci
pražské velikým břemenem, psk jest nezbytně
nutno, aby také u nich počelose Šetřiti. Buď do
savadní chefinženér elektrických podniků praž
ských byl vynikající silou, za jakou byl pova
žován a měl jim býti zachován, nebo nebyl, a
měl býti nahražeu jiným, s přiměřenou ovšem
redukcí své gáže, Jmenovati však chef-inženýra
Pelikána řiditelem kancelíří(!) městských elek
trických podniků — na kteroužto fankci stač.I
by jinak každý oficial — a ponechati mu
12.000 korun slažného, to jest bospodářství
nejmírněji řečeno velmi podivné — — a musí
vzbaditi největší rozladění. Pražaké elektrické
dráhy jsou v úpudko, jakému hued tak nebude
odpomoženo. Příčina toho jest, že ovládají je
i inženýři, dosazení na svoje místa z protekce,
nemající zkušeností ani vybroušenosti, a pak
dochází k úžasnému hospodářství, že 96 vozů,
v nichž jsou investovány statisíce, leží ladem,
že ani nejnutnější a nejjednodušší opravy
v rozlehlých dílnách, zbudovaných ohromným
nákladem ani ve vlastní režii se nesvedou, a
musí býti, ačkoli jest po.rnce armáda vyšších
i nižších úředníků, strojníků a dělníků, odvlé
kány za noci k Rioghoferovi a Křižíkovi. Ho
spodářství toto jest neslýchané, a zaslahuje již
veřejného pokárání z toho důvodu, že by mělo
býti zamezeno stůj co stůj Aby šleudrián byl
ještě větší, tutlá se všechno velice přísně a
a opatrně. Jaký potom div, když dva tři 80
ciálně demokratičtí zřízenci ovládají předsedu
správní rady, cís. radu Jahna, jenž současně
jest i drohým náměstkem, do té míry, že jim
ve všem povoluje, ať chtějí sebe větší nesmy
slnost? Strach, aby Šlendrián nevyšel na veřej
nost, množí nepořádky, jichž nedohledné konce
neposkytují naděje, že se poměry změní. Což
pan předseda správní rady elektriky R. Jahn
mermomocí chce kalamitálně dokázati, že ne
stačí na tak velké a zodpovědné funkce, jako
jest toto předsednictvíve správní radě u hod
nost starostova prvního náměstka?

„ $
*

O záloženské a úvěrní bance v Praze
došly redakce naší ještě tyto zprávy. Za no
vého ředitelství banka provádí své obchody
způsobem mobilnějším, navázavší spojení 8 ve
bkými jinými ústavy českými, které před na
stoupením pana Boelcara chovaly se k bance
odmítavě.

Banka ovšem zahájila spory s p. Bergrem.
Leč p. Balcar neměl pražádného vlivn na vy
volání sporů těch. Byl totiž jmenován v době

" té, kdy již 30 usneslo bývalé představenstvo
zbaviti pana Bergra dosavadního místa, a kdy
nato valná hromada jednohlasně rozhodla slu
žební poměr 8 Bergrem za každých okolností
zrašiti. Banka nezaplatik p. Bergrovi 39.000
K; týž ve sporu o famosní služební smlouvu
bývelým představenstvem r. 1903 uzavřenou
v L stolici prohrál a ostatní 4 spory posud
k rozhodnati soudnímu nedospěly. Banka pod
'abla toliko v L.instanci ve sporu, který vedla
proti Bergrovi o náhradu uákladů vzniklých
ústavu za jeho řiditelování a jím nehrežených.
Vyrovnání stalo ae v první řadě z usnesení
valné hromady. Dr. Kresl vedl spornou zále
žitost po 13 měsíců a vpočítal do svého pal
máre práce v 6 velkých a namáhavých civil
ních sporech a v 2 trestních sporech 8 panem
Bergrem. Sám soud přisoudil za jediný spor
s p. Bergrem pouze na soudních nákladech
na 1800 K; z toho patrno, že suma p.Drem
Kreslem čítaná byla přiměřená. 1631 K vydáno
nejen za udělení koncesse ke zřízení akciové
společnosti, ale větším dílem za práce, jež
nijak nesouvisely se zřízením této společnosti.
Jeden člen sice vyslovil výtku, že se málo

pracuje v zájmu banky, ale hned ji odvolal,dyž byl poučen, jak banka za nového režimu
znamenitě prospívá. Onen deficit 127.000 K
datoje 86 z let minulých, za nichž nynější
představenstvo nefongovalo a de fakto ani
členstvem nebylo. Pravdou jest, že 33.745 K
vydáno na tiskopisy a poštovné; tento výdaj

Hal se nejvíce odvětví směnárenského, pakčilé a účelné korrespondence a byl dobře ob
chodem uhražen. Správnímu radovi vyplaceny
pouze nepatrné hotové výlohy.— Patrno tedy,
Ze banka nyní nachásí se v úspěšnémrozvoji

Obrana
(3) Svatokrádež nárední. Pod tímhle

realisticky přísným titulem Ilká „Čaa“, jak se
chtějí „klerikálové“ zmocniti našich předních
velikánů, jak 8 velikou „drzostí“ chtějí dostati
do svých rukou i oslavu Havlíčka, atd. Zkrátka
— chtějí páchati „národní svatokrádež.“ Oslavo
vati Komenského, Nerudu, Havlíčka, na to žid
rozhodně právo má, i kdyby se proti proti
českým štvanicím židovakého tisku ani neozval.
Katolík však — by spáchal oslavou těch možů
svatokrádež. Bylo by to věru hrozné, kdyby
katolíci židům, evangelíkům a socialistickým
bezvěrcům okradli Husa, Palackéko, Komen
ského, Havlíčka. Čím by byla židovsko-socia
kistickc-evangelická družina, kdyby o ty maže
přišla? Co by jí zbylo? Jsou-li tito lidé příliš
malicherní, chtějí se aspoň tím státi velikými,
že se dotěrně lepí na šat mužů, kteří v ději
nách českých něco znamepnali. Proto ten křik,
proto bědování. Vezmete-li té družině ony vy
uikající maže, spášete skutek velice ukrutný;
vždyť vezmete žebrákovi mošnu. Ublížíte ci
telně zvláště realistickým pokrokářům, ač věra
má větší právo zbankrotělý šlechtic chlubiti se
slavnými předky, než realistický tisk — hlásit
se k Havlíčkovi.

„Čas“ dostal tak velíký strach před mož
nou „Svatokrádeží“, že v hněva lže, až by nad
tím sám židovský bandlíř trnol. Katolický
»Čech“ napsal v příčině Havlíčkových oslav:
„Bude dobře, když klerus náš, jehož vlastenecké
i osvětové zásluhy „protiklerikál“ Havlíček po
ctivě uznával, buď trpělivě snese chystané ha
vlíčkovské protikněžské štvanice, nebo proti
mlavkům ujme se slova, jakým byl Havlíček
dle pravdy a skutečnosti, Mezi staršími kně
žími budou snad ještě osobní pamětníci Ha
vlíčkovi a čtenáři jeho spisů a novin“ — A
víte, jak prolhaný „Čas“ hledí tahle slova před
tváří svých čtenářů vysvětliti? Prý „Čech“
vyzývá: „Kněžstvo oslavujž Havlíčka a chy
stané havlíčkovaké slavnosti hleď dostat do
svých rukou.“ Čtěte ještě jednou pozorně, co

„Čech“ napsal a srovnejte ta slova s referátem
orientálně fanatického „Času“; tu ge přesvěd
číte znovu, jak dovede tento povedený žarnál,
zušlechtěný „oadkřesťanskou morálkou“, spra
vdou fixlovat a falešně svědčit. Takovou chy
tráckou praktiku jsme tu dokázali častoktát.
Kdo pozorně výzvu „Čecha“ přečte, sezná, že
se mu jedná o zaujetí stanoviska k protikněž
ským štvanicím, jež už „havlíčkovci“ ohlásili;
ani slovem vevybízí „Čech“ v souvětí námi
uvedeném, aby kněžstvo vzalo havlíčkovské
slavnosti do svých rukou. Z výzvy „Čechovy“
vyrozamíváme jednoduše, že by proti štváčům
protikněžským měl kněz vystoupiti a říci,
jakým byl Havlíček dle pravdy a skutečnosti.
Tak tomu porozumí také jiný čtenář. Jelikož
však realistická družina pravdy se bojí, hned
spouští farizejské lamento, jako by „kleriká
lové“ chtěli nekatolíkům Havlíčka ukrást.

A v témže článku realistického žurnála
druhá hanebná lež. Slyšte! „Když klerikálové
znamenali, že dlaní příboj neucpou, vydáno
heslo z biskopského listu královéhradeckého:
Vezměte Husovy oslavy do rakou sami! Vždyť
netřeba se protivit mučedníka kostnickému,
jen klást důraz na to, že byl veliký vlastenec.“
— A teď dokaž, lhbáři, kde byla v Obnově
výzva, aby vzali do rakou oslavy Husovy sami
katolíci. Pověz!

Aby bylo zcela jasno, povíme tolik: kato
lictvo 8e nepřípodobní modlářům realistickým
a evangelickým. Uznává-li u některých mužů
vlastnosti znamenité, dovede také přemýšleti
o stínech; místo co by „k vůli pokoji“ klekalo
bezmyšlenkovitě před každým mužem, oslavo
vaným od pokrokářů, poukáže prostě a kri
ticky, že pokrokářstvo při svých nadšených
chvalozpěvech zapomíná líčiti charakter celý
a že schválně zavírá oči před slabostmi mužů
jinak vynikajících. Nadává-li tadíž „Čas“ na
základě uměle sestrojených vidin na „drzost
našich klerikálů“, lše-li hanebně, že „klerikální
učení je všeho schopno“, pak prohlašujeme, že
katolík nebude nikdy tak nedůsledným a fa
rizejským „nadšencem“, jako družina reali
stická. Ne — my Housafarizejskými hymnami
opěvovat nebudeme, poněvadž víme, že byl
odsouzen v Kostnici pro takové chybné nauky,
jež by nyní nechtěl vyznávati ani jediný roz
umnější ovangelík a pokrokář. Mylné ty nauky
o předurčení, o důsledcích hříchu smrtelného,
atd. byly zásadami, jež tehdy už dávno lidský
rozampřekonal. A také nikomu krásti nebu
deme Havlíčka; ani nám nenapadne. Vzpomí
náme, že tento publicista měl si nejednou ulo
žiti reservu. Některé „vtipy“, jaké jsou uloženy
leckde ve „Křtu sv. Vladimira“ a jinde, příliš
málo přispívají ku zušlechtění. Kdyby takové
drsnosti napsal katolický list proti svým pro
tivotkům, dály by se hned celé protestní schůze
pokrokářů proti nám. Není nám zapotřebí pá
trati úzkostlivě, kde jaká nitka nás s Havlíč
kem epojuje a pak jásavě vykřikovati, že to
a to blahosklonně nám schvaluje sám Havlíček.

Není nám potřebí úzkostlivě se plížit za stínem
některého vynikajícího muže a chlabiti se jeho
úsměvem jako žáček pochvalou učitelovou;
nikoliv. Potřebují-li jiní k zakrytí své prázd
noty pracovníků zvěčnělých, kteří se proti do
těrné společnosti ohraditi nemohou, půjde kato
lictvo vpřed silou vlastní. Ale při tom má ka
tolictvo právoi povinnost mařiti ohlupování
českého lidu pilným poukazováním na čiston
historickou pravdu. Židovsko-evangelicko-po
kroková aliance přisvojí 8i hned i ty muže,
kteří pracovali docela v opáčném směru než
„Čas“, Katolictvo však tak farizejsky vychytralé
není.

(3) Zajímavý dokument „ovamge
lHeké“ smášelivosti. „Česká Stráž“, jež jesu
osobním žurnálem kolínského evang. faráře
Duška, tupila dloubou dobu katolictvo tak, že
toho bylo trocha moc i pro ty matrikové ka
tolíky, kteří sotva o kostel zavadí. Lží a na
dávkami statečně stihala naši církev, svolávala
tábory „protiklerikální“, žalovala na „kleri.
kálrí“ rozpípavost, ačkoli právě v Kolíně přední
strážci katolického Sionu snášeli proticírkevní
kopance bez protestu. Rvavý tento list ostatně
měl hněv, že mo není dána oposicí příležitost
k většímu ještě koosání. Jak sám Dušek se
vyjadřoval veřejně o zpovědi a o církvi vůbec,
co všecko v nerozmyslném fanatismu dovedl
dobromady smíchati, také jest našim čtenářům
známo. Nyní aspoň katolíci okolrí proti ne
ustálým potupám hodlají se organisovati. Do
evangelíků, kteří se bratrsky sdružují 8 bez
božeckými socialisty, jako by vjel najednou Třas,
To tak, aby katolíci začeh ohlapovanému lidu
otvírat oči a poukazovat, jak aovedli dlouho
evangeličtí klerikálové český lid balamutit! A
proto dán signál k boji. Ti lidé, kteří dříve
beze stadu krmili sebe i jiné podvodným pan
fetem „Pogiovým“ o Husovi, najednou zachvá
ceni byli „osvětovou“ horečkou.

V Hořanech měla býti pořádána kato
lická schůze. Jakmile však se ukázal plakát,
už byla evangelická družina vzhůru. Ti lidé,
kteří s takovou pochutí čtou nejhorší lži a na
dávky na katolictvo, najednou byli „uraženi“
tím, že katolíci vůbec se odvažují pořádati
schůzi. Vždyť sama „Česká Stráž“ píše: „Tuto
urážku nedali si líbit, přinutili hostinského, aby
místnost nepovolil, jinak byli hotovi jej bojkoťtovat.“
Tu máte na dlani srdce i ledví „pronásledo
vaných“ evangelíků, ubohých „českobratrských
pohrobků.“ Koho svědomí svrbí, kdo nedovede
čelit sokovi pravdou, pomůže si jednoduše ná
silím. Hostinský z obavy před velikou Snáše
livostí lidí nekatolických tedy místnost pro
katolickou schůzi odepřel, zrašiv tek avůj slib.
Ten, panečku, ví, co dokáže zavilá zášť kleri
kálů evangelických, kteří proti církvi útočí
vždy svorně a sbírají k boji pomocníky ra
všech stranách — i sociální demokraty, kteri
se evangeliu pošklebují.

Teď ještě ku konci hrozí ušlechtilá „Česká
Stráž: „Hořanští hodlají podati petici biskupovi,
aby zakázal svým podřízeným klerikální rejdy.“
Tážeme se, kteří to „hořanští ?“ Snad ti, kteří
chodí do kostela? Naposled má katolický arci
pastýř čekati při správě své diecése na po
kyny evangelíků a socialistů. Kolik evangelíků
podalo presbyterstvu kolínskéma žádost, aby
Došek svých nezřízených nájezdů na katolictvo
zanechal? Dobrácké duše! A pak „Česká Stráž“
ve své slepé vášpi ani nepozoruje, jak si šlape
na rozum. Vždyť evangelické listy svorně ro“
křikojí, že v církvi musí jíti všecko podle
papeže a biskupů, že prostý kněz musí býti
otrockým vykonavatelem rozkazů hierarchů a
že laik musí jen a jen poslouchat. Když všek
tupené katolictvo samo se chce organisovat
bez vyšších pokynů proti brubostem protivníků,
Ó — tu by byl despotismus hierorchův dobrý,
ta by bylo velmi dobré, kdyby biskopové vy
dávali řízné, absolutistické rozkazy — ve pr 
spěch jinověrců a bezvěrců. To problášení o
petici jest drzostí, která ae charakterisaje sama
již svým obsahem. ,

Leč takové cholerické záchvaty tisku nám
nepřátelského katolíky v jejich postupu ne
zmý!í. Čím více bude přibývati takového nu
silí, tím více katolíci budou poznávati, proti
komu jest sebeochrana rozbodaě nutnou.Vzhůru,
katolíci na Kolínsku! Důstojným a svorným
postupem vynufte si respekt protivníků! Bašty

tolik zchátrálí, které si pomáhají. jen hruboustřelbou, dlouho se neudrží proti vítěznému
vjezdu pravdy.

Politický přehled.
Problášení vlády Beockovy bralo 86 sta

rými kolejemi. Slíbeno, že se upraví hospo
dářeký poměr k Uhrám, v otázce národnostní
a též volební musí nastati dorozamění a mír.
Vláda má za sebou většinu; ukázalo se to tím,
že zamítnůt návrh, aby byla zahájena debata
o vládním prohlášení. Vyřízen zákon o vo
jenské taxe, dle něhož od placení osvobozen,
kdo platí méně než 1200 K daně. Sněmovna



jedná právě o živnostenské novelle. Panská
sněmovna vrátila posl. sněmovně opravenou
osnovu zákona o pensijním pojišťování s0u
kromého úřednictva. Panská sněmovna změnila
zvlášť, že právo na pensi mají ti, jichž roční
slažné nejméně 900 K obnáší, kdežto posl. sně
movna 600 K. Ve Vídni zahájeny 10, června
delegace přijetím v audienci od císaře, při
čemž pr>slovil mocnář trůnní řeč, v níž se
zmínil zvláště o přátelském poměra k Ně
mecku a Italii a o požadavcích na vojsko. Hr.
Goluch:wski ve výboru uherské delegace pro
zabraniční záležitosti promlovi) obšírně, dopo
račaje politika trojspolkovou, chválil dobod
nutí s Ruskem stran Macedonie, vytýkal Portě
netečnost v otázce macedonské, mluvil o sporu
se Srbskem a Bulharskem, o konferenci marocké
Aa prohlásil zachování míra za cíl rakouské
zahraniční politiky. Proti uherské delegaci byla
ve Vídni povliční demonstrace, způsobena křest.
sociály; v paláci uherského ministerstva vy
tlučena okoa. — Vyjednávání mezi oběma vlá
dami o uherském vyrovnání již započalo.

Při užší volbě říšského poslance na Nov.
Městě pražském zvolen kandidát mladočeské
strany prof. Frant. Novotný 1704 hlasy proti
kandidátu spojených stran státoprávních red
St. Sokolovi, jenž dostal 1469 hl.

Ruská vláda odhodlala se zavésti soudní
řízení se 14 členy damy pro provolání, které
vydali k dělníkům a v kterém spatřaje popu
zování lidu proti vládě.

ve o o

Z činnosti katol. spolků.
2 Holohlav. (Slavnost svěcenípraporu).

Pondělí svatodušní zůstane pro všechny dobré ka
tolíky naší farnosti dnem nezapomenntelným. Čle
nové křesťansko-sociálaího spolku pro Holoblavy
a okolí sice před krátkou teprve dobou vyslovili
přání poříditi si spolkový prapor, pod nímž jako
bojovníci za církev a vlast by se sbromážď vali,
poněvadž však v šlechetné a obdivubodné oběta
vosti mezi sebou téměř závodili, možno bylo přání
toto uskutečniti a prapor spolkový, který k nej
větší spokojenosti zhotovila „Růžencová výrobna“
v Praze, již v pondělí svatodušní slavnostně po
světiti. Prapor nese na jedné straně český znak:
Lva se svatováclavskou korunou, pak nápisy: Za
církev a vlast a Zdař Bůh, na straně druhé:
kříž, pod ním spojené ruce a listy lípové a název
spolku. Na žerdi stkví se stříbrný kříž. Slavnost
sama, která, ačkoliv počasí nebylo nejpříznivější,
přilákala tolik obecenstva, že prostora před pěkně
upravenou a vyzdobenou tribunou, na níž akt
posvěcení měl býti vykonán, byla přeplněna -
započala budíčkem v obcích Černožicích, Holo
hlavech a Smiřicích, kdež šlechetným paním kmo
trám pí. A. Havrdové, pí. A. Prokopové a matce
praporu pí. M. Hojné podány kytice — načež
přivítání na nádraží ve Smiřicích slavnostní řeč
ník vadp. Dr. Fr. Šulc. čestný kanovník a prof.
theol. z Hradce Králové, jemuž rovněž družičkou
v upomínku kytice podána, a všechny bratrské
spolky, které k slavnosti vyslaly deputace. Jsou
to jednoty následující: Černilov (as 130 členů),
Červ. Kostelec, Dašice, Hradec Králové, Hronov,
Jilemnice, Kostelec n. Orl., Kutná Hora, Libštát,
Nová Paka, Pardubice, Třebechovice, Týniště n.
Orl., Úpice, Vamberk, Velké Poříčí. Zkatolických
jednot žen a dívek vyslaly deputace: Pardubice,
Hronov n. M., Všeodborové sdružení zastoupeno
ze Smiřic, Hronova a Velkého Poříčí. Z Hronova
zastoupen též křesťanský podaik „Vzájemnost“.
Blahopřejné telegramy zaslaly jednoty z Litomy
šle a Červ. Peček, příznivec spolku našeho, spiso
vatel p. V. Špaček, dp. farář Jan Čapek, rodina
Koppová, p. Bek a Horák, měšťané ze Smiřic,
kteří dleli na cestách. Dále přítomni byli: Obecní
sastup. města Smiřic, obcí Holohlav a Černožic,
delegáti živaost. spolku a sboru dobrovol, hasičů ze
Smiřic, jakož i zástupkyně pěvecké jednoty „Zo
ra“ ze Smiřic, Slavnost poctili návštěvou též p.
c. k. okresní hejtman Witak a c. k. komissař Ná
pravaík ze Dvora Králové, p. A. Karták, v zast.
patron. úřadu ve Smiřicích. Lesku slavnosti do
daly i spanilomyslné družičky, z nichž každá nesla
si kytici. Po polní wnši av., kterou o 10. bodiuě
obětoval místní děkan a duchovní rádce spolku,
čestn. kons. rada vldp. Ant. Kozák za assistence
dp. Fr. Chejnovského, faráře ze Sendražic, dp.
Jana Víka, zám. kaplana, vp. Jos. Tesaře, admi
nistratora z Hoříněvse a místního kaplana vp. Fr.
Novotného, ujal se slova slavnostní řečník vldp.
Dr. Frant. Šule a vysvětlil přítomným důležitost
praporu vůbec a pro místní křest. social. spolek
zvlášť. Řeč pana kanovníka, který jako všude jin
de tak i při této příležitosti dokázal, že jest mi
strem slova, všeobecně ge líbila, jen snad nena
lezla milosti u nějakého toho dopisovatele do

rage Osvěty a u těch pokrokovýchhlav,ré přišly e tužkou v ruce alídit a čenichat, by
opět mohly ronit hořké slzy nad těmi zpátečníky,
kteří nemají ani té nejmenší chuti tančiti dle je
jich pokrokové písničky. Praví-li, že u nás kato
líků vlastenectví jest jen škraboškou, nechť si
dobře sapamatují slova p. řečníka, že ti, kdož

kde jsou u pánů těch vlastenecké skutky? Proto
na našem nově poavěceném praporu Čteme slova:
„Za církev a vlast“. Když byl pin řečník, jemuž
za laskavou ochotu, 8 jakon nám vyšel vatříc,
jsme neskonale vděčni, výbornou řeč svoji končil
a vldp. děkan prapor posvětil, připevněny nádher
né stuby, dar to šlechetných kmoter a matky
praporu, načež následovalo zatloukání břebů. Po
té p. Bedřich Bartošek, jednatel spolku, jebož
všestranná obětavost zasluhuje plného uznání, po
děkoval všem, kdož k lesku alavnosti přispěli,
předseda spolko vp. Fr. Frydrych případnými
slovy odevzdal prapor praporečníkovi p. Jos Sou
radovi, a když týž slíbil, že nositi ho bude ke
cti a slávě Boží, zapěna píseň „Kde domov můj“.
Byl to okamžik v pravdě dojemný. Po seřadění
všech spolků, jimž v čele nesen prapor nově po
Bvěcený, kráčel průvod obcí Holoblavskou, čímž
dopolední slavnost skončena. Odpoledne uspořá
dán koncert „na Lednici“ ve Smificích, který
rovněž se vydařil. Spolek náš 230 členů čítající
není spolkem výbojným, nýbrž obranným, chcefť
hájiti av. víra proti nepřátelům, však aci práva
obrany nechtějí nám dopřáti ti, kteří stále 'vy
eblonbají se svojí svobodomyslností Poukazají-li
na slova Kristova: Milujte nepřátele, nechť si
nemyslí, že slovům těm rozuměti jest tak aby
k-tolíci stále jen mlčeli a klidně k tomu přiblí
želi, jak av. víra je banobena a lidu ze ardce ná
silně rvána. Ti, kdož víru odložili jako obnošený
kabát, ovšem že nemohou pochopiti, že dosud
žije katolický lid, jemuž sv. víra je statkem nej
Cennějším, že lid ten probírá se ze spánku neteč
nosti a vlažnosti, která tolik škod způsobila, a že
sv. víru vyznává nejen v kostele ale i ve veřej
ném životě — proto to jejich škemrání v židovské
Osvětě. Než všechao jejich terrorisování, které
provádějí, a bídné podkládání těch nejhorších
úmyslů nedovede vás zastrašiti a hnutí ve pro
spěch věci katolické zastaviti a tak nám pripadá,
jako když jistý Čtvernožec štěká na měsíc. Pro
nás pak a všechny naše přátele, kteří nedbajíce
posměchů mužně postavili se pod kříž Kristův,
jsou tyto útoky vážným vybídnutím, bychom všeho
se varovali, co by astly naše, jichž k společné
práci potřebujeme, tříštilo, zvláště však nesvor
nosti, která tak moohému i silnému spolku vyko
pala hrob, bychom vždy obětovali prospěchu cel
kovému prospěch osobní, pamatujíce na slova,
která jsme elyšeli při řeči slavnostní: Svornosti
malé věci rost)u, nesvorností velké se rozpadá
vají. Kéž nově posvěcený prapor jest svědkem
rozkvětu a blahodárné činnosti naší milé jednoty,
kéž shromáždí kolem sebe všechny dobré katolíky,
kéž pod praporem kříže jednota naše přispívá
k vítězství svaté věci katolické! Zdař Bůh!

Z Caslavi Katolická jednota pořádala
přednáškovou schůzi v neděli dne 10. t. m. Ač
počasí nebylo právě nejpříznivější, sešlo se z místa
i okolí zaačný počet účastníků, nejvíce mužův a
jinochů.K naší radostidostavilise i přáteléz far
ností Chlenské a vdp farářem Portmanem. Pozvaný
řečník dp. Jiří Sahula z Hradce Králové vysvětlil
přítomným, s jakými rafinovanými úskoky jest
katolíkům bojovati. Upozorňoval, že katolík vždycky
bude od lidí jiných stran tupen, ať už dělá cokoliv,
pokud vůbec katolíkem zůstane. To však nás nesmí
v zdárné práci másti. Organisujme se, podporujme
katolický tisk, zastaňme ge vždy bez bázně tupené
víry a dopracujeme se tak zdáraých výsledků
jako ardnatí katolíciv krajích jiných — Po krátké
přestávce ještě dp. Sahula poučil přítomné o po
stavení rolnického lidu v době Karla IV. a v době
husitské. Vysvětlil, že za Karla IV, byl rolník
mužem svéprávným, svobodným, chráněným mocnou
rukou Otce vlasti. Leč později za věku husitského
« protestantského český rolník apadl do poroby;
„Ovangelické“ vrchnosti zacbázely s rolnictvem
jako s němoutváří, trestaly je barbarsky; a sedlák
Si ani před soudem na to týrání postěžovati ne

přilehavé doslovy dp. Beran z Cuslavi. Schůze
skončena za slavnostní, povznešené nálady. Veliká,
napjatá pozornost účastníků avědčila o tom, jak
náš katolický lid rolnický rád naslouchá slovům,
jež bo v pravdě poučují. Zdaf Bůb činnosti další!

Zprávy místní a z kraje.
Slavnost Božího Těla konalasev Hradci

Králové o 9. hod. dop. za velmi příjemného po
časí, ač ráno věštilo nepohodu. Průvod s Nejsvě
tějším vedl sám njdp. biskup. Dr. Jos. Doubrava,
který za tím účelem zavítal do Hradce ze své vi.
sitační cesty. J. B. M. doprovázela vys. důstojná
kathedrální kapitula, ostataí p.t. pp. místní du
chovní a cthpp. bohoslovci Vprávodu zastoupeny
též všecky státní a samosprávné úřady, katolické
spolky, řada bělost. dražidok předcházela. Žactvo
všech zdejších škol se svými pp. učiteli řadilo se
vhodně po náměstí, jež mimo to naplhovalo ne
přebledné množství občanstva domácího i přes
polního. Před residenci biskupskou rozestáveno
několik setnin 42. pluku s hudbou, které při po
svátných úkonech vzdávaly střelbou Čest.

Zkonéky farního kenkavsa v období
letním r. 1906 konají se dne 17., 18. a 19. čer

vence věly o 8. had. ranní « biskupském domě
v Hradci Králové. Kdo se této zkoušce podrobiti
chce, podejž svou žádost za připuštěnínejdéle tři
neděle před početím zkoušky prostřednictvím bisk.
vikariátního úřadu a v příčině ubytování a stra
vování nechť se ohlásí u říditelství bisk. semináře.

V ustavující schůzi měst. zastupi
telstva královéhradeckého dne 8. t. m.
zvolen p. JUDr. F. Uirich počtvrté starostou
města, jeho náměstkem p. J. Pilnáček, továrník,
IL radním p. J. Russ, fotograf, III. radním p.
JUDr. A. Zimmer, advokát IV. radním p. K. Hu
báček, lékárník, V. radním p. Dr. L. Batěk, VL p K.
Collino, lékár., VIL p. Al Pinkava; novým radním
jest pouze p. Pinkava. Lesním kontrolorem usta
noven p Š'ěpánský a kontrolorom zastavárny p.
Ar. Dvořák. Volby tyto dály se dosti hladce, třeba
předem véštila se nálada bojovná.

Jubileum Tylovo v b. Borromaeu.
Dramaticko-hudební kroužek chovanců biak. „Bor
romaea“ v Hradci Král uspořádal k uctění Jo:. K.
Tyla slavnostní akademii. Program vykazoval tato
čísla: J. Škroup: „Kde domov můj?“ Slova J. K.
Tyla. Mužský sbor. Prosluv o významu Tylově.
J. Resl: „Kovárus v lese“ Idylla pro orchestr.

Z. Fibich: „Má dívenka“ K. Bendi: aránýandělíček.“ Solový zpěv a průvodem klavíru.
Haydn: „Guatuor €. [7.“ Cb. de Bériot: „Concert
čís. 1.“ Housle solo 8 klavírem. 6. K. Pospišil:
„U muziky.“ Sbor. J. K. Tyl: „Remeslaická me
renda.“ Obraz ze života o 1 jednání se zpěvy.
Hudební čísla řídil chovanec Mánek, zpěvná No
votný a divadelní bru Durek. Bólo na housle
sehrál kvintán Sobatka. Akademie byla v každém
obledu zdařilou a obecenstvem hojně navštívenou.

Dar. Jedaotě katolických tovaryků v Hradci
Králové daroval vsdp. b. kons. rada Toodl 20 K.
Zaplat Pán Bah!

Odjezd vojska. Zdejšídivisijnípluk dělo
etřelecký odjel dne 12 t. m. ráno po 7. hodině
k cvičením do nového táboru n Nových Benátek;
tento tábor, zřízený místo zrušeného u Labské
Týnice, má tutéž důležitost jako u Mostu ned Li
tavou. Dálostřeletivo bude vzdáleno z Hradce
Králové asi dva měsíce.

Návštěva důstejnictva. Na BožíTělo
přijeli do našeho města nadporučíci, kteři jsou
frekventaaty sborové školy 8. ariádního sboru
pražského, aby si problédli královéhradecké bo
jiště. V čele hostí jest generál-major Pfeiffer z Ju
lieofelsu, který byl delší čas ve svazku pluku 42.
a za války raněn byl u Jičína.
v“ Z mlanlosti Hradce Králové. (Ryba

ření.) Dne 10. prosince 1778. referoval král. p.
purxmistr, „že nechal prohlédnouti p. Fingrovi
los09a a in conformitate tobo relationirnje tit.
p. radní Havlík, že takový byv(še) problídnat se
nachází nedovařený a v nečas chycený býti a že
jest ovšem nedokoaalý“. Resol. „Má so per ma
jora takový losos panu Fingrovi vzíti a špitálníkům
rozdati a rybářům ae zapověděti, by v nečas lo
so8a pecbytali.“ „Jsouce“ (dne 14. prosince) „ex
offo obesláni společní rybáři, zapovězeno jest těm
samým, by se mimo čas(u) lososa chytati pod po
katou 10 kop míšeňských neopovážili.“ Resol.
„Noteti“. Byv(še) ex offo předvolán (17. prosince)
pan Finger, stíženo jest jemu, že Y nečas od ry
bářův lososa koupil a nařízeno jest mu, by bu
doucně dokonalé zboží prodával a peníze za ta
kového lososa král. panu rychtáři navrátil. Načež
pau Finger praví, že takové navrácení peněz již
se stalo a ou že nevěděl, kterého času losos ne
dokonalý jest, nobrt že se na rybáře bezpečil“
Resol. Notetar. (Z „Protocol. politic Nro. „50.“
list 212. a 214. měst. archivu.) — Dne 1. pro
since 1794.žádal rybářaký cech, aby magistrát
zamezil přivážení ryb do města kromě trhu od
všelikých cizíce lidí. (Protok. č. 1883.) Toho času
platila městská obe Královéhradeckásádecké
mu, Janu Voborníkovi, celoroční služby 9 zl.,
fišknechtovi rybníka Březhradekého,témuž
Janu Vobornfkovi,9 zl., fišmistrovi ryboíka
„Vlčíbrdlo“, Janu Peškovi,též 9 zl., fiš mistrovi
malostranskému, Václavu Kotkovi, 8 zl. 57 kr. 1,
den., fišknechtovi při malostranskýchrybní
cích, Janu Holému, 8 zl. (Přílohy k účtům z r.
1795.) — Koncem roku 1799. bylo na městských
sádkách Královéhradeckýcu 317 kop 26 kusů
čtyř a tříletého kapřího násadu. Z toho se
dne 22. dubna 1800. vložilo do rybníka Cikána
15 kop 20 kusů, do rybaíka v Roudničce 20 kop,
do Datlíka 10 kop, do Jámy 8 kop; zbylo 264
kop 6 kusů. — V listopadu a prosinci r. 1804.
prodané ryby s obecních sádek: 17 štik vážilo
23" libry, 43 kaprů vážilo 124'/, libry, 131 bělic
vážilo 108 liber. V. Pas.

Věelařský spolek pre Malšovice a
okolí pořádá v neděli dne 24. června 1906 v ho
stinci p. J. Čechu ve 3 hodiny odpoledne včelař
skou schůzi, spojenou s přednáškou koč. učitele
včelařství p. Fr. Hájka, říd. uč. £ Valu u Do
brašky, o racionelním včelaření a jeho významu
v národohospodářetví. — Přátelé včelařství jsou
vítáni. — Po přednášce přátelská zábava. —
Vstap volný.

Z HMalšovie. Místo věnce na rakev paní
Emilie Vrabcové, chotí učitele v Malšovicích, vě

povel sbor ačitelský tamní školy 10K pro chudéžactvo.



Po lásce — rovolver. Značnévzrušení
způsobila po Novém Hradci Král. v sobotu o 9.
bod. večerní zprávu, že jistý číšník z Trutnova
postřelil u novohradeckého kostela svou milenku
F. Mládkovou, která právé vrátila se z Trutnova,
kde jsouc zaměstnána navázala důvěrnou známost
s uvedeným číšníkem. Mládková v lásce byle
pestálá, proto se opět v rodišti svém přiklonila
k bývalému milenci avému, vojínu Hoffmanovi.
Trutnovský milenec zvěděv o klamné lásce své

„rozmilé“, zajel si D8 nový Hradec Králové, kdepřistihoov „milenku“ při skutku střelil po ní dva
kráte a zranil ji takto nikoliv nebezpečně. Doičený
mladík jinak zacbovalý a pořádný sám se udal
u policie, Jen přeškoda, že si rozbolněný mládenec
Devzpomněl na karabáč; ten v případech okla
mácí byl by účinnějším prostředkem. Každé kulky
na takou milepka věru škoda! .

Převzetí Labe do státní správy.
Řeka Labe od Mělníka až k pramenu svému je
řekou zemskou Poněvadž bude na náklad státní
Labe od Jaroměře až k Mělaíku regulováno, must
býti dříve převzato d» státní správy. Za tou pří
činou konána byla zvláštní komise v J +roměři.

Ze Ždáule. Devadesátiletou a poměrně
svěží stařenkou, zde ve Ždánicích žijící, jest bý
valá evangelička, vdova po rolníku pí. Magdaléna
Víšková. narozená v Soboluskách u Čáslavě 24.
května 1816. Stařenka ta nikdy prý nezastonala,
až poprve r. 1901, kdy projevila na loži amrtelném
vřelé přání státi se katoličkou — její přátelé jsou
též venkoncem katolíci. Prosbě té milerádo vyho
věno. Však A8bletánemocná se vystonala. Nyní
ráda ovšem chodí za pomoci bůlky a své nej
mladší vňučky nejen na měi sv. — ale také se
dobelhala i na májovou pobožnost — ba i dojde
si z Nových Ždánic do Podulšan do kostela. Do
jemné jest viděti ji u stolu Páně v době veliko
noční. Občas i do fary zavítá a tu Šveholí ráda
o tom, jak r. 1848 na Čáslavsku robotu sem tam
na Čekaně věšeli, jinde zas v potoce topili, někde
na hranici pálili — ovšem jen v podobě slamě
ného víšku.

Zo MSlatimam. Dne 11. t. m. konána ve
zdejším chrámu Páně visitace. Po zkoušce z ná
boženství a velikým zájmem prohlížel si vldp.
vikář kobr z Cbrasti dva nové krásné kříže —
jeden umístěný na sloupu proti kazatelně a drabý
menší nad svatostánkem oltáře sv. Josefa. Oba
tyto kříže darovány od zasloužilého starosty pana
Josela Holuba na památku pětadvacetiletého ju
bilea atarosteuství jeho v Slatinanech. Kříže po
svěceny 25. dubna ve výroční den zvolení pana
starosty — místním dp farářem. Pan starosta
dobyl si o Slatinany za svého dlouhoietého ne
zištného působení zásluh velikých, jež chválí každý
nestranný pozorovatel. Bůh mu žehnej!

Ke kněžským pětadvacotinám své
cenců s roku E961. Píše se nám. Oznámili
jste ve vašem listu, kteří kněži dne 10. července
r. 1881 vysvěcení budou letos slaviti semijubilem
svého kněžství. Z těch všech bobužel již dříve
několik odešlo na věčnost: Jan Krejčí, Tobiáš
Novotný, František Ondráček a letos ihned dva
Bobumil Beránek a Josef Vobořil. Vážné memento,
abychom se my ostatní přece ještě uviděli. Za
zemřelé soudruhy ovšem máme náhradu v důst.
spolubratřích, kteří byť ne s námi v Hradci Krá
lové tož přece v tomtéž roce byli vysvěcení a
rovněž v královéhradecké diecési působí. Jsou to
důst. pp. Maurus Riedel (Martinkovice) a An
tonlu Šindelář(Potštýn). Mezi námi bradeckými
svěcenci lehdáž r. 1881 nebylo ovšem nic emluveno
stran příštích schůzí. Řeklo se jen bez všeho u

jednání definitivního „sejdeme sebuď u tobo, kdoy se stal nejdříve farářem“ a to by poukazovalo
na kolegu Frant. Hroneše v Bohuslavicích, anebo
u tobo, kdo bode „beatus possidena“ „největšíbo
beneficia“ a tu by to byi zas kolega Ant. Bartoš
v Cerekvicich. — Ale om je nás 1 při ztrátě už
pětí soudruhů ještě dosti vydatný hlouček, totiž
19. Tu by se ke schůzi doporučovala půda ne
utrální, bez obtěžování jednotlivců. Byl pronesen
náhled tento. Nejvíce nás působí ve východních
Čechách. Ant Bartoš — Cerekvice, Karel Bauch
— Červený Kostelec, Frant. Černý — Rudoltice,
Frant. Černý — Choceň, Al. Dokonal — Zámrsk,
Fr. Hroneš — Bohuslavice, Fr. Jeřábek — Čibus,
Frant. J. Košťál — Skobrov, Fr. Tauchman —
Kyšperk, Václav Vojnar— Slavoňov. O dpp. spolu
bratrech byť ne v Hradci ale přece v témž roce
vysvěcených již naznačeno, kde působí. Z kolegů
hradeckých vzdálenější jsou Al. Nedvídek —
Břevnov, Jos. Pršala — Mladá Boleslav, — Fr.
Rybyšar — Vilímov, Jan Vaněk — Dušejov a
Jan Zbořil — Stařechovice na Moravě. Ale i těm
by snad bylo dosti vbodno tu navrhované místo ke
sjezdu — je ono při státní dráze — totiž Opočno.

am klášter, v němž by mohly býti první chvíle
sjezdu zasvěceny pobožnosti obvyklé. A pak vy
cházka společná na Rezek u Nov. Města a i dále
na rozkošné Ratibořice. I Rychnov se Studánkou

W té zamlouval, S vycháskou přes Skuhrov narchomesí aodtad rozjezd v Novém Městě. Ovšem
ale to jsou náhledy, o nichž se svého Času mlu
vilo. Páni a drazí bratří by se o tom měli vy
sloviti sami a sice přejí-li si toho sjezdu vůbec
anebo kde, kdy a jak! Jen — říct — jak se říká
— slovo! „Obnova“ názory jednotlivců ráda uve

řejní. Anebo by byla vhodnái volba jednoho nebo
dvou z našinců za pořadatele, komu kdo důvěřuje.
Aby se toho kdo chopil samovolně, to bývá odi
éaní. Pro vzdálenější spolubratry bude toto při
pomenutí uveřejněno i v „Čechu“.

Slavnost odevzdání odznaků čest
ného kamouikátu v Rychnově m. Km.
Jak již čtenářům našcno listu známo, byl vdp.
V. Kleprlík, děkan a b. vikář v Rychnově, jme
nován Čestným kanovníkem vys. důst. kapituly
královéhradecké Slavnost odevzdání příslušných
odznaků č. kanovikátu odbývala se v Rychnově
v úterý svatodušní dne 5 t. m. Za tou příčinou
dostavili se se: z Hradce Králové zástupci kapi
tuly a sice vadp. Jan Barták, kanovník, jakožto
spolusvěcenec na kněžství a naším vadp. vikářem
z r. 1859 a vadp. kanovník F'rt. Kerner, jakožto
rodák rychnovský. Slavnost započala o '/,11 hod
dopolední průvodem z děkanství do starobylého
děkan. chrámu P. av. Havla. Všech kněží vůbec
bylo přítomno 29, z nich pak 25 z vikariátu.
Oba vsdpp. kanovníci hradečti majíce nového č.
kanovníka ve svém středu uváděli jej do chrámu
Páné. Kol této svatyně shromáždili se zástupové
účastníků a před vchodem očekávali pp Adolf
Wunsch. c. k. okr. hejtman, J. Čížek, rada c. k.
soudu, dr. Č. Laogr, starostu města, se členy za
stupitelstva, V. Chmelař, c. k. školní inspektor,
ředitelové c. k. gymnasia, měšť. a obecních škol,
dr. Rygl, primář okr. nemocnice, J. Klimeš, pa
tronátní komissař u četní jiní účastníci. Z pro
fessorů gymnasia vldp. Dr. c. k. z. T. Kouřil a
b. n. Ant. Žák. Chrám Páně byl do posledního
místečka naplněn četným obecenstvem z města a
také i zokolí. Mezi obřady dostavil se i vysoko
rodý pan patron hrabě Bohuslav z Kolovrat.
Slavnost započala řečí vadp. kanovníka J. Bartáka.
Vhodně tu naznačeno, že podobná slavnost odbývá
se zřídka kdy a v málokterém městě. Vzpomenuto
vřele minulosti slavaé města Rychnova a zejména
jeho rodáků, těch dávných Otců Piaristů, kteří
šířili slávu města Rychnova jako profegsoři na
četných ústavech i na družné Moravě. Přímo
tklivě vzpomnél některých těch professorů rodáků
rychnovských. A vzpomněl čím i na Moravě byl
mu znám dříve, než v středu jeho za tek milé
příležitosti se ocítil. Počestným svým kvetoucím
soukenictvím a poctivostí pří dodávkách dobrých
a osvědčených rycbnovských látek. Rychnov slynul
i tím, že měl i dobré a příkladné duchov. správce.
Proto býval zde po kolik období střed vikariáto,
proto povýšena již před lety fara zdejší na dě
kanství. Proto obdařeni v století 18. vikář Pelcl
(příbuzný slavného Martina Pelcla) a v století 19.
vikář Šole četným kanovnictvím. K těmto nyní
připočten i nynější zasloužilý děkau a vikář
rychnovský vsdp V. Kleprlík, dachovní pro Svoji
mírnost a snášelivost vůbec ctěný a oavědčený
Jak v duchovní správě, tak i u vedení všeho vi
kariátu. A mna konec vysvětlil vadp. kanovník
význam odznaků č. kanovikátu slovy případnými
a dojímavými. Odznaky tyto odevzdal p. vikáři
po přečtení příslušného přípisu od nejd. bisk.
Koneistoře vadp. kanovník Fr. Kerner. Poté ná
sledovala vřelá a upřímná řeč vdp. Jos. Čížka,
vik. sekretáře a č. děkana z Dobrébo. Promluveno
tu i případně jménem všeho vikariátu. Čest náleží
zásluhám těcb, kdož se svému povolání obětují
věrně. Vojín za vlast, hasič při pomoci bližnímu,
lékaf u nemocného nakažlivou nemocí. Zde i
kněz dává v šanc zdraví j život svůj. A tam
v horách, kde rychnovský pan děkan také dříve
působil a při jakých obtížích. Čest zásluhám i
mužů práce! A volá-li se „práci Čest“, spravedlivo
jest, aby to platilo také v ohledu duchovním.
Vdp. Čížek probírel některé rysy z působení du
cbovního vůbec a přešel i na zásloby vdp. děkana
v duchovní správě a zejména o ten chrám svato
bavelský, kterýž je nejstarším svědkem slavné i
truchlivé minulosti města Rychnova a dnes úpravou
svou representuje čestně po dobách smutných na
stalý nynější jeho rozkvět. A naznačeno i trefně,
jak nový p. kenovník juko vikář snažil se, aby
všechno duchovenstvo bylo za jedno a aby všechny
duchovní k sobě poutala zlatá niť bratrství. Toho
bratrství, jimž takó všechen vikariát povědy a
zejména za těch pětadvacet let (právě letos při
padají tyto pětadvacetiny), co nový p. kanovník
vikariát vede, jako popřední svou vlastností slynul.
A to také čestně uznáno i u vyšších instancí.
I při pochybeních jednotlivců « vikariátu, což
ovšem bylo jen málokdy, počínal si vadp. vikář
moudře, mírně a otcovsky. Proto ovšem všechno
duchovenstvo k němu lne s láskou, úctou a od
daností a považuje tento den i 28 svůj den blahý
a radostný. Řečník skončil vřelou vzpomínkou
těch, jichž působením slavnost tato k místu přišla,
hlavy církve Páně Pia X., J. V. císaře a krále
Františka Josefa [. a vrchního pastýře, jenž právě
v tyto dny koná obtížnou cestu visitační po Části
své rozlehlé diecése, nejd. biskupa Josefa. Vsdal
také díky předním účastníkům dnešní rychnovské
slavností i zbožným věřícím z města i okolí sbro
mášděným. Za lid svůj, za město i celou dě
kauskou osadu, za bratry své v duchovní správě,
za všechny četné účastníky, „za blaho i spásu
všech“ povznesl pak nový p. kanovník oběť nej
světější k trůnu Božímu. (Dokonč.)

Dar české kolleji v Římě. Majitel
chvalně známého vurbanářského závodu v Kutné

Hoře, p Tuček daroval české kolleji v Římě
pro tamější kapli nádherný svůj výrobek, cenné
harmonium. Jest to drubý dar, věnovaný z Čech
čes. kolleji v Římě. Před lety darovala do téže
kaple ct. firma V. Červený v Hradci Králové krásné
akkordion, letos štědrým dárcem je firma p. Tuč
kova v Kutné Hoře. Šlechetnému dárci „odplať
sám Bůh!“

Z Bezděkova u Police m. M. Dne 9.
Června závítal do naší farní osady J. B. M. dr. J.
Doubrava, aby udílel sv. biřmování. Osadníci zdejší
přivítali svého vrchního pastýře způsobem velice
důstojným. Kolem 8. hod ranní přivítán byl u
slavobrány na borním konci obce pp. starosty
2 Bezděkova a Petrovic, hasičskými epolky z Bez
děkova, Petrovic a Petroviček, spolkem divadel.
ochot. zdejších a hudbou, začež srdečně děkoval.
Příbytky, kolem nichž se J. B. M. ubíral, byly
z velké části ozdobeny prapory avěnci, zasvětilať
farní osada den ten jako svátek. U farní budovy
u slavobrány přivítán byl od duchovního správce
zdejšího a žačky zdejší obecné školy. Po poděko
vání nastoupil ndp. biskup cestu do kostela, kdež jej
očekávali véřící. Po udělení papežského požehnání,
po modlitbách za zemřelé a mši av. následovalo
kázání na slova Spasitele našeho: „Jdu k Otci“
V krátké ale láskyplné řečinapomínal ovečky avé,
aby ve všech dobách svého života, ať v radosti
neb v žalosti, pamětlivi byli těchto slov Kristo
vých a život svůj tak zařídili, aby cesta jejich
také k Otci vedla. Obzvláště v nynější době, kdy
tolik útoků na sv. víra se činí, aby byli brdiny
a tak vítěznou palmu brdinů si na onom světě
zasloužili. Nato J. B M udělil 400 biřmovancům
sv. biřmování. Odpoledne o půl 4. hod. rozloučil
se s námi vrchní pastýř náš. Po poděkování v ko
stele zdejším dp farářemdškovala u farní slavo
brány žačka zdejší školy; ndp. biskup dojat sr
dečně děkoval, načež nastoupil další apoštolskou
cestu. — Krátký byl pobyt jeho mezi námi, ale
za tu krátkou dobu svou otcovskou laskavosí'
podmanil si srdce všech,bai odpůrce své odzbrojil.

Z Čeperky m Opatovie m. L. Dne 4.
června, v pondělí Svatodušní odpoledne konána
v klidné obci Čeperce slavnost svěcení nové školní
budovy, jež bohdá dlouho zůstane milou upo
mínkou všem účastníkům,jakoži trvalým památní
kem zmíněné obce Čeperky, jež nešetříc uákladem
a nehrozíc se výlob, podjala se díla blahodárného
a upravila tak dětem svým i potomstvu důstojný
uměn stánek. Slavnost konala se v pořádku ná
sledujícím: Účastníci seřadili se kol kříže, stoji
cího ve stínu lip uprostřed osady, kde slavným
vzýváním Ducha sv. počala vlastní slavnost. Po
vzývání Ducha av. odebral se průvod k nové
školní budově. V předa šla školní mládež vedena
jsouc pp. učiteli, za nimi hudebníci, sbor dobro
volných hasičů a množství dražiček, za těmito
vidp. evětitel Jan Kuhn, děkan v Opatovicích,
s agsistencí 2 kněží, konečně všichni pp. hosté
8 p. okres. inspektorem Michlem z Pordubic, ře
ditelem měšť. školy pardnbské p. Novotným, pak
následovalo místní obecní zastupitelstvo s p. sta
rostou Hájkem v čele. Průvod uzavíral nesčetný
a pestrý zástup lidí. Když průvod dospěl ke
školní budově, nastal blavní akt svěcení, který
předsevzal zmíněný vldp. světitel. Na prahu bu
dovy byl přivítán dojemnou řečí kolačky Hájkové
z Čeperky. Nejprve byla budova vysvěcena zvenčí
a poté následovalo svěcení jednotlivých školních
místuostí, jakož i kříšů závěsných do školních
světníc. Nato odebral se průvod zase před školr“
budova, kde dlouhou procítěnon řečí oslovil dp.
opatovický kaplan J. Salša shromážděný zástup
poukázav na dvě mohutnosti duše, rozum a vůli,
které jen tebdy dokonsle se vypěstí, spočívají-li
na základě pevném — na náboženství. Nato,
adyž vldp. avětitel odevzdal budovu školní v o
chranu p. c. k. okr. inspektora, ujel se týž slova
a v delší vzletné avé řeči ukázal, že jako dříve
bašty kamenné našich předků byly hradbou proti
nájezdům sveřepých nepřátel, takže nyní moderní
doba staví bašty nezdolnější a těmi jsou školy
národní. Dovodil pak, že má-li škola dospěti cíle
svého vznešeného — vypěsetění povahy dítek —
Dak že třeba je základu a sice náboženství a
mravnosti; a proto že je nezbytně nutná sou
činnost kněze a učitele, tak aby svorně kráčeli
takřka ruku v ruce, by dílo zdarem bylo koru
nováno, Po skončené řeči páně inspektorově po
děkoval místní starosta p. Hájek případnou řeší
p. c. k. okr. škol. inspektora, vlidp. avétiteli, slav=
nostnímu řečníku, i všem shromážděným pámům
hostům. Posléze za školní mládež poděkovala vldp.
světiteli žákyně Pithartova. Konečně odebral se
zase průvod nazpět ke kříži, kde slavnost skon
čena případnou modlitbou, načež následoval roz
chod. Posvaní pp. hosté odebrali se nazpět do
školní budovy, kde o jich občerstvení 8 nevšední
ochotou se zatím postaraly dámy pí Zdenka Mo
rávková, choť mlynáře a statkáře z Opatovic
a pí Blaž. Sedláčková, choť páně řídícího učitele
z Čeperky. — A na konec pp. občané Čeperští :
„Nechť roste a zkvétá dílo Vašev srdcích dítek
Vašich, jímž jste si postavili nehynoucí pomník,

Badoupooeti“ a proto volám z plna erdce: „ZdBůh

Z Kolína nad Labem. Porážkapřipra
vená Straně realisticko-pokrokové a a ní spojené



mladočeské zarazila na okamžik štvanice, jichž
divadlem bylo naše město od tak dlouhé doby,
ale uepotlačila je záplna. Patrno to ze sloupců
zdejších listů; jenom nový kabát vzaly na sebe.
Kdežto dříve spíše strana proti straně vystapo
vala, teď začínají osoby proti osobě. Nyní jsou si
ve vlasech pp. stavitelé, kteří častují se značnými
porcemi tiskařské černě. Hlavní útok vede se proti
měst. radovi p. Sklenářovi a p. Karabáčkoví, že,
jsouce městskými rady, berou si práce městem
podnikané. A tak možná, že za nějakou dobu
dostanou se do vlasů advokáti atd. Že by to bylo
zásadně správné, prováděti městské práce měst
skými rady, nelze ovšem říci, ale když se už tak
děje při nejnižší nabídce, má přece veřejnost pří
ležitost kontrolovati práci a při známé obezřet
nosti a pozornosti zdejších listů jistě také se to
stane. Nebude tedy obec — doufáme — zkrácena.
A to je převe hlavní při tom! — Otázka poštovní
budovy vleče se jako bad. Ostatně všecka dosud
navrhovaná místa jsou nepraktická a rozluštilo by
se to lépe, jako kdyby Zálabí dostalo svou vlastní
poštu. Je to smutné ovšem, že my musíme budovy
pro státní úřady stavěti sami a ještě se přitom
rveme. Tím vájemným af se příliš páni mýliti
nedají. Není k požadavkům tak skvělé! — Zpě
vácký spolek na jubilejní slavnost předvedl operu
„V atudni“. Bylo se zájmem očekáváno, jak tato
produkce dopadne — a možno říci, že při poubých
ochotnících dopadla velmi pěkně. Zvláště úloby
ženské byly pěkně sezpívány a sehrány. I hudba
byla značně procvičena a tak obecenstvo, jebož
mohlo býti více ještě, došlo požitku zdařilého.
Applaus, jehož se dostalo účinkujícím, byl dvoj
násobně zasloužený, když známo, jakých překážek
se při tom vaskytlv a jak energicky byly pře
konány.

Ž Grunty u Kolína mad Labem.
Kdo chce se přesvědčiti o mravní úrovní a 0 vy
chovatelské snaze pokrokového tisku, ten nechť
si přečte lokálku „Studení do Hořan“ v 23. čísle
kulínské „České Stráže“. Začíná: „Nebovíďák pra
coval pro království kleriky již delší dobu“ a
v tomto tónu to jde dále, při čemž ee chlubil, že
vyhrůžkami dosáhli na hostinském, že odřekl schůzi
katol. agrárníkům. Končí pak celý tento článek,
psaný ne pérem ale nějakou násadkou od kopáče,
frází, že Hořanští pošlou petici biskupovi, aby za
kázal svým podřízeným klerikální rejdy. Patrně
Hořauští evangelíci, neboť ti to byli, kteří zne
možnili echůzi a z nichž nyní jeden si vylévá
tímto způsobem své záští na duchovenstva Nebo
vidském a Grunteckém. My na rozhraní Kutno
horska a Kolínska zvykli jsme již ledačemuu, ale
troufalost, s jakou nyní si vedou někteří z evan
gelíků, jsme ještě nezažili. Bude to ovšem jenom
na jejich škodu, neboť nic tak nemůže probuditi
katolického dacha, jako právě toto tyranatví po
krokového protestantismu. Kdo seje vítr, klid,
bouři.

Z Kutmé Hory. Veřejnost naše, která
byla ještě před Časem zaměstnána Čistě osobními
volebními agitacemi, jako rázem zapomněla na vše,
co ji dělilo a celou silou svého patriotismu za
městnává se otázkou brzkého příjezda J. V. císaře
a krále našeho do města. Návštěva vykonána bude
21. t. m. při cestě do Liberce a rozpočteny jsou
na ni asi 3 hodiny. Celé okolí jest radostně ro
zechvěno a město chystá se k velkolepémuu uví
tání. Program bude co nejdříve uveřejněn. Lze
doufati, že památné tyto chvíle budou míti daleko
sáhlý význam. A věru už to by byla pro naše
město veliká attrakce, kdyby ta svornost, která
nyní všecky etavy spojuje a které tak málo kdo
se nadál, jenom měkolik kořínků i pro budonenost
zachovala. V popředí ovšem stojí tu osobnost
J. Ex. p. ministra Pacáka, který tyto památné
chvíle městu připravil.

Z Vilímova u Čáslavě. Zprávao schůzi
katolických zemědělců v předposledním čísle uve
řejněná zle popudila „Pravdu“, takže jako bez
hlavá zlobí se na „velebnou“ prý Obnovu a jak
je to zvykem jejím, hned ae zabývá s tváří ne
omylného augara domnělou osobou dopisovatele,
nechávajíc stranou věc samu. Hemží se při tom
ovšem vybranými výrazy. Prý s kohoutím vztekem
vrhla se Obnova na Pravdu. Ujišťujeme redakci,
která se přihlásila za původce obou námi vytče
ných lokálek, že posouditi produkty duševní ve
sloupcích Pravdy, k tomu není potřebí žádného
vzteku, tím méně kohoutíbo, ba ani šádného zvlášt
ního hnutí mysli. Jsou totiž tak hluboce zalo
ženy, že je a náležitou kritikou i nejprimitivnější
čtenář odkládá. Ovšem je rozčilení „Pravdy“ po
chopitelno; střelila tentokráte kozla tak důklad
ného, nebo abychom užili podobenství z tobo oboru,
kterým se u nás al. redakce tak ráda zabývé,
cbytila místo štiky tak důkladnou žábu, že v řadě
těch minulých jest horas concours! No a
list by těšila nepřekonatelná blamáš? Co se týče
p- starosty, není potřebí, abychom my ho brali

: ochranu apr BeDáto nejednalo. lavnívábayla na tom, svobodomyslný list, který
stranami, ješ přímoproti mladočnskéstraněboat,
je nápadné ticho, na katolíky a katolická sdru
žení dovede si dupnout s kuráží hodnou sávidění
sociálním demokratům a pokrokářům. A toto fak
tum je tím výraznější, že se jím pomáhalo straně
agrární, která si napsala heslo „pryč s Mladočechy“
z venkovských obef! O to se jednalo, ne o osobu

p. starosty, na mějš útok byl inspirován, jak u
nás každý prozíravý člověk ví, se strany redakci
velmi blízké Objektivnost přiznáváostatně sama
redakce slovy, že „se svého stanoviska a pro
gramu přinesla prapodivnou zprávu o vzniku a
jednání schůze.“ Ano více než prapodivnou, pře
kroucenou a laciným posměchem kořeněnou. Po

osobních věcech redakce a náboženskémJm přesvědčení nám není pranic, to jest věc jejího avě
domí, to jsme ani slůvkem nekontrolovali; že
však katolíci mají právo se ozvati proti výpadu
na své zájmy a protestovati proti očividně stran
nickým referátům, to nezabrání redakce ani pří
padně ještě prudčími útoky osobními.

Z Bestvimy. V uplynulém svatodušním
týdnu od 3. do 9. června konalase vnaší farnosti
obnova sv. missie, k níž zavítali z Prahy kněží
kongregace Nejsav. Vykapitele vldpp. P. Fr. Piv
nička, P. Aug. Benda a P. Joa. Schroller. Bohu
diky, jsme úplně spokojeni s požehnaným jejím
výsledkem. Jak roku loňského při sv. missii samé,
tak i letos při její obnově přihlásila se celá farní
Osada až na nepatrné výminky veřejně ke sv. víře.
Jak kázání, tak i cvičení stavů byla velmi pilně
navštěvována a svaté svátosti přijalo 1040 věřících,
téměř výhradně domácích. Za tuto práci duchovní,
kterou důstojní páni missionáři a takovou oběta
vostí a láskou vykonali, budiž jim vzdán vroucí
dík. Bůh žehnej jim svou milostí na dráze jejich
svatého a těžkého povolání!

Ze Sopot. Jednota katol. jinochů a mužů
v Sopotech konala v pondělí svatodušní veřejnou
schůzi, při které přednášel p. Alois Tboma, učitel
z Chrudimě. Mluvil nejprvé o nesmírné velikosti
vesmíru. Měsíc vzdálen od země 384.000 km., čtyři
stakrát blíž země než slunce. Chodec, který denně
ujde 10 hodin cesty, došel by do měsíce za 30 let.
Vlak přijel by tam za 250 dní a vystřelená koule
dělová za 20 dní. Slunce je milionkrát větší než
naše země, vzdáleno od nás 140 milionů km. Vlak,
kdyby denně ujel 1500 km., dojel by do ulunce
za 270 let, dělová koule za 18 let 11 dní. Oběžnic
kolem slunce je asi 200, z nichž blavních je 8
a sice Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Sa
turn, Uranos a Neptun. O každé z nich pojednal
a připomenuv jak mocný jest Bůh, který tak
ohromné světy stvořil, přirovnal vesmír k nekonečné
věčnosti. Zmíniv se o Danteově pekle, mluvil o
hrozných mukách na věčnosti. Vylíčil nešťastnou
smrt nevěrců a šťastnou smrt lidí věřících a uká
zal, že šťastnou věčnost si člověk může zajistiti
bohabojným životem. — Za krásnou a poučnou
přednášku byly p. učiteli vzdány vřelé díky.
Zdař Bůh!

Z Trhové Kameniee. Předněkolikalety
saložena tu byla továrna akciová na zpracování
dřeva a k ní připojena skelní huť. Podnik tento
sliboval pro náš kraj býti probonzejícím se jarem,
ale příliš brzy nastalo sklamání. A nyní, jak se
proslýchá, má býti, nebo byla pronajata továrna
— Němci. Osoba jest nám zcela vedlejší, ale jest
to typické, že naše podniky přecházejí tak často
do rukou nám cizích a nepřátelských a jest to
i bolestno. Rána do českého těla. Inu, my pro
samé vlastenčení nemáme na jiné věci Času. —
Otázka zřízení měšťanské školy před časem po
stavená pozvolna uhasíná, až uhasne. A přece
náš celý živý horský kraj by toho tak potřeboval.
Což nelze rozdmýchat trochu ten obeň? Kde jsou
činitelové k tomu povolaní?

Slove něltele ©obsazování učitel
ských míst. Obsazení místa v Humpolcivyvo
lalo farizejský nářek „pokrokovců“. K tomu nám
zasílá jeden pan učitel zajímavé poznámky adres
sované „pokrokovým“ : „Stále mluvíte o správném
obsazování míst učitelských a sami vědy jednáte
jinak než mluvíte. Kážete, aby nčitelé neobcházeli
členů okrem. Školní rady a sami tak, vy křiklouni,
činíte hned při nejbližší příležitosti. A když to
nejde samému petenta, vytlonká za něho sám zá
stupce uč. Zástupci takovému jde vždycky 0 to,
aby zjednal svým přítelíčkům (mučedníkům ?)
zadostučinění, třebas i proti vlastnímu přesvědčení.
Jednon hájí mínění své veřejně a podrubé toto
své mínění veřejně sase zvrací. Tak stalo se, že
o jisté místo mělo se jednati. Žadatel, jeden byl
miláčkem zástupce, ale proti atál učitel starší.
Nyní šlo o to, jak staršího žadatele Be zhostití?
A ku podivu našlo se něco ihned. Byl to slib a
růžový. Zavolal si staršího žadatele, domluvil mu
pěkně, aby nežádal, že stane se správcem školy
Jinde. Ovšem p. učitel tak učinil a dnes — dnes
čeká a nedočká; pan zástupce dosáhl cíle a pro
tekce slavila vítězství. Když to nejde takble, umí
to navléci ještě lépe c. k. okr. šk. rada; ustanoví
učitele s jistou podmínkou v jedné ochůzi. Po
čase však někteří členové nabyli jiného mínění.
Dali se při schůsi do křiko, že musí roshodovati
stáří a nikoli nějaká podmínka. A proč? Snadná
věc, protože byli zase dva přátelé. „Zástupce a
žadatel“. Ale teď to nešlo tak z lebka, proto
musel se házeti kal a špína po žadateli drubém.
A kdo to byl? Zástupce učitelský zase. Přemlou
val jiného člena okr. škol rady, který nevěděl

o světla jej postavil zást. učitelstva. — Tak
děje se stále. Zástupce uč. vládne sám, ale jak?
Nechť rozmyslí ei takový vládce, komu vládne.
Přijde po čase účtování a to nebude tak snadné.

Myslím, že zástapce stavu uč. má býti muž dů
sledný a ne nějaký chameleon, který takových
činů se neštítí.“ — K tomu dodáváme my, že
málokde se nalezne tolik zištných anedůsledných
obameleonů, jako u těch „pokrokových“. K vůli
tomu, aby kompetenta — třebas i toho pokroko
vého — odstřelil, dovede hráti takový učitel všemi
barvami, dle toho, jak okolnosti vyžadají. Napsal
před tím do novín anonymně několik jedovatých
útoků proti vlivným občanům katolického smýšlení
a pák k nim jde poníženě pucovati kliky. Když
pak sedí pevně v sedle, začne honsti zase jinou.
A který učitel při intrikách pokrokovců jde na
všecko — i při žádosti — cestou přímou, bez
patolízaletví, jest za našich doů skutečným hrdinou.
Známe takové pevné charaktery osobně — a to
jsou učitelé katoličtí. Jeden správce školy čekal
právě, sda mu obecní otcové dopomohon, aby se
stal v místě řídícím; ale to mu nijak nevadilo,
aby jednoho příliš málo o pokrok se starajícího
otce neudal, še neposílá sám hocha do školy.
Klobouk dolů před takovým učitelem, který pro
přesné konání povinnosti dává i svoji existenci
v šanci! Proto vy, pánové, kteří držíte v hrsti tu
„vyšší pokrokovon“ morálku, učte se trochu od
těch tmářů“ Pak bude s naším školstvím líp.

Různé zprávy.
(3) Taky dobrodimee. Umřela zanechal

po sobě hezkých pár tisíc koran; byl to prelát. Ačkoli
moudrá pravidla církovní o kněžském kšaftu znal, ne
odkázal vlastné bezprostředně nic ani církvi ani chu
dým aní na národní účely; prý až po smrti jeho
sestry má se něco dáti na chrám sv. Víta. — Tím
dán „zářivý“ příklad nižšímu duchovenstvu. „Panečka,
tihle kněží mají; jen se hrabou ve zlatě a ještě chtějí,

path se jim platy zvýšily; zadarmo neudělají nic.“Tak se potom hovoří. Nebožtík spirituál Petráň říkal
bohoslovcům, že lid knězi odpustí chyby různé, ale
nikdy lakotu. V semináři jest bohoslovec stále po
bádán, aby si neshromažďoval statků, jež zloději
kradou, ale aby byl i z mála štědrý, aby ae stal ži
voucí obětí. Ale jízlivé jazyky, rospalované prolbaným
tiskem, hovoří o knězi katolickém tak, jsko by již od
dětství byl k lakotě vychováván. Každý groš se knězi
vyčte; vyčtou se mu i takové příjmy, bez n.chž by
musil hladem zemřít. Slídivý zrak socialistův, nesta
rající se o soukromý život židovských kapitalistův,
pozoroě si prohlíží, co kněz jí, potěžkává jeho peně
ženku, měří farní políčka, z kterých často kněz nemá
krejcara atd, Vypátrá-li sobe menší nepřístojnost, nž
o tom hlásá vítězně neunavný špici v „Záři“ a v „Práva
lida“. Jakživ nikdy nepodá zprávu o knězi, ktěvý si
odepírá i věcí matné, jen aby mohl hodně chudým
rozdati. Nikdy nedá socialista do veřejnosti, kolikrát
i jema byl v bídě dobrý katolický knéz; raději si po
číhá, až se dobrák duchovní v něčem aspoň trocha
ukvapí, aby ho mohl „sa odměnu“ v novinách ano
nymně zcachat. Zemřel loni stařáček vikář, který
chudák pro svoji štědrost sotva měl na oběd. A trnuli
jeme hrůzou uad tím byenismem, když jsme četli eu
rové, sprosťácké výpady „Záře“, jež byly za ním vme
teny do hroba. Těžko bylo co muži svaté žijícímu a
všecko rozdavšímu vytýkati; tedy ae aspoň ozvaly
frázovité nadávky. Toť odměnu knězi štědrému. A teď
prelát, aby postavení kněží ještě více stížil, suší jen
a jen pro sebe a v kšaftě pamatuje výhradně na svoji
příbuznou. „Tohle ož stojí za to, tolik tisíc! Copak
teprve si nasuší některý biskup anebo docela arci
biskup“. Tak přemýšlí prostý člověk; a marno jest
ma vykládati, že již representace těch nejvyšších po
bití polovici jejich příjmů — zvláště při visitaci, Vzpo
mínáme při tom na nebožtíka biskupa Brynycha. Kdo
aspoň trocha znal jeho rozdávací zálibu, tázal ae,
odkud tolik peněz bere na podarování chudých, spolků,
účelů národních atd. Tajemství se vyavětlilo po jeho
smrti. Kdyby nebýval tento dobrodinec pojištěn, byla
by po něm zůstala hromada dlahů. Viděl li lidi trpící
a peněz neměl, raději si hned vypůjčil, neš by byl
propustil prosebníka s prázdnou. Pro vlastní radosti
si Benechával nic. Na — a „Právo lidn“ napsalo 0
něm po jeho skonu, že byl „nepřítelem dělnicta“. A teď
zemře prelát, který opravdu mnoho činiti mohl, který
ropresentativních výdajů mnoho neměl — ale k vůli
„zvelebení církvo“ eušil a aušil, Nemýlíme-li ae, jest
to právě týš, který ae divil, proč faráři a kaplani
žádají vyšší plat. — Inu, aby mobli spíš a víc roz
dávat, když tak bohstý pán echrání jen pro sebe.
A teď se bude zase mlavit, co ti kněží mají peněst

Minister. předseda barom Beck —
symem čes. spisovatele. Nynějšírakouský
miniatr president bar. M. VI. Bock narodil se v Ústí
n. Orl. Oteo jeho býval přítelem Riegrovým, jenž jej.
nazval „vlastencem a Slovanem horlivým.“ V letech
1848, 1845 a 1847 byl činným jako Český spisovatel
a publicista a psal téš do „Musejníku“, „Květů“ a
jiných čes. listů. R. 1851 jmenován bel dopisujícím
členem král. české společnosti nauk a byl ve Vídni
vášeným členem slovanské besedy. Nynější minister.
předseda dodnes prý se přiznává k českému původu,
a ve avé knihovně na zámku u Colje vo Štýrsku má.
mnoho českých apisů a také snačný počet cenných
starých rukopisů českých.

(20)Historický koutek. Náboženské
snášolivost Huositů, Jak byl při koncilu Kost
nickém vyslýchán mistr Jan Hue, jest dosti snámo.
Uvášíti dlužno, že hlavními daloboi ne Hnes byli
vlastní jeho krajsní Čechové, jak si Hus častěji stě
foval. Ba jeho drubdy nejvěrnější přátelé a borlivci
pro opravu Církve a dobytí práv národních (Š
z Pálče, Stanislav ze Zaojma). Sám bratr českého
krále, syn velikého krále Českého,olsař římský Sig
mund vybíse) otce koncilu k odsousení svého krojans;
o štvanicích Němoů proti Husovi ani nemluvíme. A

přece při všem tom, svláště uváší-lí ae velikolepostoncilu (byltě to kongres světový), jeho rozsáhlý pro



gram činnosti, v němě sousení Hasovo bylo pouhou
episodou, uváší-li se, še bohoslovecké fakulta pražské
byla proti Husovi, vypravaje Zapova neklerikální

ronika (dle otce českého dějepisu Frant. Palackého)
ov. II. str. 682: „i musí se příznatí, še sbor (kost
nický) i tenkráte ničeho neobmeškal, ookoli naň slu
Šelo, aby nemusel vrohu přísnosti dokonati . . . Při
cháseli pak také zase a opět údové sboru k Hnaovi,
s nimi i nejvzácnější mužové, jako kardinál Zabarolle
a Petr z Alliaku a spůsobili konečnětolik, še se zdálo,
jakoby oni a nikoliv Hue k prosbám se utíkali.“
„Sbor, neměl-li jemu přisvědčiti a dáti se od něho
posléze i mie rovati, musel konečně přikročiti k od
souzení jeho podle zákonův církevních“ (str. 683). A
nyní si všimněme, jak se chovali Husité ku svým
soověrcům, měli-li v některých věcech mínéní či pře
avědčení jiné. Zapova neklerikální Kronika vypravaje
ve zvláštní kapitole: Ktersk kněz (husitský) Martin
Houska v Roudnici upálen byl. Slyšme tedy (sv. II.
str. 926—938): „Již nahoře vzpomínali jsme, kterak
jeden z nejsmělejších novotářů mezi Téborskými bně
žími, Martin Hoo+ka, příjmím Logais, rodem Moravan,
pro své učení pikhartské, že totiž zapíral přítomnost
živého Boha v těle a krvi při večeři Páně, napřed od
pava Oldficha Vaváka ze Hradce — dle Kroniky hor
livého stranníka Hositů str. 1299 — do vězení vsazen
byl, kterak po svém propuštění velké rozdvojení na
Táboře způsobil, a kterak potom učení své odvolal,
aby.ndel Žižkovy přísnosti. Však svému osudu přece

neušel. Vida, še jeho veřejné odvolání peposačujenikoli, aby byl bespečen mezi Tábory, umínil si, ode
jíti na Moravu . . . Vydav se s drubým ještě knězem
Prokopem jednookým na cestu, byl a ním v Cbrudimi
zadržen a od rytíře Diviše Bořka z Miletínka, Chra
dimského hejtmana — dle Kroniky jednoho z nejsta
tečnějších válečníků husitských str. 1310 —do vězení
veazen. Rytíř Diviš Bořek, uslyšev o jeho výtržnostech
na Táboře, chtěl se o tom přesvědčiti, kterak o 87á
tosti těla i krve Kristovy smýšlí, a jal se sám Martina
i jeho tovaryše Prokopa ve vězení zkoušeti. A kdyš
Martin Hoaska, jehož vůbec Martinkem nazývali, jemu
odpověděl, že pravé tělo Kristovo jest na nebi, do
kládaje, že neměl než jedno tělo, a že tudíž hostie na
oltáři, jsouce mnobé, nemobou každá býti pravým
tělem Kristovým, — tu pan Diviš Bořek, jsa horlivým
milovníkem náboženství, takového rouhání snésti ne
mohl, i pěstí ho tloukl a byl by ho iupáliti dal,
kdyby právě přítomný kněz Ambrož ze Hradce nebyl
oba vězně sobě vyprosil na Hradec Králové, chtěje je
lepším poučením napraviti. (Členům koncilu se velice
mé za zlé — s ovšem v pořádku to nebylo — že při
neobvyklých tvrzeních Husových hlučili a pěsti zatí
pali. Poz. pisatele.) Po dvě neděle ae s nimi kněz
Ambrož ve Hradci zabýval, a ta když uviděl, že při
nich všejiké poučování a napomínání neprospívá, (po
dobně činil koncil s Husem. Poz. pia.) dal je 3%.června
1421 oba apoutané k arcibiskupovi Konradovi (tehdy
husitskému. Poz ps.) do Roadnice zavézti, aby s nimi
dle úřadu svého naložil. I uvrženi jsou do temnic a
přístap k nim obecnému lídu zabráněn, aby svými
smyšlenkami srdce věrných nenakazili. (Podobně učinil
s Hasem sbor kostnický ponoukán k toma krajany
Husovými Michalem Súdným a Štěpánem z Pálče.
Píše o tom Kronika II 650: „I uplynnly asi tři ne
děle, a z nějaké nepatrné příčiny roznesla se po
Kostnici lživá povdat, že Hna veřejně chlásil, že bnde
kázati, a če se chtěl na senním voze v seně ukryt
tajně z města dáti vyvézti a na útěk dáti. Michal a

těpán, obe hlavní protivníci Husovi, hned se tobo
chopili, a před sborem dokazovati se jeli, kterak fo
jest potřebí, aby se sbor Hasovy osoby zmocnil, I stalo
se uzavření, aby Has do bezpečného žaláře dán byl.“
— A jinde str. 682: V domě papežové sešli ce kar
dipálové, aby 8e o tom poradili, co by 8 Husem sobě
měli počíti. Přišli tam také Čechové... jeho pro
tivníci Štěpán z Pálče, Michal de Cansie, mnich Petr
Dominikán od sv. Klimenta ns Starém městě Pražském
a jiní. Tito ee u kardinálů všemožně o to vypaanažili,
aby Hnsa do vazby dali, a při evóm aenešení zůstali,
a poznavše, že toho jistotu mají, neuměli radosti avé
krotiti, plosajíce a promlonvajíce: „Ha, bal již ho
máme! teď jiš nám více neujdel“ — Před tím ozná
meno bylo — 9. listopadu 1414 Hasovi, še „papežova
klatba nad ním na čas jest zdvižena, pročež že může
svobodně po městě choditi a také kostely navětěvo
vati; jenom při velikých kostelních alavnoatech, aby
se viděti nedával pro uvarování všeliké nelibosti.“
JI str. 648.) Byli na Roudnici takto oam neděl v kra
tém žaláři držáni. Žižka maje také o nich zprávu,
doléhal na Pražany, aby se o to postarali, aby kněz
Martin i jeho tovaryš do Prahy přivezeni a k hrůze
jiným na veřejném náměstí upáleni byli. Knéz Martín
měl však v Praze mnoho přátel a stejně emýšlejících

ctítelův; věděli o tom konšelové Pražští, pročež ne
troufali si učiniti v té věci Žižkovi po vůli, bojíce aá
rozbroje v lidu. Pročež vyslali raději jednoho konšela
i s katem k arcibiskapovi do Roudnice. Kat tedy při
stoupil ku kněžím Martinovi a Prokopovi, popálil jim
boky až ke střevům, aby vyznali, od kobo to avé ka
cířetví mají, a kdo se jich jaště v tom kacířství při
dršuje. Oni ovšem jmenovali některé své spolavinníky
+ Praze. Potom velice byvše napomínání, aby se ka
jicné navrátili k jednotě (ovšem po smyslu hositském;
podobně od sboru byl napomínán Has a po ném Hu
sité, aby se notrhalí od jednoty církve obecné. Pox.
pis.) církve, odpověděli a úsměchem: Ne my, ale vy
od kačží avedeni jsouce, bloudíte a před věcí stvo
řenoa, totiž chlebem posvátným klekáte.“ Nesbývalo
tedy, loč utratiti je oba. I vyveleni jsou dne 31. erpna
2e žaláře na hranici, a veliké množství lidu obklopilo
je. Napomenuto je, aby lid prosili, byse sa ně modlil,
-avšak kněz Martin rychle řekl: „My vašich modliteb
nepotřebujeme, proste sa ty, kdož toho potřebají.“ A
tek mlaviv ještě maoho prý hrozného a pobožných
ší příliš urášlivého, byl kněz Martin do sudu ae
bednén a se svým tovaryšem, kněsem Prokopem upálen.
Hned v ty dni po tomto smatném příběhu v Roudnici
zjímány jsou v Prase osoby některé pro pikhartaké
amýšlení v podezření apadié, totiš jakýsi Laeek s No
vého Města a tři kněží Táborští, Prokop řečený Oho
lený, Jíra s Klstov a Abraham, který nechtěl trpěti,

n se „před velebnou orátostí svíčky rosevěcovaly.“A KroaikaZapova dodává významná a zapamatování

bodné slova: „Takovým způsobem snašili se Husité
vůbec o zamezení a potlačenívšelikých výstředností
ve věcech víry.“ (sv.[Í 928) Jak vyslýchán byl mistr
Jan Has, jak věsněn, jak upálen, ví každé české dítě,
sná cisine, bohužel, še málokdy s pramenůnestran
ných. A „populární“ řečníci dovedou vylíčit hrůsy
barvami co mošno sytými, a historická pravda 00
poblavkaje velmi často. Nuže, zná česká intelligence
tento výslech, toto krnté věznění, toto kraté mučení,
to kraté upálení husitských kněží Martins a Prokopa
od husitských jejich kollegů? Bojovali opravda Hu
sité sa svobodu myšlení, či chtěli spíše mínění svá

popáty vnatiti světu ostatníma, pokládajíce lidihusity aneb Husity ne jich oficielního vyznání za
nepřátely pravdy Boží a tím za hodny vyhubení?
Aby se nám neřeklo, že přestřelujeme, uvádíme za
příklad samotného vůdce Hasitů Jana Žižku z Troc
nova. Zapora Kronika charakterisuje smýšlení Žižkovo:
„Žižka činil trojí rozdíl mezi všemi lidmi a z těch ai
vážil jenom věrných křesťanů, jakž byli jenom

podle jeho smysla; jiné nazýval protivníky záons božího, počítaje k nim také všecky cizozemce,
a ještě jiné jmenoval nevěrné pokrytce, kterýchž
mnohem zuřivěji nešli zjevné nepřátely nenáviděl,
Stíhal je všade stejnou nkratností bez milosrdenství,
jako by ma Bohem přikázáno bylo všechnu neapřím
nost a nepob.žnost až do kořene vyhladiti. Žižka byl
fanatikem pobožnosti, kdo v jeho smyslu nebyl po
božný (tedy žádná svoboda smýšlení, žádná snáše
Jivost! Poz. pis.) byl buď zjevný nepřítel buď po
krytec, a kdož takový opadl v moc jeho, byl od něho
zahlazen obněm neb železem bez ohledu na to, zdali
s takovým trestem srovnává se provinění nešťastníka.
(Koncil koatnický soudil, ingaisice vyslýchala, soudila,
zde se však trestalo bez soudu, bez výslechu a kratě
— ohněm a železem. Co tomu říkají moderní huma
nisti?! Poz. pis.) Vynikaltě v tom obledu Žižka nad
všecky Tábory a nad vlastní svó přívržence, kteří se
po jeho smrti zvali Sirotky“ (Sv. IL etr. 971). A

dodati musíme, že Jako nejvíce žalovali na M. JanaHusa jeho vlastní kollegové z fakulty bohoslovecké
Čecbové kněží katoličtí, tak kněze husitského Martina
Housku stihal táborský kněz Jan z Jičína, mistr u
čení pražského, přívrženec Husův, jenž ae již r. 1410
zúčastnil veřejně v hádkách a přednáškách o věcech
týkajících se náboženství, jenž r. 1412 pochoval tři
mládence na Staroměstském náměstí afaté do Betlema,
jenž byl r. 1416 jeden z prvních, kterýž následoval
příklad mistra Jakoubka ze Stříbra, podávaje večeři
Páně pod obojí, jenž octnal se co amělý novotář r.
1415 v Ústí n. Lužnicí s jinými kněžími založivňími
sektu Táborekon. Ten co kněz táborský stihal Mar
tina Houska pro přílišné poblouzení u víře a s Mi
kulášem z Pelhřimova, řečeným Biskapcem (biskupem
táborským), dával o něm listem výstrabu Husitům

Pražanům.“ (Sv. II. str. 1292), Historie se tedy opaovala.

František Bartoš, školnírada na odp.,
zemřel 12. t. m. ve svém rodišti Mlatcově a Zlína
na Moravě ve stáří 69 roků. Hlavní význam Bartošův
spočíváv jeho neúmorné snaze po ryzosti jazyka čes
kého, o čemž svědčí jeho „Skladba jazyka českého“,
„Nová rakověť eprávné češtiny“, „Slovník dialekto
logický“ Bylť zároveň nejslavnějším folkloristou mo
ravským. Z lidových jeho studií vyšel spis „Lid a
národ“, „Naše děti“, kde vedle řeči lidu všímal si
obyčejů a písní jeho. Bartoš byl vzorem nadšeného
vlastence, pilného pracovníka, vzorného křesťana.
Lidu věnoval celý svůj život; k vůli němu vzdal se
i života rodinného, Čest budiž jeho památce!

Pak nemá býti nomze. Zeměkorony
České spotřebnjí do roka za 260 millionů koran piva
a za 130 mil. kofalky. Pří všem bědování na nonzí
tedy více se propije než se zaplatí etátních daní.
V celém Rakousku se prokouří přes 400 mil. koran.
Není divu, když teď každý drubý učedník maní ai
pochutnávati na cigareté. Považme, co by se dalo
všecko poříditi, kdyby ty obrovské milliony se uložily
do nějakého prospěšného podoiku! Řekne někdo:
„Pitím piva a kořalky podporuje se aspoň domácí
průmysl. Ti lidé, kteří jsou zaměstnání v pivovarech
a libovarech, vydělají si aspoň peníze“ Leč nekla
mejme 8e. Kdyby se méně pilo, zbylo by více peněz
na alašné placení prací, které json pro lídatvo pro
spěšnější; a dělníci při výrobě alkoholu aúčastnění
rádi by pracovali při podniku prospěšnějším — kdyby
je jenom oěkdo zjednal. Dejme tomu, že by peníze
na propití arčené byly raději obráceny na oprava
silnic, na regulaci řek, na vzdělání pnstých lad a na
vysázení stromků. Jak obroveký počet dělnictva by
so při takých prácech vyživil — a po pivovarské
práci by vzdechl málokdo. A taková práce by pro
upěla trvalému zvelebení naší země daleko víc než
vypití mnobas piva. Když vidíme, jak obrovské samy

peněr vydají ee na lihové nápoje, na kouření, naarty, na zbytečné soudy a pod., pak není divu, že
hospodářsky upadáme. Pravdou jest, že přímé daně
jsou veliké, ale my při evém bědování zcela ochotně
platíme daně nepřímé kapováním tabáka a lihovin,
A ble! v nynějším „osvíceném“ století plno daní
státa zaplatí lotynkáři, kteří poslední krejcar vsadí
do loterie, i kdyby při tom hlad trpěli. W

Nová úprava sílmic. V departementu
seinském konaly se r. 1908 na 3658 čtv. m. silničního
povrchu pokusy s dehtováním silnic s úspěchem tak
dokonalým, še bylo vr. 1904 nadehtováno 43.700 čtv.
m. silnic v Boulogne, Neuiliy, Vincennes atd. Nové
tyto pokusy potkaly se opět s tak zpamenitým vý
oledkem, že se bude bez váhání pokračovati v úpravé
silnic tímto způsobem, jehož výhod si obecenstvo
vyeoce cení. Také město Paříž pokračuje na třech
místech v pokusech konaných loni v létě a povolilo
10.000 franků (loni 3000) na vyskoušení způsobu
Lansesiliyova.

České spořitelny v Čechách,na Moravěa
ve Slezska měly koncem r. 1904 od 468.018 vklade
telů ulošeno 034,711.496-71 K. Z toho u 97 českých
spořitelen v Čechách činily vklady od 417.215 vkla
datelů 646,461.324-44 K, při 38 čes. apořitelnách na
Moravě a ve Slezska čioily vklady 60.803 vkladatelů
78,860.071'27 K. Reaervní a jiné fondy všech českých
spořitelen měly díroem 37,466 20050 K. Pak de jeme

cbudi! Pravda jen, že se jměním nastřádaným ne
umíme hospodařit s podnikavostí je „ozmnožovat.

(Zasláno),

kalendář katolických“
vydán bade ka konci září; v něm mimo jiné budou
uveřejněny též řeči z kursu soc. v Hradci Králové.
Aby byl arčen přesný náklad, žádáme, by nám nej
déle do 10. července zaslány byly sakázky nové. Po
tomto dni bude se tisknonti přes počet určený pouze
500 kusů. V tomto kalendáři (sa 80 hb) možno levně
inserovati. Veškeré objednávky jakož i dotazy atran
inserce přijímá J. Polák v Hradci Kr., Adalbertinum.
Inserty přijímají se již nyní, nejdéle však do 16. srpna.

(Zasláno.)

Nabyv přesvědčení, žo článek v „Bíl. Praporu“
r. 1904 č, 41. nedepsaný „Adelbertinum“ jsem napesl
bez věcného podkladu na zikladě mylných informací,

považnji za svou milou povinnost, abych vzniklé neorozamění u podezřívání kněží vzorných a poctivých,
kteříž po dlouhá léta nestranně u obětavě důležité
podniky politického družstva tiskového v Hradci Kr.
řídí a podporují, napravil. Z té příčiny odvolávám
zmíněný článek v celku i v podrobnostech jako bez
podstatný.

Červený Potok, dne 8. června 1906.
Fr. Holmann,

farář.

me- Právě vyšlo a
Časových Úvabách redakef Dra Fraotiška Reyla

jako číslo 6.—7.

—m Vzdělání ==

kněžského dorostu.
Napsal P. Fr. Blaták.

Jest to spis nejvýše časový. Zajisté bude
vhodnou četbou i pro všecky laiky. V uynější
době, kdy tolik nesprávností čte se v nepřátel
ských listech o výchově kněží, nutno poučiti ve
řejnost, jak soudili o té otázce dřívější osvícení
spisovatelé církevní a co všecko žádá od kněze
cirkev nyní. Přítomná práce jest velice promyšlená.

—Stran 68. —
BS Cena pouze 16haléřů.

Při hromadných objednávkách vétší slevy.

Objednávky vyřídí obratem pošty

Administrace Časových Úvah
v Hradci Králové.

V kmuňovně Úbnovy
dosud vyšly spisy:

Řada IL.
Obrázky ze smíšené osady. Si:
Fr. Mimra. Cena ©K 20h. (Řada I. „Obrázků ze smíšené
osady“ dosud na skladě po 86 b.)

Duch Obnovy. SepualEduardBrynych. Cena

Kříže a kalichy. Obrátky ze smíšenéosadyNapsal Eduard Brynych.
Cena 2 K

biskupa královéhra
Jana Leopolda Haye, deckého,„Zpráva
o vlsltaci (ar kraje chrudimského“', jižjakokrá
lovský komisař r. 1782 k roskazu císaře Josefa li. vyko
nal. Podává Dr. Vácel. Řezníček. Cena 80 h.

Jana Leopolda Haye, ské „Zprávadeckého„Zpráva
o vlsltací kraje čáslavského““, již r. 1784k ros
kazu císaře Josefa II. vykonal. Podává Dr. Vácsl. Rezní
ček. Cena 80 h.

Královéhradecké vzpomínky
Řesníčka. Cena 1:40 K.

Karel IV. jako křesťan a vla
SÍONGC, Píše Jiří Sahula, Cena s K.

V tiskn

Rozmarné příhody. Humoresky.
J. 3ahnls.

Reforma manželství. PiseDr.Fr.Reyl.

Objednávky vyřídí

Biskupskákniktiskérnav BradalKrálové.
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Josefa Soudila.
| 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: ——

Malbu kostelů,
z PRO PŘÍPAD ÚMRTÍ, PRO

| +

malby dekorační, V A stavwa | PŘÍPADÚMRTÍADOŽITÍ,; továrny NA VĚNO DÍTKÁM, NA
facadní a freskové ; VÝSLEDKYMNOŽNÉ,SE

provádí„přesnědle moderních A D 0 L F ŇN0 V U T N Y 4%SAR M ZÚROK,požadavků, s uměleckým při- | NA POJIŠTĚNÍ PENSÍ -

hlížením k příslušnému slohu | v Týništi n. Orl., LEDSÍC o n 1097nyní trvale zřízena v továrních místnostech, | V POSLEDNÍCHLETECHVYPLÁCELASE109
Antonín Chlou ba, | vykazaje přebohalývýběrpraktickýchzařízení DIVIDENDA.

dekorační malíř | pro byty, hotely, vily a uejnovější vynálezy|| RESERVY A FONDY | K31,865.380-80
| v obor ten spadající. || DOSAVADNÍ VÝPLATY K 82737.159-57

v Chrasti u Chrudimi. . Než cokolikoupíle,žádejtevýstavníoznamovatel|
Rozpočty sestavují zdarma.

| neb si výstavu prohlédněte. | VYSVĚTLENÍ A SAZBY ZDARMAZAŠLE

| GENER. ŘIDITELSTVO BANKY „SLAVIE“
| Zvláštní opozornéní.

O003006000000000000 Výhodnáprodejnovinekamožňujekoupiti
. přímo z továrny to. nejnovější velmi výhodně, V PRAZE,HAVLÍČKOVONÁM.,

1 . Deb podařilo se mi výhodně pakoupiti svroviny ; OPOČO LEZ amiepýmny oasf1 OK
Rozsáhlou | ještě před nynějším všeobecným zdražením. "| * GENERÁLNÍZASTUPITELSTVÍV BRNĚ,VE VÍDNI,

| Zvláštní oddělení přikrývek flanelových, V LUBLANI,VE LVOVĚA ZÁHŘEBĚ,

V stavu > ' mojappartnějšhzona voHkůvykuzaje| ADRESAPRO:TELEGR.:BANKA.SLAVIA,PRAHA,
P n .

ew- Vstup do výstavy jest každodenně volný. wa * N /
o

|

amentůj
|

Všeobecná úvěrní banka v Hradei Králové,

Josel Neškudla
zapsané společ. 8 ruč. obmezen.

—— Hilialka ve Vídni-VI. Getreldemarkt 18., =—

v Olomouci
ME*v Eliščině třídě i

příjímá vklady na vkladní knížky a běžný účet a úrokuje tyto v

vystavuje ve vlastním závodě:

Wm 1-haž5),

1drahocennou Vyšívanou kasuli,

ode dne vložení do dne vybrání a to dle výpovědní lhůty. ,

Zápůjčky poskytuje výhodně.

pracovanou pro Její c. a k, Výsost
aicivévodkym Isabelu ve Vídniza K 500—

h co nejlevněji; prodává a knpuje veškeré cenné papíryLosyna splátky i %',pa
1 úplný parament červený, pravýmZ

Provádí veškeré bankovní obchody a obstarávábarsornízakázkyna
atem bohatě vyšívaný pro Německé všechny barsy.

Libiny za . ... :
1 úplný černý, bohatě pravým zlatem

na černém sametě vyšívaný pro vld.
děkanství v Příboře za . . . . K 1000—

1 drahocennou kasuli červenou; pra
cuje se cel“ parament pro Báňskou
Bystřiciza < < -< « + 2..

1 korouhev Marianskou, bohatě hed
vábím vyšívanou, pro faru v Hollen
thoně (Dol. Rakousy) u Vídně za K 300 —

1 drahocenný prapor pro Křenovice
u Kojetínaza.. .

1 stkvostný stříbrný plovlál, pravým
zlatem vyšitý pro Štarnov za . . K 600—

a mnoho jiných uměleckých výšivek.

Výstava prodloužena až do 49. čerma Lr

OO0000000000000000

JEA
Kanonické tabulky

pro oltáře, v provedeni velice
vkusném, dvoubarevném, sob

|

Vklady zasílati možno bezplatně služními lístky, které oa požádání banka zdarma zašle.
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Záložní úvěrní ústav
V HRADCI KRÁLOVÉ.

Založen roku 1868,

Garanční fondy: Akciový hapitál K 2,000.000-—, reservy 500.000—.

Zůrokuje vklady:
na vkladní knížky 0 ode dne vložení

na pokladniční poukázky 0) do dne vybrání,

na běžný účet dle ujednání.

Ae)2EIEJAEAECoEeA
CEOOHOODEOOE

ZKZAAA)RA)AKASI

EM0

peOddělení bankovní. Směnárna. Skladiště.
ZASESJA“

M

DOMSDOOMMSMMMOOA

rubon dvoubarevnou, nabízí ; K bezpečnému uschování cenných papírů

ve třech velikostech | pancéřové schránky |
Biskupská knihtiskárna | j s vlastnímnzávěrem.o Hradci Králové. =— k . . 3

| © Od L. červonce t, r. Aliálka v Semilech. 4
— N +
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Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradel Králové. — Vydavatel a zodpovědnýredaktor AmtemímPochmom. — Tiskem bisk. knihtiskárny v HradciKrál'



Besídka.
První češti vystěhovalcí v Americe.

I.
Jiným vynikajícím a všeobecně v Americe

známým přistěhovalcem 17. století byl Bedřich
Filip (v pramenech historických psán jest
Frederick Philips, nebo Vreedryck Felypsen,
Felyps), o němž veškery zachované památky
hlásají, že byl původu českého. Takovéhož též
smyslu jest i rodinná tradice. Opomíjíme-li
různých bájených údajů, jako na příklad, že
byl Filip českým hrabětem, ba dokonce že byl
podle erbu s pštrosím peřím spřizněn 8 krá
lovským rodem Lacembarským, a soodíme-li
střízlivě z historických pramenů, můžeme říci,
že Bedřich Filip narodil se asi roku 1626
v Praze v král. Českém. Jeho matka ovdověvši,
byla nucena opostiti vlast a uchýlila se do
Hollandska s trochon majetku, jejž mohla
zachrániti. Poněvadž neměla prostředků, aby
hocha dala stadovati, dala jej vyučiti tesařství.
Stal se z něho vzorný řemeslník. Vystěhoval
se pak do Nového Yorku, dokad tento kraj
byl pod holandskou správou. Z toho, že roku
1653 byl Bedřich Filip jmenován odhadčím
majetku Augustina Heřmana v místech nynější
Perlové ulice (Pearl Street) v Novém Yorku,
můžeme souditi, že Filip i Heřman dobře ss
znali, snad i z dřívějších dob. Syn Bedřicha
Filipa, taktéž Bedřich zvaný, nabyl dvěma
sňatky se dvěma bohatými vdovami velikého
jmění i mocných příbuzných a stal se Časem
nejbohatším kupcem v Nizozemí. =polaosadníci
nazývali ho českým kopeckým knížetem —
„Bohemian mercbaut prince“. První manželkou
Filipovon byla Markéta Hardenbrockova, vdova
po bohatém kopci Rudolfa de Vriesovi z No
vého Amsterodamu; týž zemřel roku 1661, za
nechav svoje veškeré jmění své choti a dceři
Evě, která přijala pak jméno nevlastního otce
a jest v rodinných listinách známa jako Eva
Filipová. Choť Filipova Markéta byla velmi
podnikavon; o tom svědší, že často podnikala
plavby s vlastními loďmi do Hollandska pro
zboží, které pak v Novém Nízozemí prodávala
se značným výtěžkem. Zemřela asi roku 1690.
Po její smrti spekuloval Filip co nejodvážněji
a vydělával obrovské peníze. Vedl velice roz
sáhlý obchod s pěti indiánskými kmeny a četné
jeho lodi dojížděly ku blízkým ostrovům
Západo-indickým, a přivážely i z Afriky čer
nocby. Roku 1692 oženil se Filip podruhé, pojav
za choť Kateřina, dceru Olafa Van Cortlanda,
bohatou vdova po Jana Dervalloví. S prvou
chotí měl čtyři dítky, s druhou žádných.

Pelletrean ve své historii o něm napsal:
„Tak rozloučil se 8 tímto světem muž, kterýž
byl nejznamenitější osobou svá doby; jeho tě
lesné pozůstatky odpočívají na známém hbřbi
tově Slecpy Hollov blíže města Tarrytowau po
boku velikého amerického spisovatele Washing
tona Irvinga... „“

Nejstarší syn Filipův zemřel jako majitel
plantáží na britském ostrové Barbadoesu r. 1700;
drohborozený syn Filipa mladšího zastával po
čtyřicet let nejvyšší úřady na Barbadoesu a
zemřel roku 1750, Současníci o něm zazname
pali, že byl mužem velice nadaným, vzděla
ným, přívětivým, všeobecně váženým a oblíbe
ným — —

Po jeho smrti stal ae pánem statků syn
jeho staršího bratra Bedřich, narozený na 0
strově Barbadoeso; rád se zabýval politikou
a zastával několik úřadů. Roka 1733 byl jme
nován snrávcem pokladny a později třetím
soudcem vrchního soudu, kterýžto úřad zastával
do své smrti. Zemřel roku 1751. Tehdejší „New
York Gazette“, přinášejíc o něm úmrtní zprávu,
nazývá ho veřejným dobrodincem.

Ve válce za americkou neodvislost prve
rozený syn jeho Bedřich, nedoufaje v úspěch
americké revoluce a chtéje Anglii zachovati
věrnost, odejel se svou rodinou hned na pc
čátku bojů za svoboda do Anglie, kde zemřel
roku 1785 v Chestera. Jeho bratr Filip zemřel
též v Anglii. Majetek Bedřichův byl vládou
Spojených Států skonfiskován a to, co v Ame
rice zbylo, případlo pak linii ženské, vníž do
posud trvá. Jedinou památkou, kterouž český
velmožný kdysi rod v severní Americe po sobě
zanechal, jsou jména vesniček „Philipston“,
„Pbilipsbargh“, města „Jonkerz“ a velikého
panství „Philips Mauor.“

Filipové vedli čivut v pravdě šlechtický.
Požívali veškerých hodností, které osadnická
vláda poskytovala. Měli svoji honitbu, rybolov,
atd., a vůbec žili životem plným pocty a ta

kovým,nadnějžtehdyo Eesnadnebylo, Měli též četné služebnictvo, svoji rodinnou
kapli a hrobku.

Konečně nutno zmíniti se také o krásné
Marií Filipové, dceři Bedřicha Filipa. Byla to

dáma nevšední krásy, líbeznosti a vzdělanosti,
a proto není se čemu diviti, že zamiloval se do
ní i „otec vlasti“, jak Severoameričané jme
nují vůdce za svobodu, velikého Jiřího Was
hingtona. Roku 1756dlel Washington, jsa tehdy
velitelem virginských dobrovolníků v hodnosti
plukovníka, v Novém Yorku a obytoval se
v domě Robinsona, jebož manželka byla sestrou

Marie Filipové. Krása a ošlechtilost dívky této
učinily na mladého Washigtova trvalý dojem.
Za nastavších bouří válečných, když Marie
s rodiči přesídlila se do Arglie, nemobl Was
hington se s ní sejíti. Později provdala se za
plukovníka Bedřicha Morrise.

Mimo Heřmana a Filipa přibylo záhy
v XVIII. století do Spojených států více Čechů,
leč spolehlivých a jistých zpráv o nich není;
poněvadž buď své národnosti se vzdali, nebo
praničím nevynikli. Teprve krátce před rokem
1848 a po něm až do naší doby pronikají 0
pětně zprávy z Ameriky o našich krajanech.Potatott AA
Zemská životní

pojišťovna
markrabství Moravského

pod vrchním dozorem zemského výboru,

pojišťuje levně a výhodně kapitály pro případ
úmrtí i dožití, věna a výbavy, výměnky pro
rolníky, důchody vdovské, sirotčí, starobní a
pro případ invalidity, jakož i pense všeho druhu.

Jistota naprostá, an jest to ústav

mg-zemský. "8
Všechen čistý zisk náleží pojištěncům.

(Filialka ve Dvoře Králové.)

Gener. inspektorát v Hradci Králové jen

Eliščino nábřeží čís. 304.

FEE POOOAoSE
PŘILOŽIOSÍNÁ COUŮ!

Zachovalý starší tvrdý i měkký nábytek,
garnitury i pohovky moderních vzorů za

každou cenu prodá

K. V. Skuherský,
v Hradci Králové, proti hotelu „Merkur“

POROD ODOBDOPO 0 OLO DOODOBOOC BVE0D něm

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
: (protokolovaná firma)

Av Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
si (bratr P, J. Neškudly, faráře vo Výprachticich)

: doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
sj Svůj osvědčený a Často vyznamenaný:

S výrobní závod
jvšech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
4 Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázka
: se na požádání franko zašlou.

OOARADIITIOOGOGTG0r0tatnbadv"BUDPP-DrODOŠVP 000000100000000 DAVOL LOT

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

JindřichaTabouty
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.

- v Čáslavi č

KARLA ADAMCE, 8dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odpoťučuje se O
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

Závodní podíly K 70.000—. Záruční fondy X 182.000—.

—
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Továrnare
na zpracování ovocu,

pálenka koňaku a výroba likérů

JU, Jos. Lomášek
ve Vysokém Mýtě,

% dříve závod na sušítkování ovoce, salošený A |
PTÁr. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách |

ý — nabízí —

koňak, elivovici, borovičku, jeFabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocn
víno, bíléi červené,wlno borttvkové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňské).

Upozerňujeme zvlášť nu výtečný a při takovéj osti velmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 us jub. výstavě v Praze: stříbrnou medatllí
státní a diplomem slaté medatile, a mnohými ji
nými diplomy s právem rašení slaté medaslle

Vzorky zdarma a franko,

Železný nábytek
postele skládací . . .
tytéž postele v silněj. provedení. „ „ 9—
postele s plnými želez. stěnami . od „25—
drátěné matrace |. n l8—
dětské postele. no11B—
kolébky. . 4 16—
mycístolky . . . . —
stojany na šaty . „» nl—
stojany na děstníky HM 7

UE"velicepraktické2

skříňové postele
(pro úsporu místa)

s plnými železnými stěnami
s matrací plněnou jem. dřevitou vlnou ve velik.
80X180 cm za K 29—. Tytéž postele bez
plných stěn a s pérovou matrací za K 25 —

doporučuje firma

JAN STOUPA * »*+20,Václavskénáměstí 6. 32.

Rašelinové lázně
v Bohdaněi.

Saisona od 1. května do 30. září.

Lázeňský lékař MUDr. Jindřich Požár,
sekundární lékař okresní nemocnice na Kr.
Vinohradech a býv. lékař v sanatoriu dra.
Kuthana v Tišnové u Brna. — Vedení lá
zvůského hotelu převzal p. W. Swoboda,
hotelicr »U zlatého Iva« v Pardubicích, kdež
levné povozy dostati lze. — Veškeré dotazy

zodpoví

správa lázní v Bohdaněí u Pardubic.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký zárod —

pro MAlDU

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků ua Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šáho aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

Sice 1 se Šelesnými
rámy, sítémi vsasením.

Vetkeré rorpvčty, úkizzy I odborná rada bezplatně, beze
várzataznosti ka definitivní objednávce.

ORP“Nesčetnáveřejnái písemnápochvalná uznání. B

Založeno roku 1896.
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Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové
nabíef Akolní kniby:

l. Malý kauochismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 30 h.

2. střední katechismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 64 h.

9. Velký katechismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného S80h.
Katechímu 1 valné ; bskuvů ro

kouskýchve Vi Kána9. dana 1006. “
Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho

skladu s 180, slevou proti hotovému zaplacení.
Rosdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje se
více prostřednictvím c. k. okr. škoních rad, nýbrž za 11
lístků — jež pojednom vlepeny jsou s příslušným vy
světlením do každéhovýtisku — vydají Be z výtisky pří

přdného druhu katechismu prechudé. Dle poměru, v jakémtatechismů pro tu kterou kola zakcnpeno, zcela spraved
livé dostane se poměrný počet (přes 189/,)pro tutéž školu

zdarma pro chudé.
6 ©

Nejdůst. bisk. konsistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha
vwHradoiš Králové

odporučuje se ku provedení veškeré práce oboru
stavby a znovnzřízování

oltářů,asatelen,
křižových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a po
lychromování uměleckýchpamátek, oltářůa soch
s plným ohledem na původnost a sloh. Práce jen
dokonalá a ceny levné,

. © Nákresy, rozpočtyatd, ochotně a bezplatně.
Četné dvpisy uznání po ruce. 9

Pryni nákupní pramen
látekprodomácnost,jakožidámskýcha pánských
látek jest u Tkalcov. výrobmího spole
cemstva „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 R 12-—, vyplaceně od koruu 20— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

©

pe *
č Podoblzny nejlepší!

W
C. a k. dvorní fotograf

ANG ans |
Adalbertinum,

Svažební skupiny.
Tableaux.

liřeséná listy
(ex offo) 40 kusů za GO haléřů nabizi

Biskupská. knihtiskárna. .

Přátelé pravdy:
Protivníci katolické efrkve šíří mezi náš Jid

celé spousty prolbaných brošur na potupunaši.
Proto upozorňujeme Vásvšechy ma obranné bro
žury katolické, které důklsdnými, promyšlenými
úvabami maří otravné účinky vám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉ„S
EX ÚVAHY.

Na celý rok se předpláeí pouze 1 K.

Jednotlivá čísla (nejméně 3% str.) po 8 h.
Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.

Při hromadných objednávkách: poskytujeme
větsí slevy.

Za nepatrný obnos tudíž můče 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 případoý útok byli
ozbrojení. Pracnje-li se nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí
vytrvale státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,
aby si problédli seznam dosud vyšlých brožur, jak
NB podrobně uvádíme. Objednávky obratem
vyří

administrace »Časových Úvah«
v Hradci Králové.

„KRESTAN
posvěcený.

Sestavil Abbé A. Henry, čestnýkanovníka fe“
ústavu Nejsv. Trojice v I.a Marche. Dle III. vydán
přeložil Wejt. Kameš, farář v Chřenovicích.Ná

kladem biskupské konsistoře,
Stran514—8". —Cenadrošovanéhovýtisku1K
40h,franko1 K60h; vtuhévasbě
1 K80h, franko 2 Zobák 9 E00 k, franko2K90h.

Recensi pochvalnou této výtečné adorační knih
viz v červencovém sešitu „Rádceduchovního“ r, 1800.

Časopis: SS.Eucharistia (roč. 1. 1896) čís.
10. (Fjnové) str. 160 podává o spisu tomto úsudek
skvělý. Píšeť: Jsme vděční ctěné bisk. knihtiskárné
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,

oněvadž podává nejen Řojnost modlited, ale i my
ek k rozjímání, čchož se ve Walseru nedostává.

Proto ji odp všem při zavádění věčného
klanění. Kdo zjedné pro své členy věčného klanění
tento spis, nepotřebuje dlouho nů nového

Kniha obsahem dělí se na 3 díly: Díl 1. hudí
se zvláště pro lid, chovaje pěkná, jasná a dojemná
poučení o N. S. O., o mši svaté, o sv. přijímání,
hojnost krásných příkladů. — Díl II. odporučuje se
kněžstvu, theologům pro vhodnou látku k meditacím
a kázáním — Díl i. uvítají zbožné duše pro hoj
nost krásných rozmanitých pobožností k N. Sw. O.,
k sv. přijímání, ke měi svaté; z té příčiny kniha
došla i v našich klášteřích hojného rozšíření.

Blskupská knihilskárna.
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k
jest doporučitelným

Hezký obliče ] zjevemvšemsrdcím,
který matka příroda svým miláčkům na cestu dává;
avšak, bohužel, málo kdo ne těší této přednosti.
Růžovou kůži a jemnou pleť může si však — díky
pokroku v kosmetice - dnešní dobou kašdá dáma
sama opatřiti, když jenom pravýchprostředků upo
třebí. Ku dosažení cíle slouží

(rolichovo mýdlo

z lučních bylin

stane se bujným, hezkým a plným po
Vlas použitíGrolichovamýdla Iněníchbylin.

čistěné denně Grolichovým mýdlem
Zuby 18 enn ový ýz lučních bylin zůstanou silnými a bí
lými jako slonová kost. — Mýdlo toto lze dostati
v Jékárnách a drogueriích za cenu 30 kr.

V Hradci Králové A. Frynta, obchod
mydl., K. Dix, drog., F. Viktorin, material ; v Pos
ol m. Met. A Pohlová, droguerie; w Movém
Městě n Met. Jaros. Kracíková,droguerie, Bob
Imlaufová, vdova; w Dobrušce Al. Kňourek,
droguista;v Golčově Jeníkově J. Thon, lé
kárník; v Červeném Kostelci H. Klatovský,
droguista; v Josefově Lud. Jarolímek,drogrista;
v Týništin. Oel. J. Plný, droguista; v Opočně
J Středa, obchodník. Kukleny, B. V. Morávek.

K době velikonoční:
Boží hroby

k výběr.
v každé velikosti, ze dřeva

Těla Páně pěkněřézanáa jemněpoly
chromovaná. (Z pevné sádry ve velikosti 90, 100, 116,
130, 140 cm. velmi levná.)

ze dřeva pěkně řeP a W 2

Klečiící andělé sanéajemněpoly
chrom. v každé velikosti. (Z pevné sédry 40, 65, 65
cm., velmi levné.)

ze dřeva řeSošky Vzkříšení zanéapolych.
jakož 1 veškeré kostelní práce

doporučují uctivě

Patra Duškasynové v ychrově
umělecký zárod sochařský a řezbářský!

pro práce kostelní.

Založ. 1853. Provedeno přes 500 nových oltářů.

V,
obachabaobab baba a baobaka

L Aradoe Králové
obaly zdarma, dobírkou neb za hotové nabízím:

Konský zub pravý americký »Virginia« Ia la vyclený,
nejlepší a nejvýnosnější (40) 600 kg K 126-— 100 kg
K 26—, 6 kg K 160.

Kukuřice uher. žlutá (banátská) zcela Čerstvá, poskytuje
hojnost sladké pice i zrní (40) 100 kg K 24—, 6 kg
K 150.

Kukuřice Cinguantimo drobnozrná, vel. ranná (35) 100 kg
K 25'—, 5 kg K 150.

Čírok eukrnatý čermozrný, pravý, výborně klíčívý (15)
„100 kg K36—, 5 kg K 240.

Crok americe. žlutý, výnosný i otužilý v suché poloze
(16) 100 kg K 28. 5 kg K 2—.

Mohár čí trávní proso, výbor. pícpina (8) 100 kg K 38—,
b5kgK 280.

„Proso perlové egyptské či japonské (Penicillaria). nová
úžasně výnosná pícnína pro teplé a chráněné po
lohy. Původní import. semeno. Vzorek200 g franko
K T—. 1 kg K 3—.

„Hořčicebílá (žlutá). výborná k zelenému krmení i hno

jení pedlepší dom. zboží (5) 100 kg K 46—. 6 kg2-80.

as v 60 různých formách
v každém asloho; nákresy

Hrách bílý polní a“ na zelenou píci (60)100 kgK 25—, 6 kg K 180.
Kolemec obrovský velkolistý (6) 100 kg K 34—36, 5 kg

K 250.
Seradela neb ptačí nožka, znamenitá k zelenému hnojení

(10) 600 kg K 165 —, 100 kg K 36-—, 6 kg K 2-20.
Bob komský (vicia faba), malý k setí; domácí zboží Ia

jekon (60) 000 kg K 220—, 100 kg K 24—, 56kg
(Čísla v závorkách uvedená, značí průměrné množství

osevu na korec — Y, jitra).
Vojtěšky,jetely, trávná semena čístd i v pečlivě sestave
ných směsích, řepy krmné, jakož i veškeré ostatní druhy
hospodářských, zahradních a lesních semem dle hlav. se
zmamu, nebo zvláštních vzorkovaných nabídek, které na

požádání zasýlá

h T odbornýzávod radni krá)' semenářský | "
——— číslo 156. —————

B“ Člen a dodavatel »Semenářskéhodružstva pro
východníČechy«."ij

f

Piana,

- planina,
harmonia

avarhany
nejnovějších

soustav — lovně

vedle lékárny.g i

voskovéi
dle liturgických před
pisů vyráběné,

polovoskové

(ceresinové)

velikonoční svíce

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

třínožky hladké,

neb krášlené,

svíčky a obět. před
měty pro místa pout

nická, prvnější pří
padnými obrázky o
zdobené,

svíce pro chrámové
lustry,

svíce kostelní ste

arinové,
zápalkový drát,
svíceobětní"i

ve všech velikostech

sloupky voskové a

vrrrrrrrrývY

polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky doav. přijímání a av. „B: : oručuje veledůst. kruhům

biřmování se stubami duchovním největší speci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Továrnísklad: PRAHA, Václavské náměstí, 40.

Telefon 914.

Tovární sklad: Plzeň, Saská ulice č. 7. Telefon č. 416.
Vyznamenánona výstavách:

Pardubice 1903, zlatá medaile.Paříž 1005, zlatá
medaile.Londýn 1908, zlatá medaile.Praha 1905,
diplom čestného uznání. Wideň 1906, zlatá medaile.

Antverpy 1906, zlatá medaile.

Výrobky všestr. uznané, Vzorky s cenníky zdarma a franko ,

svíčky ke křtu,

Kuchyňské nádobí

zboží klempířské

za ceny tovární prodává i práce stavební
solidně zhotovuje

Jan Weber,
klempíř v Dobrušce.

Do Hradce Králové a okolí.

Dovoluj. si velectěnému obecenstvu Hradce
Králové a okolí uváděti ve známost, že přeložil
jsem dnem I5. května t. r. z Jaroměře
svůj, v tamních kruzích chvalně známý

závod

knihařskýž
do Hradce Králové.

Pospíšilova tř. č. 347, dům p. Manycha.

Provozoval jsem živnost knihařskou v Ja
roměři po 17 roků k úplné spokojenosti svých
pp. zákazníků a doufám, že i zdejší P. T. obe
censtvu plně uspokojím.

Konám všecky práce knihařské od nej
jednodušší vazby knihové až do nejjemnějších
a nejnádhernějších prací ozdobnických.

Zařízen jsem všemi nejmodernějšími do
konalými stroji a pomůckami, které vedle mé
dovednosti a odborné zkušenosti umožňují mi
podati veřejnosti práce odpovídající vkusu i
potřebě přítomné doby.

Ustavům, spolkům, pp. professorům, učite
lům a studentsvu odporučuji se k vazbě ipře
vazbě knih i celých knihoven.

Geny levné, práce solidní a vkusná.

. O vzácnou přízeň a hojné objednávky prosí
uctivě oddaný

Richard Šimáček,
knihař

v Hradci Králové. Pospíšilova třída ©. 347,
dům p. Manycha,

Velectěnému

duchovenstvu

nejlevněji

a nejlepší

[USTRY
každého slohu,

první odborná dílna pa
sířská pro výrobu kostel

ního náčiní

Karla Zavadila
v Hradoi Král.,

č.883.. | ME č 88.
Palackého třída.
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Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
5 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.
Velejemnélátky na taláry.

Též na eplátky bez zvýšení cen!

X PDXC6) KGSDXCODXCE

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n, Kn.

XCBIX56XČP[X]GPXISODXEBIX xCEIXEBIX663|X|663X662X683

cenách.

Solidníobsluhapřivuírných

"91802jTypyzodtu

aipoTH2Áxi9AAxzpigo©Áa8g

nabízí ve velkém výběru: Výtoěné| kaposní ho
dinky všech druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrné
skvosty, jako: řetízky, prsten náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení s úplnou zárukou/

Důvěry hodným udsilky na výděr téš i na splátky
bez svýšení cen. — Založeno r. 1843

| %

“
Půjčuji za nejmírnější poplatky

obleky
ke všem národ, slavnostem

všech druhů
i pro dětská představení;

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 2. AXIA

|AXX
C. k. místodržitelatvím koncessovaná.

Realitní Kancelář

[nž. ©, JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupía prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd,

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —

Největší agenda „JNě vnitrozemeká, takraniční.

Kamcelář „Hůtel Hyršl“.
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

Krejčík
V PRAZE,

» umělecký závod so
chařský a řezbářský.

Pisárna a dilny na Letné Čislo 612—Vl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

dopo ručuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,ové cesty, jesle, Bošá hroby, kříde, kasatel

: ovédníce,křistelny „ konsoly, svícny, lustry,pu
tiky eh dle . oatelů, řesanérámcena obrasy,premse, fotografie a dáplomy. Resaný nábytek a

různé předměty hodící se sadárky. v
Původní nákresy, cenník a rozpočty bexplatně a

franko.
7Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.v
První český katolický závod ve Vídni.

František Ruber
Dílna ku vyšívání

„n zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

a t.d.
, «Vide1

VN. 0., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukázku sastlá
se vše franco.

E:©.

Veškeré

2 I ů M
. Nude niny
KA jakoži

školy hudební
pro všechny nástroje

má na skladě

rvní královéhradecké "
antikvariat a

závod hudební ——

Bohdana:
Melichara 

v Hradci Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.

— (Benni prodej novin. —íZoe:
K jamímu obdobi

dovoluji si veledůstojnému
duchovenstvu nabízeti

přírodní víza
první jakosti jakmošní, tak tabulové.

Adolf Bařtipán,
hotelier v Hradci Králové

(Adalbertinum).

5 %

"

»—————>
Fr. Jelínek, Slatiňany.

aromatické výtečné chuti zelená,
. přírodníK11'50,1250,14 a 15—,

ražená: K 14—, 16—, 16—,
kg. zás franko dob., neb předem

zaplacení, kdo okusil. jinde nekoup
První východočes odb zár. kávoa

Solidnosi vítězí I

avštivenky
nabízí bísk. knihtiskárna v Hradci

Králové.

VPEP

Přírodní rakouská

VCR KTO UCTUCCC0C0 OKOAA0 KOOPOHOKOUNA.VA

80 enš

LUTRA

E vinaA)
TA "80

(ku mši svaté)
doporučaje

oštmistr a majitel vinic a sklepův,
J. Mráz, Hadersdort am Kampvia Abtadorf

(u Kremže v Dolních Rakousích.)

Vína rozličných ročníků.
Doporučují znamenité šestileté bílé vímo
litr za 60 hal. -- Rozesllám jen po půl |ž
bektolitra a výše ve vlastní nádobě, kte- |
rouž frauko zpět beru. — Doprava odtud
za půl hektolitru až do Prahy činí K 170.
— Jsem ochoten, vzorek (láhev) doporu- |ž
čeného vína před objednávkou na zkonšku
saslati. — Že ryze přírodní víno rozesí

lám, to dosvědčí zdejší farní úřad.
————————
1800060000000000 000 00 DOTOOLOCOA ODO DDU 0du0rd
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Veledůstojnému

duchovensívu!

Jan Slanék, 225
Konviktskéul. asř.
eielně na„o op čoý Pvě

> doporučití svůjhojně zásobený
aklad ve vlastní dílně ručuě praco=
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelníce, kropen

ky,ona nádoby at d, všeém slobu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

intenci a jen © ohni latí a střídýt. Na požádání hotové
ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb enníky franko.

| Ba teškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej

jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chndšímprosnoané úleva v placení. Více uznání po ruce.Žádné
robky bescenné. Vše posílám jižpontěroné

We“ Každý "Wa

| Ařestonský dělníkmá odebírati svůj odborný týdenník

„Eráce“.,
Předplatné činí pouze 8 koruny ročně.

Administrace „Práce“ v Hradci Král.

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kopní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramenlů
rádia, praporů, příkrovů, koberců a

kovového náčiní ve ýrobnáchnejstaršíhozávodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. ny

Tislce uznávacích referencí a odporučení. —

Obrázkové cenníky, rospočty, sory a hotovésbožík výběru franko.
Adresování všdy doslovné se vyprošuje.

Praha-l, ul.

Kar, Svět,



Přidplatme na čtvrt roku 3 k 50 A
> na půl roku 5 A — A

Číslo 25. |
1

(3) Rakouská vláda do roku 1866 mohla
dobře seznati pravou situaci ve své říši, pří
číny nespokojenosti a prostředky k ozdravění.
Dříve než se vrhla na velikou politika zahra
niční, měla svobodomyslně a pokrokově uspc
řádati své záležitosti vnitřní, aby vystupovalo
Rakousko vůči cizím velmocem jako stát fak
ticky úsjednocený a silný. Ale co se dělo?
Únorová revoluce francouzská r. 1848 nepc
bídla ministra Metternícha k vážnéma a pro
spěšnému přemýšlení. Nastalo tedy povstání
Maďarů, kteří žádali docela za zvláštní mini
sterstvo zemím uherským. „Revoluční „kvas za
chvátil. pak i Čechy, kteří sténajíce pod vládním
byrokratismem, konečně mocně požadovali ob
novení koruny Svatováclavské a úplnou jazy

kovou rovnoprávnost v zemích koruny ůVznikla bouře i ve Vídni, která přinutila k pá
všemohoucího Metternicha, jenž byl tak dlouho
zdržoval zdravý a přirozený vývoj naší říše.
Nyní Uhrám povoleno samostatné ministerstvo.
Čechové odbyti byli sliby ; nesplněny požadavky
jejich pro neobratně vedenou rovoluci nezku
šených studentů; byla tu pro vláda vítaná
záminka k odkladu, jakkoliv tato dobře mohla
věděti, že veliká většina vážných Čechů s re
volací nesouhlasila.

Za to Maďaři zřejmě prohlásili dynastii
Habsburskou za zbavenou trůna a zřídili si

který sledoval ve prospěch Maďarů tutéž po
litikau jako Vídeň ve prospěch Němců; Maďaři
utiskovali statečně slovanské národnosti, Ma
darská vzpoura byla ovšem potlačena. Leč!
„nadto rozpuštěn byl r. 1840 ústavodárný sněm
Kroměřížský, od něhož Čechové tolik doufali
a — brzy místo konstituce zavládl nový ab
solatiamas. L

Za takových smutných nehotových poměrů
Rakousko vší silou snažilo se dobýti si respektu

olitikou zahraniční. R. 1840 zvolen byl král
raský za císaře Německého, ale pro odpor

FEUILLETON.
Katolické učebné ústa s ch Státech

Bevorosmariekých s
(Dle Athan. Zimmermanna napsal A. P—s.)

Dějiny duševního a náboženského vývoje
domorodců Ameriky ve španělských, portugalských
a trancouzských koloniích jsou slavnými listy
v análech katolických řádů. Ti nejen že bránili
domorodce před násilnostmi a libovůlí bamižných
dobyvatelů, ale seznamovali je také s evropskou
vzděleností a s křesťanstvím, Náboženský a vé
decký život těšil se — díky obětavosti missionářů
— velikému rozkvětu; vyšší školy americké zá
vodily s ústavy mateřských zemí, neboť honosily
se mnohými učenci, kteří vydali vědecké spisy, na
něž by evropské akademie mohli býti pyšny, Mimo
moderní vědy obírali se studiem řečí, dějepisem
a starožitností domácích kmevů, mezi kterými se
usadili. O řeči, zařízeních a obyčejích mnohých
indiánských kmenů víme jen to, co nám katoličtí
missionáři napsali; laickým přistěhovalcům záleželo
hlavně na tom, aby veliká území zabrali a vy
kořistili.

Missionáři věděli, že kmeny indiánské pro
křesťanství snadno získají, budousli je civilisovati;
k tomu cíli zřizování škol uznali za nejvhodnější
prostředek. Tu i tam se jim jejich plány pro ne
přátelství indiánských kmenů, jakož i pro fanatis
mus presbyteriénů nezdařily; nedali se však od
strašiti. Přes všecka pronásledování a protivenství
neklesali na mysli; ponenáhlu zřizovali školy nižší
i vyšší, které pod správou vynikajících pedsgogů
utěšeně zkvétaly.

Jména skollej a universita« užívá nejen velké
obecenstvo „bez rozdílu, ale i úřední zprávy od
boroíků tyto dva pojmy často zaměňují. Důvod
k tomu jest na snadě, neboť skoro všecky velké
moderní university Ármeriky jsou zároveň i kolleje;
přísný rozdíl gymnasia, reálky a university jest

Rakoaska s pomocí Ruska obnoven zase starý
spolek německý s předsednictvím Rakouska.
Tak se zdálo, že Rakousko jest státem velice
mohotným. Ale — nejbližší zkušenost dokázala,
na jak pevných sloupech to celé velikášství
stálo. Rakousko za IU let nato pozbylo Lom
bardie. Teď teprve zase se obrátil zrak mini
sterstva vážněji k vnitřaím neduhům státu.
Říjnový diplom z r. 1860 sliboval krásné obro
zení Rakooska na základě federalistickém, Slo
vané jánali, ale — hned nato byli zklamáni
centralistickym | diplomem Schmerliogovým.
Rakouská vláda nepostupovala zkrátka důsledně
dle dobře promyšleného, všem národům pro
spěšného plánu. Spokojovala se politikoa po
kusnou; kam vítr, tam plášť. A ty nedůsledné,
vždy v poslední chvílí na rychlo schystané a
hned zase odvolávané pokosy byly těžkými ra
nami pro říši, chytré cizině přestalo Rakousko
imponovati, Prašáci škodolibě pozorovali a
studovali velikou loď zmítající se sem tam na
vlnách, která bloudí jako bez kompasu, nemo
houc vplooti v bezpečný přístav. Prusko roz
umělo situaci naší líp než naši státníci! A což
bylo tehdy tak těžké poznati, jak by se spra
vedlivě mělo státi národům všechném? Nebylo
potřebí veliké politické filosofie, stačila dobrá
vůle, aby uárodové slovanští byli upokojeni a
pak s tím větší horlivostí pracovali na utužení
státního celka.

A v době tutlané veliké krise najednou
stiženo Rakousko útokem od severu, jímži
zdánlivý zavnější lesk jeho ztemněn. Dne 17.
června 1866 četlo se v Praze na nárožích ohlá
šení „nejsmutnější války Němců proti Němcům“
A brzy nato se ukázalo, že Rakousko jest ne
hotové a neprozíravé netoliko v politice, alei
ve vojenství. ,Proský sok lépe znal slabiny ra
koaské armády než náš generální štáb. Po ně
kolika nešťastných bitkách poraženy rakouské
voje 3. července u Sadové na hlavu. Prnsové
dobře předem prozkoumali území, v němž jim
bylo válčiti, dostavili se s lepší výzbrojí, se
schopnějšími generály a měli ve vojsku lepší
kázeň než Rakušané. Mezi podřízenými vůdci

jen v »Clark universitě,« Dle zprávy »Woodstock
Lettersr z května »896 řídil řád jesuitský ve Spc
jených Státech 29 vyšších ústavů, z nichž 10 má
titul vuniverita«,

Katolické ústavy prosty bylv úzkostlivého
fanatismu, který vládl na ústavech protestantských.
Směs studentů, kteří se ze všech zemí na ně hr
nuli, napomáhala studiu nových řečí, které v pro
testantských kolejích byly zanedbávány. Jelikož
katolické ústavy daleko více poskytovaly, než ko
leje protestantské, vzdělávali se na nich i mnozí
mladíci protestantští.

Posud mohou jak katolické farní školy, tak
i katolické vyšší učebné ústavy protestantským
ústavům stejného druhu stejně po bok se stavěti
a není jim třeba se obávati, že by při srovnání
s nimi v některém směru zůstaly pozadu. Rovněž
Vzdar studií na četných katolických kolejích po
žívá chvalné pověsti. Avšak co se týče vyššího vě
deckého vzdělání a především odborného studia
v disciplinách mimo theologickou, nemohly kato
lické koleje prvenství uhájiti a byly v nejnovější
době předstiženy, a to nejen státními universitami,
ale i jinými kolejemi, které alespoň dle jména jsou
pod vlivem konfesním. Katolické koleje podávají
sice svým žákům lepší přípravné vzdělání než
školy protestantské, nemají však těch bohatých
učebných prostředků, jako jsou knihovny, labo
ratoře, přírodovědecké sbírky a pod. V tom ohledu
mají ústavy protestantské vše, co si jen kdo přáti
může.

Aby katolické ústavy neztratily svých žáků,
jsou nuceny přizpůsobovati se moderním ame
rickým učelištím, pořádají přednášky o politice, o
staré i nové literatuře a jiné, čímž však své pro
fessory přetěžují. Jmenování specialistů rozbíjí se
u nich ootázku peněžní. Katolické ústavy dostá
vají poměrně méně darů než protestantské, neu
dělují žádných cen a atipeadií jsko university
státní a nemohou teké vyučování zdarma udíleti.

Moderní americká universita jde ?lce do
šířky než do bloubky, chce eprostředkovati ame

, Ročník XII.
—

proské armády panovala vzácná poslušnost,
kdežto Benedek sám pronesl stesk na nepo
slušnost a neschopnost podřízených důstojníků.
Marně předtím navrhoval generál Gablenz dle
své zkušenosti z války bolštýnsko-šlesvické,
aby Rakousko opatřilo si lepší pušky a aby
změnilo zastaralou vojenskou taktiku ; válečná
rada, jakoby neviděla, zůstala pohodlně při
starém. Prasové postapovali podle dobře pro
myšleného plánu důsledně, rakouské voje na
kvap vymýšlely způsob obrany, když již ne
přítel stál téměř před nimi. Teprve dle pobybů
pruských vojů na rychlo rozestavovány vojenské
sbory naše za velikého poplachn bez důsledného
určitého plánu. I při té válce se ukázalo, jak
slabá byla naše velikášská politika zahraniční.
Kolik vytrvalých spojenců získalo si hakousko
v těch krajích, v nichž chtělo hráti prim,
v době svrchovaně kritické? Bavorsko přes
savé sliby nedostavilo se s očekávanými 50.000
muži, pomoc saská byla velice slabá. A tak
rakousko-saská armáda byle poražena na hlavu.
Desetitisíce našich vojínů byly pobity vinon
neschopného | vojenského systému. (zeniální
Moltke a vypočítavý, tvrdý Bismarck. hlásili
svému králi: „Veličenstvo, vyhrál jste nikoli
bitvu, ale celé válečné tažení.“ Poslanec Herbst
řekl v českém sněmu: „Na jatky vedli naše
dětí.“ Jakkoliv pak statečný vojevůdce arci
vóvoda Albrecht v témž čase zvítězil nad Italy
u Custozzy a admirál Tegothoff v námořní bitvě
u Lissy, oslabila dvojí válka r. 1866Rakousko
tak velice, že musilo odstoapiti Italii Benátsko
a spola bylo přinaceno vystoupiti z německého
spolku. Tak končila velikášská zahraniční pc
Jitika naší říše; tak se representoval německý
absolutistnus na venek. Státy, jimž chtělo Ra
kousko panovati, sjednotily se v říši mohutnější
a lépe vedenou než Rakousko samo.

Nyní měla vláda nejvhodnější příležitost
k zpytování svědomí; aspoň nyní měla na
hlédnouti, že vnitřní ukázněnost národů, spra
vedlivost ke všem, těsnější spjetí všech zemí
rakoaských společnými zájmy jest pro říši
prospěšnějšínež, veliká politika zahraniční,

(O
rickému občanu všechny možné užitečné vědomosti
a proto ze všeho bohatě užívá.

Nejstarší katolická kolej americká, Georgce
town, neplatí svých professorů, vyjímajíc fakultu
právnickou a medicinskou a přece je jí zápasiti
s peněžními obtížemi, které jenom velikými dary
ve prospěch Georgetownu mohou býti přemoženy.

Artistická fakulta v Georgetownu, zaslouží
plného uznání, že přes zmíněné obtíže poskytuje
studentům, kteří dosáhli stupně bakalářského, pří
ležitost k dalšímu vědeckému vzdělání a že chce
ku stávajícím kursům nové připojiti. Georgetown
má též svoji znamenitou hvězdárnu. Veliká píle
se zde věnuje řečnickým cvičením a pojednáním,
k nimž se vždy hledí vstříc s velikým napjetím.
O přednáškách »spolku řečnického« z Georgetownu
bývá v časopisech často pojednáváno.

Výčet | předností | jednotlivých katolických
vyšších učelišť ve Spojených Státech Severoame
rických byl by velmi obsáhlý; také počet vynika
jících učenců, na nich působivších, jest veliký;
proto uvedeme pouze rozsah učiva na jedné
z předních kolejí (Spring Hill), aby črenář měl
jakousi představu o vyšším katolickém ústavu.

Učebný kurs trvá šest let; tomu předchází
jednoroční přípravný kurs pro ty, kdož předběž=
ných vědomostí si nezískali. Po třech grammatických
třídách (nižší, střední a vyšší grammatika), ve
kterých se vyučuje latiné, řečtině a děje« a země
pisu, angličině, arithmetice, následují třídy: hu
manitní, rhetorika, filosofie, V učení latině a řeč
tině se pokračuje; hlavní váha klade se na rozbor,
na vazbu slohových a řečnických pravidel, na
místní a písemná cvičení, veršování a skládání
řečí. Mimo to ve čtvrté a páté třídé vyučuje se
algebře, geometrii, zeměměřictví. V šesté třídě
přednáší se logika, metaphysika, ethika v latinské
řeči; souběžně se též vyučuje chemii, přírodopisu,

Americký student mé daleko větší sebedůvěru
než náš a nikterak nepokládá za těžkou látku, již
mu bude běbem šesti let překonsti; mimo to



Jak se ubrání třebas sebe větší obr proti
útočolkům, je-li chorý? Leč politika šla dále
ve stopách starého byrokratismu — k vůli
německé menšině a útočným Maďarům. Ra
kousko ani nyní se nemoblo epřáteliti my
šlenkou, že jest potřebí po nezdařené politice
zahraniční vládnouti dle poměrůdaných a že
po zničené velkoněmecké illusi má pilný zřetel
obrátiti k právům národů, jimž vládne ve sku
tečnosti. Ne — vláda chtěla vytvořiti z Rakouska
německý stát aspoň v menších rozměrech, než
v jaký dříve doufala. Upokojila Maďary veli
kým darem, dula jim samosprávu 8e zvláštním
ministerstvem a utužovala německou begemonii
v Předlitavsku. Bismarck postaralse osjedno
cení velikého Německa, Beust Rakousko roz
dvojil, Bismarck chytrými ústupky nadchl jed
notlivé státy něrnecké k upřímné sfednocenosti,
vláda rakouská „utužovala“ svazek zemí před
litavských drážděním slovanské většiny,ačkoli
viděla, že taková taktika vedo jen k vnitřní
rozháranosti. Vláda nemobla neviděti, jak
silnou oporu by měla v Češích, kdyby jim bned
po bitvě vrátila aspoň čásť jejich práv; pozoru
vala přece, jak v Ubrách i po ústupcích pa
noval nepřátelský kvas, poznala, jak po bitvě
čestně obstáli Čechové v pokušení, když pruští
předáci přemlonvali naše přední vůdce národní,
aby šli s nimi proti Rakousku. Ale — místo
co by se byla spolehla na českou věrnost, šla
starým pochodem; obrací sympatičtější zřetel
k přáním velkoněmeckých teroristů, kteří svým
sklonem k Prasku nikterak se netají, než
k loyálním Čechům, kteří Rakousko chtějí za
chovati. Taková jest situace; ani krvavá bitva
u Sadové vláda dostatečně nepoučila. Čekalo
se, že krov tisíců pobitých Čechů stane se aspoň
vláhou pro zdárnější národní žeň, ale — krev
tekla na úboru pokrytém bodláčím nadarmo.
I při častém střídání ministerstev vládne stále
systém týž na Škoda Rakouska celého. Takové
jscu osady žádoucího obrození. Po čtyřiceti
letech stejně jako roku 1866.

Dopis z Prahy.
(Profesoři v ruské dumě. Inteligence jějích není
s dané úkoly. Obdoba jejich u nás. — Katolík

musí hájiti proti realistovi vědeckýpokrok.)

Po krutých ranách, které dopadaly na
ruskou říši jednak porážkami na východě,
jednak krvavou revolucí doma, kde jaký upří
mný Slovan zaradoval 86 nad zprávami, věští
cími neklamně příchod roské konstituce. Mezi
tím co stále od zločinných rokou pamy byly
vrhápy, konaly se volby poslanců, od nichž
všeobecně očekáváno, že ve vlastenecké pro
zíravosti přinesou v dosavadní zmatky jistotu
a zdravou činností svou že přičiní se o mo
hutné rozpjetí skrytých posud sil. Dama se
sečla, a prvé její radikální a nelogické projevy
vykládány byly počáteční horečkou, kteron
sbor poslanců za takových poměrů musí pro(0
zbývá mu dosti času na zábavy všeho druhu.
Professoři filosofie a bohosloví, kteří konají své
přednášky v řeči latinské, naříkají do nedostatku
předběžného vzdělání svých žáků a dovolávají se
důkladné reformy učebného běhu na kolejích. Kdo
americkou školskou literaturu pečlivě prozkoumá,
sezná, že tyto nářky jsou oprávněny. Přesvědčí
se, že na mnohých kolejích, zvláště protestantských,
mnoho krásného a výborného v latině a řečtině
se slyší, avšak latině a řečtině se tam málo naučí,
Rozdíl jest bez mála týž, jako mezi studenty,
z nichž jeden latinského a řeckého autora v pů
vodním znění čte a druhý z překladu a komen
tářů uhlazený překlad sestaví a náležitě se mu
naučí.

Kdo složí zkoušku ze šesté třídy, jest při
puštěn k bakalářství, Kdo dva roky dále studuje
a učí, stane se magistrem svobodných umění.
Mimo klassický kurs bývá také na mnoze kurs
reální, který rozpočten na čtyři roky. Prvé tři
roky odpovídají oněm třem kursu klassického, ale
tak, že místo klassíckých řečí nastoupí moderní,
pak přírodověda a vedení knih.

Jak protestantské, tak i katolické kolleje mají
tu vadu, že na nich počet žáků je skoro takový,
jako počet učitelů. Spojením rozličných těchto
malých ústavů ve větší docílil by se větší počet
professorů, povstely by také bohatěf knihovny,
které by více užitku přinesly.

Poněvadž američtí biskupové na vydržování
kleriků potřebné summy těžko shánějí a proto
professorům (filosofie a bohosloví jen skrovné
platy poskytnouti mohou, jest tu dorost katoli
ckého kněžstva nepatrný. Střídání profesorů bo
hosloví, nejsou-li řádovými kněžími, jest dosti
časté a ústavům nikterak prospěšné. Katolická
Amerika má proto jen málo znamenitých theo
logů a jest mnohonásobně na cizinu odkázána.
Snad podaří se katolické université ve Wasbing
toau tomuto zlu odpomoci, jestliže totiž farní i
latinské školy a kolleje se spojí a pevné základy
pro vysoká studis položí.

dělat. Však duma zasedá již několik týdnů, a
počáteční horečka projevuje se jako zásadní
vlastnost většiny poslanců, kteří hromadně
označení jsou jménem „kadeti“ a kteří každým
projevem prozrazují, jak jsou uboze jedno
stranní a bez širšího rozhledu a chápání sku
tečných spojitostí sociálního života. Jejich
duše zmrzačena byla revoluční literaturou,
podle jejichž receptů chtějí vyřídit a rozluštit
všechny obtíže tak lehce, jako když krejčí oa
Šaty stříhá. Jest to docela přirozené. Do rus
kých vesnic žádná vážnější četba nedonikla,
ruský mužík žil duševním fondem, který mo
dala nejasná národní tradice a tu a onde ne
dostatečná národní škola. A tu pojednou objeví
se host v podobě letáku nebo novin; přijde
podrahé, potřetí a brzo si celé okolí, pod
maní. Jeho slova jsou tak strhující, důvody
jeho zdají se býti tak přesvědčivými, jeho
sliby jsou tak lákavy, že raský člověk beze
všeho vzdělání snadno podlehne, a pak komu
se vede zle, věří slibům nejvíce. Nedivme se
tedy, že revoluční idea, šířená s potřebami
ruského lidu, došla tak povážlivého ohlasu.
Roští poslanci ve veliké většině potvrzují ná
zorně pravdu, že pro konstitační činnost zralí
nejsou, nebof Da místo tvořivé práce vyslovují
požadavky, které se příčí zdravému rozumu 8
nesou značku beozhlavéhoradikalismu.

Dalo se očekávat, že aspoň poslanci
profesoři budou provozovati jistý regulující
vliv v rozháraných myslích raských sněmov
níků a že ujmou se vůdcovství k tomu cíli,
aby oné veliké raněné bytosti, ruské říši totiž,
dostalo se pomoci, obvazkův a léků. Každý
blízký i vzdálený pozorovatel ví, že v ruských
poměrech neběží již o to, aby se štvalo a bou
řilo dál, když již konstitací dána jest příleži
tost ku práci ozdravovací, nýbrž že jedná se
o odstranění sprostých vrahův a o utišení a
spojení všech dobrých vlastenců k všeobecné
záchraně. Však páni profesoři poslanci podali
již na kopy důkazů, že druhy své ve sněmovně
k obrozovací práci vésti nechtějí. Jejich ústa
přetékají radikálními frasemi a návrhy, které
svědčí o všem jiném, jen ne o rozhledu a
úrovnaném duchu. Mají v mysli chaos jedno
stranných sociálně revoločních ideí a obírají
se konečnou formou vládní, která má býti vý
razem jejich společenských názorů. Kdyby tito
profesoři-poslanci -byli opravdu lidmi rozhled
lými a kdyby pojímali úkol svůj vážně, ne
mohli by podporovat návrh na odstranění smrti
ohledně bestiálních vrahův a vůbec veškeré té
chásky, pro niž neexistoje žádný právní řád a
která vraždy a lonpeže prohlašuje za svoboda.
To jest nejsmutnější, že ve všech těch deba
tách neslyšeti nikde slova starosti o budouc
nost ruské vlastí, slova lásky k celkovým zá
jmům a solidaritě zdravého vývoje. Slyšíme
jen aemístné lísání se k živlům revolučním,
slyšíme návrhy vypočtené na chvilkové podrá
šdění mass a pozorujeme zaslepenou snahu
zmocniti se vlády. Neschází také poslanců,
kteří ve své naivnosti chtějí najednou vyříditi
všechno. Na všech těchto bludných cestách,
v této zmatené vřavě domnívali jame ge, že
zasvítí jasná světla inteligence ruských pro
fesorů, ale došli jsme velikého eklamání. Páni
profesoři nemajíce vědomí zákona, povinnosti
a zodpovědnosti, mají stále na rtech jen refrén:
lid a svoboda. Tak se nepracuje ku pravé svo
bodě vlasti, nýbrž k svobodě anarchismu a
revoluce.

To jen v některých bodech ukázali jsme
na pochybenon činnost ruské damy, neboť cel
kový obraz do hloubky i do šířky ještě jasněji
by přesvědčil, še dama nynější 2a vedení ruské
inteligence není tím, nač se čekalo a co mělo
býti záchranou spustošených poměrů. „Times“,
vážný časopis anglický, praví o dumě: „Divoké
a nesmyslné programy nevěstí úspěchu.“ „Na
tiona) Review“ kritisoje ruské poměry takto:
„Málo jest těch, kteří si zachovali zdravý úsu
dek o denních událostech. Rusko se potácíve
víru revoluce. 'Optimisté pořád ještě doufají,
že dama vír změnív křišťálovýfontán, z něbož
národ píti bude vodu obnovení a moudrosti.
Bude-li tak? Splní-li duma naděje, do ní kle
dené? Ve Velké Britanii ani řeči nemůše býti
o amnestii vrahům a loupežníkům.“

Tu zajisté jest nutno a prospěšno určitěformulovati otásko: zač stojí inteligence tako
vého oniversitního profesora, jak vážití jeho
vzdělání na prospěch společnosti, když nedo
vede positivně tvořiti v dobách nejkritičtějších
a když, na místo aby razil spasnou cestu zdra
vým rozmyslem, vrhá se střemhlav v proud
sociálního vlnobití a nechává se slepě a ne
kriticky némti osudným jeho tokem? Co jest
po takové vzdělanosti, která není svítilnon
v temnotách, která není s to povsbuditi po
vznésti a bezpečný směr ukázati? Pak ovšem
všechny ty poklony vsdárané postačitelnosti
naší kultury, jsou frasí, jež velikolepě podvádí.
Pak potřebí jest také, aby umlkli i u nás mluv
kové, kteří ve jménu moderaího pokroku a
vzdělanosti zasedají na soadnou stolici proti

moohých tak zvaných moderních vzdělancích
nevidí nio jiného, neš kejklíře s ideami.

“ .
+

Obdoba s radikálními ruskými profesory
a stndojícími u nás nemusí se dlouho bledati.
Jest potřebí jen trochu pozorovati universit
ního profesor. Masaryka, jeho odchovance a
vůbec celou jeho stranu. Drába Masarykova
všude vyznačena jest samou teorií, kritisováníim
a negativním bořením. Chtěl-li někde přičiniti
6e o vyjasnění, neměla snaha jeho žádných
účinků, protože jí překážela všechna činnost
jeho ostatní, činnost velikých náběhů, ale ma
lých prostředků, činnost nedůsledností a samých
odporů. Tak na příklad v ohledu náboženském
v duších inteligence jsou pusté rozvaliny, 8
opravdovější lidé, jako dr. Chalapný, přímo
viní Masaryka, že sice způsobil veliké ssutiny,
ale nyní neumí jich odstranit a nestačí vystavět
budovy nové. Nevědomky strašnou obžalobu na
Masaryka sesiluje „Čas“, když v těchto dnech
uváděl náboženskou otatistiku studentů, pravě,
že zdrcnjící většina z nich jsou indiferentisté.
Potom se chvástají žurnalisté Masarykovi, že
ve škole jeho pojímá se život co nejvážněji a
že se naň hledí jako na něco posvátného. Ne,
tady Be nesmí zapírat, tady naše veřejnost
musí sí uvědomit, že se tu dála a děje nábo
ženská a tím také životní otrava. Soudní lidé
£ vaší veřejnosti nikdy se nebudou divit nábo
ženskému skepticismu realistické inteligence
jako něčemu znamenitému, nýbrž jej označí,
čím skutečně jest, pošetilostí a nicotností. Po
zorojeme-li vliv Masarykův v ohledu politickém
a sociálním vůbec, nabudeme toho pevného
přesvědčení, že nevyniká žádnou opravdovostí,
apoštolskou pevností a orčitostí. „Čas“, "tělesný
jeho orgáp, jest kaleidoskopick m odrazem
všech těch zmatkův a protiv, kterými Masaryk
u vážných lidí se ubíjel. Nemoha ce státi
vůdcem celého národa, nakláněl se vždy více
živlům radikálnějším, takže dnes jménem jeho
kryjí se živlové nejvýstřednější a nejsurovější.
Všimla si česká veřejnost té úžasné skutečnosti,
že ve schůzích stoupenců Masarykových vystu
pojí a řeční již také anarchisté? Tak daleko
to dotábl český filosof — humanista

Z neustálých styků Masaryka se socia
listy dalo by se očekávat, že opraví a pozmění
jejich světový názor, neboť všechen blud jest
mu proti mysli. Však daleko toho chyba, soci
alisté jdou svojí bludnou cestou dále a Ma
saryk nechávaje se uésti proudem jejich, má
v nich vítané druhy ve štvaní proti církví ka
tolické a katolickým kněžím. Vůbec všechny
ty davy, které dnes druží se k Masarykovi a
táhnou s ním proti katolickému náboženství,
jsou odchovány životním názorem materiali
stickým. Za tou příčinou duševní tento směr
nemůže přinésti českéma národu žádného ob
rození, neboť vždy a všudy jest negací toho,
co lidi činí silnými a mravnými. Jest to směr
nejvyššího sobectví, mstivosti, nesnášenlivosti
a záhuby všech jdeálů.

4 $*

Ctihodný „Čas“ ondyno zase uznal za
vhodné nám vzkázati, že ti, kteří píší do
„Obnovy“, vzpírají se každému pokroku ...,
a ještě jiné roztomilé nadávky realistické chtěl
nám na záda nalepiti; vědy žádná mizernost
není tak mizerná, aby jí realistický žurnalista
proti katolíkoví chotě nepoužil. Opovášil-li se
však tentokrát vytýkati nám nedostatek po
kroku, ta neopatrně nás vyzval, abychom mu
důrazoě připomněli, že nezřídka vědecký pokrok
musíme hájit proti něma samému. Což nedo
kázali jsme Pelantovi co do darviniama igno
ranci v nejdokonalejší formě a což nedovodili
jsme, jaký hranatý nesmysl jest, když Masaryk
mluví o vědeckém náboženství a o vědecké
morálce?

Sjednotili jsme se,

(8) Neděle dne 17. června zůstano pročeské katolictvo pro všdy velepamátnou. Na
stalo mezi katolickými frakcemi konečně
ojednocení, po němž zvláště naše diecése tolik
toužila a k němuž tohoto roka dala mocnon
výzva. Ráno zahájil ojezd zasloužilý náš pra
covatk Dr. Horský a řídil jej pak velice
obratně a nestranně až do skončení, Vysval
vzlotnou řečí delegáty k svornosti. Připomínal
mimo jiné správně: „Zrádcem by byl, kdo by
nyní byl proti jednotě. Proti nám jsou ejedno
cepi všichni, kdož nejdou s námi. Co smůže
sjednocení, ukazuje centrum (katolické) v Ně
mecka. — Af odpočívají katolické frakce, af žije
katolická strana.“ — Katolíci prohlásili znovu
jednomysloě náboženství katolické za základ
živote soukromého i veřejného. Přijat nadšené
dodatek o nerozlučitelnosti a posvátnosti man
želství. Usneseno trvati ne státoprávním pro

i 00 volební re



formy. Práva volebního do obcí nechť ožívají
také svéprávní zachovalí občané ti, kteří dosud
ho nemají a v obci nejméně rok bydlí. Pro
ně budiž zřízen 4, sbor. Školství a osvěta má
spočívati na podkladě křesťanském; pro
české menšiny © ozavřeném území vůbeo i
pro Vídeň zvláště buďtež zřízeny české školy
a bohoslužby z prostředků veřejných. Univer
sitě původně katolické budiž vrácen její křes
fanský ráz. — Zaslány protestní telegramy
ministrům dru Pacákovi a Marchetovi proti
potlačování náboženství ve škole.

Odsouzeno třídní štvaní; nechť jest zá
konně chráněn nedělní a sváteční klid. Vo
jenská slažba budiž jen dvouletá. Řemeslnická
práce v trestnicích badiž omezena; dělitelnost
statků rolnických nemá se zakazovati, ale
poaze omezovati; přijato, aby se zavedlo
nocené zemské pojišť., aby se zlevnily dopr. ta
rify. Nechť jest poskytouta ochrana dělnictvo
a práci proti terrora jiných stran. — Sjedno
cená strana přijala po delší debatě název:
„Strana katolického lidu v Čechách.“

Odpoledne po delšim rozhovora usneseno
voliti 1óčlenný výbor; návrh královéhradecký
tvoří základ nového organisačního řádu. Ode
vzdáno celkem 228 hlasovacích lístků. Zvolení
pp.: Za předsedu: Dr. Rud. Horský. Do vý
boru: Vojt. brabě Schónborn, Dr. Fraut. Reyl,
Tom. Jos. Jiroušek, Váci. Špaček, Váci. Mysli
vec, Fr. hrabě Kinský. Fr. Novák, Fr. Krejza,
Ant. Balcar, Ant. Princ, J. Čadek, Fr. Šafránek,
Jos. Polák a Jar. Astr. Za náhradníky zvoleni
pp.: Dr. Al. Kadrnovský, Fr. Kóppl, Jos. Šach,
L. Skražný, Jan Sýkora a JUC. Joa. Šindler.

Schválen pak organisační řád. Slč, Jakub
cova věcně a horlivě promlavila za práva žen.
Skončila s velikou pochvalou. Ustanoveno, aby
každý člen strany platil nejméně příspěvek
10 h měsíčuě. Nechť strana podporuje borlivě
svůj tiskl

Red. Mysliveo vybízel strana k účasten
ství při volbách. Lépe jest vyplniti hlasovací
lístek než podpisovati petice. Nemůžeme stále
dělati jen pomocníky stranám jiným. Navržená
resoluce po debatě se přijímá. Dr. Horský
skončil sjezd za povznešené nálady. Shbromá
šdění provolávalo břímavě: „Sláva“

Tolik stračně zaznamenáváme z pestrého
pracovního ejezda, na němž tolik věcí pro
jednáno! Ukázala se u shromážděných vzácná
vyspělost, veliká bystrost úsadků a při tom
chvalitebná okázněnost. Však nás ta nesvornost
v době kritické dusila až příliš I Nyní se nám
ulevilo. Širokým proudem nyní naše sorgani
sované řady potáhnou svorně do boje za pro
gram společný. Některé podrobnosti dosud ne

probrané jiš se rozhodnou hladce. A horšímarka by byl katolík takový, který by chtěl
lehkomyslně vyvolávati různice ve straně v době
té, kdy nepřátelé se netají, že nás chtějí zná
silniti a kdy tak hrozný terror proti kato
lictvu se provádí. Doufáme pevně, že po zku
šenostech získaných katolíci i na dále svorně
kráčeti budou a že sjednaná svornost pevné
kořeny zapustí. Teď jen borlivě do positivní
práce!

Obrana
(5) Na šarmalistice mladočeské žá

dáme, aby nolkala o nás a nepřekášžeola

poctivé práel. Tak dle sdělení „Času“ řekllosof filosofů Masaryk na politické schůzi
v Něm. Brodě. Teď bychom jen rádi věděli,
sda se při tom začervenal, či zda svojí vyšší
nadkřestaoskou morálkou jest již tolik otužen,
žá může bez nejmenších rozpaků pronášeti jiné
straně výtky, jež by se nejvíce hodily na jeho
vlastní stranu ©pokrokově-realistickou. Kdy
bychom měli odrážeti všecky lží, jež Masary
kovský „Čas“ proti církví naší vždy za týden
vychrlí, mosili bychom ha to věnovati vědy
průměrně nejméně jeden list „Obnovy.“ Jak
sČas“ nelže, k tomu aspoň několik nejnovějších
dokladů.

edešle jmé přibili na„pranýř úskočnoulež „Časn“, že „Čech“ vyz knězetvo, ab
hledělo dostati havlíčkovské oslavy do svýc
rukou a še „Obnova“ k témuž vybízela vpří
činů oslav Havlíčkových. Známe tak trochu
chytrácké podskoky tohoto všemi mastmi ma
saného Jístn a proto nejsme asi od pravdyda
leko, řekmeme-li: Úas čekal, že v hněvunad
tou Jží se katolický tisk ukvapí, a aby sdů
raznil své stanovisko, začne sekati hned do

Havlíčkai do Husa. Pak vyotonní S Gmravněnýmkázáním, popudi českouvdřejnost proti
klerikálům“ a randálistů ee náleznehojnost

hned. Proto 13. t. m. Čas přidal ještě třetí lež:
„K Havlíčkovým oslavám vyzývá také králové
bradecká Obnova dne 8. června“. A my jsmo
zatím pouze napsali v příslušném článku tato
kratičkou výzvu, kterou znovu opakojeme:
Žádáme, aby Havlíčka oslavovali jenti, kteří

skutečně ve abopách eho idel kráčejí.“ Atohlebylo adressováno táborům mimokalolickým, :
nikolí našemu, jak kontext určitě dokzáuje.

Ale prolbaný „Čas“ si upravil výzvu podle
vlastní potřeby.

Jiné dvě ničemné lži Času v článku „Svuto
krádež národní“: „Církev katolická nerodí
muže, kteří by požívali vážnosti v národě. Ka

v národě, už jen šlechtici a kněži“ (sic!) —
A za několik dní na to tentýž prolhanec psal
dlouhý článek na oslava apřímného katolíka
Fr. Bartoše. A což pražský Ferd. Lehner, jehož
vytrvalé a bystré stadium o českém umění
samy liberální listy chválí. O dra. Al. Masi
lovi patrně vševěd Času také nic neví, ačkoliv
ho sami němečtí učení protestanté chválí. O
dějepisném badateli Fnězi Wintarovi také „Čas“
mnoho psáti nemůže, poněvadž týž odkryl ve
likou protestantskou prolhanost v příčině za
vření kostela v Broamově. O dru. Vychodilovi
také masí mlčeti, ač týž vyniká netoliko jako
vysoce vzdělaný theolog, ale i jako vážný nčitel
v jiných odborech. A což dr. Keyštůfek, jehož
dějepisná činnost nalezla uznání iu „Národoíci
Jistá“? Sigmand Bouška patrně dle našich
realistů nijak v básnictví nevyniká. Aspoň
„Naše Doba“ všímá si velmi ráda některých
katolických básniček, jež projevují esthetické
slabiny, ale o krásné sbírce Bouškově „Duše
v přírodě“ ani muk. O zásluhách a politickém
rozhledu dra. Stojana se nedozvíme z „Času“
také nic. Takový list, který soustavně zamlčuje,
co velkého vykonali naši katolíci, může pak
aspoň své jednostranně informované čtenářstvo
balamatit lží, že „církev katolická nerodí muže,
kteří by požívali vážnosti v národě.“ Vždyť
vynálezcové vyšší morálky dovedou ještě jinší
věci. Dovedou „odpravit“ a zkvitisovat kato
lickou kniha, aniž by ji četli. To jest nejpo
hodlnější. Vyzvali jsme na př. Masaryka, aby
dokázal, že jsou oprávněny výtky, jež činil
Sahulově knize „Z husitství do protestantetví“
(oddílu pojednávajícímu o kališné inkvisici)
a jakkoli jsme po dvakrát poukázali na chytré
mlčení filosofa filosofů, jest nám posud jeho
odpovědí — mlčení. Vyzýváme tedy znova
k reálné kritice! Vždyť ostatně Albigail Ho
ráková stěžovala si v „Nár. listech“, že kritik
„Úasn“ posuzoval ta slova z představení jejího
dramatu, která na jevišti vůbec mlavena ne
byla. Pak se divte prolhanosti realistického
tisko o spisech katolických!

Dle „Času“ jsou „církevní kruhy pře
šťastny, když z civilistů nabídne se pod jejich
prapor nějaký advokát (třeba prohnaný) nebo
hňup ze středních (?) škol.“ Takhle pracaje
ušlechtilá duše „Času.“ Dřív než dokázalo ka
tolické studentstvo, seč jest, až jest obmyšleno
sprostou nadávkou. Už také odkryl „Čas“ 12.
t. m., jak prý dovede „klerikální liga“ lháti,

což prý „Se rozumí a klerikálů samo sebonu.“Zatím,Čech“ dokázal, že jedna zpráva Času o lize
byla sama — prolbanou. Prý Fr. Bartoše „ob
kličovala a osobovala si společnost klerikální,
třebas on v nitru svém sotva změnil názory,
které jsme znali.“ A teď dokaž, prolhaný liste,
že Bartoš sám bez nocení upřímně oepřilnul
ke katolickým krahům! Msgra. VI. Šťastného
pokládal až do emrti za svého nejvěrnějšího
přítele a byl dlouholetý m, stálým přispívatelem
do jeho listu.

„Čas“ takó lhal, že v náboženství sv.
Václava „sotva bude se nalézati nauka ku př.
0 transsubstanciaci (přepodstatnění) hostie vtělo
Kristovo, odpostcích, očistci.“ Prý to zavedeno
bylo do katolictví teprvé po smrti sv. Václava.“
A tohle jste, pánové, sami podávali kritika díla
Kalouskova o sv. Václava? Jak jste to dílo
četli a jaké jsou vaše vědomosti z historie
církevní? Nedovedeme si představiti, aby prů
měrně vzdělaný člověk neznal v té věci pravdu.
A proto jest zámyslným balamučením, praví-li
„pokrokový“ Čas, že mše av. byla zavédena
v církvi teprv po smrti sv. Václava.

Tolik zatím z dlouhé řady realistických

pros překrucování a lší. Proto žádáme,aby Masaryk nejdřív napravil šnrnalistiku
vlastní a pak teprve káral jiného. S „Časem“
Se mu to už sotva podaří. Čtenáři toho listu
jsou již tak ušlechtile a nestranně vychováni,
že by líst odhodili z podezření, že „vplul do
klerikálních vod“, kdyby slušně o katolicích
psal. Vždyt „Čas“ hned takové domněnky vy
slovoval o listech jiných, když se odvážily
psátí trochu nestranněji.

Politický přehled.
Ve Vídni pracuje se plnou paron: zase

dají delegace, nelení se v poslanecké sněmovně
ani ve výboru pro volební opravu. V rozpoč
tovém výboru rakouské delegace echválen
rozpočet vojenský a úvěr okkapační. Mezi
bar. Beckem a drem Wekerlem započalo vy
jednávání o revisi rakousko-aherského vyrov
nání. Poznává se v Cislajtanii, že když so
v Uhrách doinábají samostatného celního ta
rifa, že nutno pak zavésti samostatně vybířání

ů, k bimž Ojslajtanie pívá
789/,, a roslaka naprostou vůbec. posla

necké sněmovně jedná se už týden o živnc
stenské opravě. Výbor pro volební oprava
schválil rozdělení okresů pro Horní Rakoasy,
Solootrady a D. Rakousy dle návrhů Hohen
lohových, které rovnost z vládní předlohy
úplně vyloačily. Vláda postavila se na pev
nější noby prohlásivši, že s touto volební
předlohou ani nestojí ani nepadá. Bar. Beck
vyjednává už s Čechy a Němci z království
a markrabství o kompromis v příčině počta
mandátů. — Na konferenci organisací soc. de
mokratických ve Vídni rozhodnoto, aby se
vše připravilo ku generální stávce, jejímž ú
čelem má býti vynucení volební opravy. — Na
schůzi v Něm. Brodě posl. Kramář vybízel
národ k soustředění všech stran na společné
práci. — Při doplňovací volbě na sněm král.
českého za městskou skupina Jičín— Nový
Bydžov, kterou dosud zastupoval mladočeský
poslanec dr. Pantůček, strana mladočeská zase
poněkad pohořela; třeba užší volby mezi mla
dočeaskýmkandidátem dr. Schanerem a radikál.
říš. posl. uč. Černým; říš. posl. hr. Šternberg,
dostal 239 hlasů. — Ministr kaltu dr. Marchet
zastavil prováděcí nařízení zeru. školní rady
pro králov. České k novému řáda školnímu, a
prohlásil, že výnos tohoto úřadu v rámci zá
kona přezkouší.

Maďaři přece povolili volání poslanců
nemaďarských a do devíti soudních komissí,
zkoumajících právoplatnost voleb, zvoleni po
jednom Rumuuo, Srb a Slovák.

Mozi Řeckem a Rumaoskem přerušeny
diplomatické styky; příčinu zavdal spor o
Kucovalachy, jež si oba národové přivlastňují.

V Rasku zase vybuchly na některých
místech nepokoje, zvlášť na Kavkaze a v Kron
stadta. V Bialostoku vinou židovských zlosynů
způsobena bouře,jíž v obět padlo mnoho mrtvých
i raněných a na dvě stě vydrancovaných ži
dovskýchkrámů.—Ministerskáradaschválila
novou daňovou úprava v Rasku, dle níž no
vých příjmů má se použiti k zúročení a umc
řování výpůjček, k hrazení nákladu na vojsko,
k zakupování statků pro sedláky.

Není větší nepřítel svobody než tem, kdo pra
cuje k revoluci a zamítá cestu reformy, na které
my nyní podle našich okolností jedině můžeme do

dráždí, podrývá, nedůvěra vzbuzuje, straší atd.
Lehko jest popuditi k revolucí a sbořiti staré ne
pohodlné stavení, ale těžko jest nové a pohodlné
vystavěli, ve kterém by mohl národ opět na delší
čas pokojně žíti a duševně pokračovati. Stav revo
luční není přirozený, není pokrok: revoluce jest
jenom bouřka, po kleré následovali mů počasí a
úroda. Jedna bouřka v přírodě po dlouhé pohodě
potěší nás, ale ustavičné bouřky zhnusí se každému,
nejen v přírodě, nýbrž i v životě polifickém. Pří
klad máme v historii všude, ale jmenovitě ve Fran
couzsku. Poněvadž nebylo možná po veliké revoluci
francouzské v předešlém století (XVIII) brzy zase
zákonní stav uvésti, poddal se národ francouzský
raději libovládě Napoleona a zadal mu svobodu
svou za tu mzdu, že uvedl zákonní pořádek. A nač
jest historie, nemáme-li se z ní učili a příklad a
výstrahu sobě brált?

Karel Havlíček Borovský.

Z činnosti katol. spolků.
Krajinský sjezd katolických jednot

Podkrkomošských koná so v nedělidne 8.
července t. r. ve Studenci pod protektorátem p. t.
Janas Hakla, velkoprůmyslníka a majitele velko
statků. —| Pořad slavnosti: Dopoledne uvítání
spolků v 9 hod. V 10 hod. seřadění spolků před
spolkovou místností p. J. Jona a odtud průvod do
chrámu Páně. O půl 11. bod. slav. služby Boží.
Po službách Božích průvod ku spolkové místnosti.
— Odpoledne: O 2. hod. zabájení sjezdu. Vsdp.
ThDr. Frant. Šulc, č. kanovník a prof. bohosloví

Hradce Král., promluví „O nutnosti organisace
katolické.“ Vletp. Ant. B. Drápalík z Hradce Krá
lové pojedná „O otázce národohospodářské“. Po
ukončení volná zábava při hudbě.

Z Libětátu. V neděli, dne 24. červnat. r.
řednášeti bude vo zdejší katolické jednotě p, A.
rápalík, prof. « Hradce Král, „o reformě man

šelství.“ Začátek o 4. hod. odpol.

Zprávy místní a z kraje.
Kanonické generální visitaco a udi

lení sv. biřmování koná se od 29. června do 1.
července v následujícím pořádku: v sobotu 23.
června jest njdp. biskup dr. Jos. Doubrava v Chval
kovicích, 24. ve Vel. Jesenici, v pondělí26. června
ve Zvoli, 26. a 27. jest biřmování v Nov. Městě
n. M.,vsobotu30.čertnazavítáJ. B. M.« Jičína
do (Třebechovic, kde v neděli 1. Července jest
gODer. visitace.



Kněžské exereitie pro diecésikrálové
bradeckou konají Be letos v jazyku českém ode
dne 20. srpna odpoledne do rána due 24. srpna
v biskopském semináři kněžském v Hradci Král.;
v jazyku německém od 27. srpna odp. do rána
dne 31. srpna na Hoře Matky Boží u Králík.
Mimo to budou ještě další německé kursy po.v.
exercitií na Hoře Matky Boží od 10 do 14. září
a od 8. do 12. října. Taktéž v chrámu Matky
Boží ve Filippsdorfu od 16. července k večeru do
20. července ráno a od 6 do 10. srpna. Kdo se
těchto dochovních cvičení účastniti touží, nechť
se oznámí pro Hradec prostřednictvím b. vikari
átního úřadu u b. Konsistoře v Hradci Králové
nejdélo do 16. srpna; pro Horu Matky Boží
v Králíkách a pro Filippsdorf u tamníbo rekto
rátu kolleje Redemptoristů, a sice v Králíkách do
25. srpna, ve Filippsdorfu do 14. Července. Dle
možností bude nemajetným účastníkům na zapra
vení stravovních výloh z milodarů přispěno.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 12. června usneseno: Udělenbyl
obvyklý příspěvek „Okrašlovacímu spolka“ v Nov.
Hradci Král. a příspěvek na výlet žáků měšťanské
školy chlapecké. — Výnos zem. výboru, kterým
byla zamítnuta stížnost p. dra. AIT. Radolfa, vzat
byl na vědomí. — Učiní se objednávka u firmy
Bromovský, Schulz a Sobr 6 litinových poklopů
na vstupy kanálové do ulice Plácelovy. — Žádost
c. k. okres. hejtmaostvío prchli"k . ech obchodů
8 mlékem v městě postoupí se zdravotní komisi.
— Majitelé domu na podalní v ulici Svatodušské
se vyzvou opětně, aby dali dlažbu neprodleně do
pořádku. — Vzatu ua vědomí, že okresoí výbor
svoluje k bezplatnému věnování pozemku obcí tě
locvičná jednotě „Sokol“ zde. — Zpráva mini
sterstva kultu a vyučování, dle níž toto nesvolilo
k rozšíření požitků z nadace Bartušovské pro me
diky ještě na jeden rok po dosažení doktorátu,
vzata na vědomí. — Rovněž i rozhodnutí c. k.
místodržitelství, kterým bylo svoleno k zvýšení
odměny kostelníku Janu Najmanovi no N. Hradci
Králové. — Technické kanceláři se uloží, by pro
vedla opravy na faře Pouchovské. — Vypíše se
konkurs na obsazení místa městského strážníka,
ježto Fr. Král, policejní strážník, místa svého se
vzdal. — Seznam obchodníků, kteří v neděli před
7. hod. rauní otevírají a teprve po 11. hod. zav.
rají své krámy, postoupí se c. k. okres. hejtman
ství. — Přijímá se protektorát „Národní slavnosti“,
pořádané dne 30. června a 1. července t. r. v mě
Šťanských sadech „na Střelnici“ místními odbory
„Ú. M. Š.“ — Hasičskému sboru projeví se po
chvala a plaó uznání za vzorné provedení veřej
ného cvičení dne 10. t. m. — Vzato bylo oa vě
domí, že okresní výbor schválil připojení honitby
ua pozemcích vojenského cvičiště k honitbě lesní
zdejší obce.

Matiční slavmoat v měšťanskýchsadech
ena Střelnici“ uspořádána bude dne I. července
t. r. pod protektorátem al. městské rady králové
hradecké. -- V podvečer slavnosti dne 30. června:
Posud nevídaná Benátská noc, při níž v sadech
zaplane mnoho get lampionů, pestrobarevných světel
a Četné transparenty. Skvostný ohňostroj. Koncert
tambarašů. Vstupné 20 h. Po té v sále divadlo
„Varieté.“ Překvapující program: Grandbioskop,
4 lliputáni, král magie, vlašský pěvěcutd. —
Pro reklamograf přijímá přiblášky firemp. Císac.
Hudba Himl—pic. Vstupné 30 h. — V neděli dne
1. července odpol.: Seřadění průvodu mezi Vone
Šovými sady a Rudolíinem. V čele v historických
krojích heroldi, kníže Přemysl na koni, banderium,
čtrnáct allegorických vozů, s nichž buďtež příkladmo
jmenovány: „Hold Ú. M. Š.“, „Kovářetví“, Ho
stinství a řeznictví“, atd., několik květinových:
„Vlčí mák“, „Bez“, „Růže“, atd. Dále „Rybolov“,
„Cikáni“, a pod. Po té následují květinami zdo
bená kola cyklistů. — Průvod rozmarně zakončí
Indian, 2 kohouti, pštros a Port-artarský velociped.
I obsah slavnosti budiž zde doplněn aspoň částečně.
Táborycikánů- kotlářů budou dva s medvědem a
dvěma koníky, inscenována bude cikánská svatba,
mimo to tančeny budou i uherské tance cikánské
a tanec květinový. — Pro tombolu získávy cenné
objekty ze skláren hrab. Harracha. Africká pošta.
Střelba do skleněných koulí. — I o reklamu ne
obvyklou je postaráno. Hudba třebechovická. Bližší
na plakátech. — Při večerním návratu na Labi na
lodích stkvěle ozářených tamburaši. Obecenstvu
doporučuje se vzhledem k obrovské návštěvě právem
očekávané, aby si včas sakupovalo vetapenky;
nebo$ do sadů bude vstup volný jen jednotlivě.
— Stran allegorických vozů informace podá p. to
várník Petrof jun. a starosta p. Machek.

Připomenutí k matiční slavností.
Dary pro buffet račtež laskavé doručiti v neděli
1. července od 10 do 12 hod. na Střelnici.

Ze spol. nemocniční„Pokladny proživnostenská společenstva I., II., IIŤ. a IV. v Hradci
Králové. V ustavující výborové schůzi svolen byl
starostou p Fr. Drbal, krejéí v Hradci Králové a
místostarostou již pojedenácté p. Čeněk Herynk,
rokorista firmy Berger 4 Munk v Hradci Král.

Dne 3./8. t. r. za příčinou přesídlení z Hradce do
Praby předal starosta tehdejší p. J. Hájek vedení
pokladny v ruce místostarostyp. Č. Herynka. Ve

výbor. sebůzi 9./6. t. r.předal tento vedenípekladny v ruce nově svolemého starosty p. Dr

V týž den měla pokladna na botovosti 3.702:96 K,
a Sice ve dvou spořitelních knížkách 3.611'09 K
a v pokladné 91-86 K. — V téže schůzi vyřízeny
běžné záležitosti a poukázáno k výplatě více účtů.
Na návrh pp. Štěpa a Huňáčka uvažoval výbor o
možnosti snížení nemocenských příspěvků. Po
zevrubném rokování uznáno, že sa nynějších po
měrů jest nemožno tak učiniti, poněvadž za 6 let
pastřudaný reservní fond K 3600 ze zvýšených
příspěvků by dle výpočtu během 2 let byl opětně
úplně vyčerpán; o nějaké jistotě, že do té doby
bude plataě rozhodnuto o další existenci dnešních
pokladen upravením invalidatho pojištění a even
tuelně sloučením stávajících pokladen v jeden
celek, není ani zdání, V uvážení těchto okolností
bylo většinou hlasů usnešeuo dosavadní stav po
nechati i dále v platnosti.

Dlocésní jednotaeyriliská v Hradci
Králové konala svou valnou hromadu v Adal
bertina dne 7. června 1906 za přítomnosti četných
členů. Z jednatelské správy uvádíme: Jednodenní
exercitie byly 6./5. 1905 ve Velké Upě, dvou
denaí 7. a 8/8. 1905 v Humpolci a Želivě. Za
četného účastenství 17.—19/8. 1905 účastnili se
členové jednoty Dr. Mrštík, prof. Orel a skladatel
Říbovský ioternacionálního chorálního kougreseu
v Strassburku. Členové jednoty ve spojení 8 pp.
bohoslovci zpívali při svěcení kostelů: klášterního
v Slatinanech, fliálního kostela v Selmicích n
Kladruo, velechrámu 8v. Barbory v Kutné Hoře
a klášterního kostela v Pardubicích. 5/6. 1906
uspořádány jednodenní cyr. exerticie v Kladrubech.
Členů čítá jednota zpívajících a přispívajících 400.
Příjmy jednoty čítaly r. 1905-6 1232 K 86 h,
vydání 135 K 62 h, takže zbývá na hotovosti pro
nový správní rok 1906-7 1097 K 24 h. Proti
loňsku přibylo 91 K 87 h. Letos ještě pořádá
jednota cyr. exerticie v Králové Dvoře 4. a 5./9.
a v Poděbradech10,—129. 1906.

Lonis Leger v Hradci Králové.
Slavný publicista francouzský o věcech českých,
professor na Collége de France v Paříži, p. Louis
Leger zavítá za svého pobytu v Čechách dne
1. července t. r. do Hradce Králové. Pan Leger
bade za dvoudenního pobytu v Hradci Králové
hostem města, jež připraví mu zajisté vzhledem
k jeho velikým zásluhám o nás uvítání neobyčejné.
S panem Legerem přijede do Hradce Králové i
řada vážených hostí z Prahy: členové praesidia
městské rady, dr. Vrchlický se zástupci „Máje“,
rytíř z Čenkova a j. Podrobný pořad slavnostních
dní sdělímepříště,

Z minulosti Hradce Králové. (Rybo
lov na Královéhradecku). Dne 24. června 1809

pronajímala městská vrchnost královéhradecká ryolov ve veřejných částech Labe a Orlice, jakož
ve všech na půdě jejího obvodu se nacházejících
potocích a jezerech dnem 1. července toho roku
počínaje na 6 po sobě jdoucích let t. j. do 30.
června 1815 Nájemce byl povinen břeby proti
jakékoliv škodě chrániti a každé poškození ihned
magistrátu oznamovati. Naproti tomu měl právo
při povodni z vody vyšlé ryby na březíchi v nich
cbytati, neaměl však na fortifikační obvod vstou
piti, aniž upevnění břehu rybářskými nástroji a
nářadím poškozovati. Nájemce byl též povinen
složiti do městského důchodu záraku. Pronajímalo
se: I. část Orlice nad Lhotou Malšovou počínaje
až po roh jezera z Binkovského; II. od rohu je
zera z Binkovského po roh louky Pětíluk a jezera
Lišno; III. od rohu Pětiluk až po stav Malšovický;
IV. od stavu Malšovického až k mostu Orličnému
po odrážce jedné třetiny této celé části, kterou
používá c. k. fortifikace; V. ua Orlici od „Překo
paného rohu“ až po trouba Stěžerskou s tak zvaným
starým Labem pod Březhradem. — Na tyto části,
I.—V., podal Augustin Svoboda 23 zl. VI. Na
Labi: od Skalky Smiřické až ku aplava u Před
měřic a dále od tohoto aplavu aš k rohu Mrdáskov
skému a louky „Širlinky“ naproti mlýnu Kydlinovu
a od rohu Mrdáskovského až po „Voltovy kouty“.
— Na tuto část nejvíce podal Jan Slavík, totiž
16 zl. — VII. Od „Katova ostrova“ až po „Umrlčí
kouty“, též Staré Labe po odrážce jezera Mi
noritského, najal Václav Zámečník za 6 zl.44kr.
VII. Od „Umričího kouta“ až po „Překopaný roh“
na Labi s malým jezírkem, „Zabí“ zvaným a za
„Umrlici“ od statku Vackovského aš pod Pnme
rovakon louku na Labi, najal za 12 sl. Josef Kra
tochvíl. — IV. Konečně pronajat potok „Trotinka“
za 1 sl. 30 kr. Mat. Pilnáčkoví. (Přílohy k účtům
z £. 1809 v měst. archivu.) V. Pa.

Fe e. FirmaJ. F. Langhans,ce.ak.
dvorní v Hradei Králové, vystavuje ve své
hlavní skříni proti Grand-Hoteln tableauxe abi
turieutů místních ústavů: paedagogis, obchodní
akademie atd. Tableauxe tato provedena v mo
derní úpravě, každé jednotlivé portraitprovedeno
čistě uměle. Krásná tableauxe budou pěknouupo
mínkou pp. abiturientům na jich studia.

Spořitelna kralohradecká. V měsíci
květnu £.r. uloženo na vkladní knížky K 138.967-42,

11,601.668.323; na hy půjčeno K 69.100,

K 32,114.000, uložené přebytky K 478.160-48.

po c. k. notáři a zem. advokátu a maj. realit, na
rozená dne 6. června 1829. Pobřeb koual sev 50
botu 16. t. m. na břbitově poachovském. — V Ja
blonci n. J. zemřel 17. t. m. p. Josef Palouš, rolník,
otec pardubského kaplana dp. J. Palouše v 68.
roce věku svého. Pohřeb konal se 20. Června na
hřbitově v Jablonci n. J.

V Plotištích m. L. u Hradce Králové
pochován byl 20. t. m. známý dětský lékař v Praze
dr. Boh. Souček, rodák Plotišťský. Různým ná
rodním a humanním korporacím odkázal zoačnější
peněžité odkazy v obnosu přes 30.000 K.

Obecení volby v Pardubicích. S na
pjetím a zájmem nebývalým hledělo se vatříc letos
obecním volbám v Pardobicích. Volby děly se ve
znamení úporného boje strany svobodomyslné a
židovské. Se stranou svobodomyslnou Šli národní
socialisté. Na straně židů stáli pokrokáři a sociál.
demokraté. Nazýváme-li oposiční stranu židovskou,
není to žádná příhana, ale výraz věrně přilehající.
V síni volební bylo při volbách plno židů. Rozumí
se, žei jejich náhončí evangeličtí a pokrokářští
potili so oddaně pro vítězství svých pánů. Nikdy
nebylo židovstvo v Pardubicích tak do jednoho
vzbůru jako při letošních volbách. Běhali netrpě
livě a rozčilené po ulicích a kolem radnice, sabá
nějíce usilovně všecky své pokrokářské přívržence
k osudí volebnímu. Kdo nechtěl jíti pěšky, tomu
nabídl p. Winternitz elegantní egaipáž. Prof. Rosa
a dr. Koutský konali p“i volbách čestnou stráž
v sále radničním, pozorujíce zpytavě akt volební
a počítajíce již předem Jístky odevzdané ve pro
spěch své strany židovské. I strana svobodomyslná
rozvinala veškerou svoji energii, aby dotěrného
odpůrce odrazila. Proto účast při volbách byla
tak veliká, jako nikdy před tím. Z 1900 voličů
dostavilo se ve III. sboru k volbám, kooaným dne
16. t. m. na 1300, z nichž strana svobudomyslná
obdržela přes 900 hl., strana židovská skoro 300
hl. Ač to je značná meušina, přece z toh» lze
viděti, jak zmobutněla strana židovská v poslední
době v Pardubicích. Skrutinium při III. aboru
trvalo až do půl 3. hodioy do rána. — „Osvěta
lidu“ byla vděčná. Ze všech sil snažila se p
mluvami a lží dobýti sídla patronům svým na rad
nici. Hous u všech slušných lidí vzbudil nectný
útok šidovské „Osvěty lidu“ na nemocného dr.
Formánka, odstupujícího starostu. To ovšem může
se napsati jen v „O. 1.“ Velmi zajímavým bylo
provolání „O. 1“ k voličům ve II. sboru, kde
tento nanejvýš štvavý list se dovolává náboženské
snášelivosti, ač každý chlapec ví, že „O. L“ živí
se pustými štvanicemi náboženskými. Tak lico
měrně se přetvařovat dovede jen list realisticko
pokrokářský. Volba ve II. sboru konala se v úterý
dne 19. t. m. V té skupině volilo kolem 400 vo
ličá. Většina se dostavila. Kdo nemohl přijíti, za
stoupen byl plnou moc'. Také v této skopině byla
židovsko-pokrokářská klika na celé čáře odražena.
Ve středu dne 20. konula 8e volba v I. sboru.
Pardubické volby jsou malým obrazem velikého
onobo světového zápasu židovatva, jehož konečným
cílem za pomoci požidovštělého tisku jest, domocí
se všech vlivných míst v obcích, zemích a celých
státech na potlačení křesťanstva. — Dlužno při
pomenonti, že větší část učitelů volila se stranou
mladočeskou proti pokrokářům, naproti tomu vět
Šina učitelek odevzdala své piné moci volební
straně židovské. Většina úřednictva dala hlasy své
kandidatům strany svobodomyslné.

Koncert ve Velichovkách. V neděli
dne 24. června 1906 vojenský koncert v lásních
Velichovských. Začátek o 4. hod.Vstupné: osoba
50 h, Jčlenná rodina 1 K 20 hb.

Ke schůzí svěcenců = r. 1881 Sdě
luje se nám, že dříve nežli návrh o schůzi buď
v Opočně nebo v Rychnově podán byl, rozeslány
byly dopisy s návrhem na schůze buď v Chra
dimi nebo v Choeni. Těmto návrhům náleží tudíž
priorita. A navrhovatel Opočna a Rychnova se jí
loyálně podrobuje, ač míní, že by od vdpp. kolegů
mělo býti asi rozhodnuto mezi Chrudimí a Opočnem
a jen eventuelně také Chocní. Jinak však budiž
jenom toho dbáno, abychom ge sešli, a na tom
vlastně nejvíce záleží. Proto, bratři drazí, sděltež
laskavě svá mínění našemu dobrému v tom ohledu
důvěrníka vdp. Františku Černému, katechetovi
v Chocni; on podle mlnění většiny nám všem
podá správu definitivní. Čas schůze by byl asi
vhodný 18.—19. července.

De fliálky Zálošního Úvěrního
Ústavu v Semilech, která 1. červencemsvojí
činnost zahájí, povoláni byli ze zdejší centrály pá
nové: Josef Fér, co dirigent, Fr. Vavruška, 00
vrchní korrespondeat, Frast. Řejmásekco poklad
ník a Václav Libánský co liguidátor.

Pěkné počasí umožňujepohodlnousklizeň:
na lukách, která lotos vydala žeň značnou, nepo

kojívou. Ale co te AODŮT škody i na Hradeckuhousenky na stromech! Mnohým hospodářůmposud
marno jest přípomínati, jak Be szbůhdarma rami
poškozují zanedbáváním stromoví. A což by byla
tolik pracná námaha spojená s očištěním sadů od
honsenék? Věra že nám do bospodářské vyspě
losti achází ještě mnobo. Dobrý ssdař má přece

SŽ jšíhočasu pochopiti,jak veliký užitek'přížáši dobře ošetřovaný sad.



Slavnost odovzdání odznaků čest
ného kamenikáta v Rychnově m. En.
(Dokoně,) Výkony choru svatohavelského za ří
sení ředitele téhož p. Provazníka byly věru Slav
nosti té důstojny. Krásné mešní sbory i zpěvy 80
lové, vše za dovedného doprovodu jenom varhan
působilo na všechny účastníky zřejmě povznášivě.
I snalci vyslovili se o chóru a výkonech jeho
s uznáním. Možno říci, še střed širého rychnov
ského vikariátu representoje se čestně a pro po
vznášející příklad i všem ostatním farnostemz vi
kariátu i v ohledu zbožné písně církevní, jež, když
takto dotýká ge sluchu, věru pronikne až k srdci
a unáší pak skutečně „výš a výše nad tyto světy.“
— V tomto ohledu by si, tuším, i Rychnov za
sloužil i širší pozornosti a to zejména i od ústřední
jednoty cyrilské v naší diecési. — A v konec
zazně) z chora volebný náš svatováclavský, národní
chorál. — V něm pojednoa splynuly hlasy cbóru
s těmi v presbyteriu i v lodi v jednu vroucí prosbu
za vlast i národ „Svatý Václave, nedej zabynouti
nám ní budoucím '“ — Po elavnosti následoval
doprovod nového vsdp. kanovníka na děkanství.
A odpoledne následoval společný oběd v „Národním
domě.“ — Dlužno uzoati, že Rychnov má v tomto
domě výtečnou representační dvoranu pro podobná
větší sbromáždění. A dvorana „Národního domu“
má také vlídného, úslužného a snažívého hostitele
v osobě p. Vítovského. S úpravou i obsluhou byli
všichni vesměs spokojeni. Že zazněly i při této
příležitosti přípitky, rozumíse samo sebon. Jímavý
byl ten vadp. kanovníka Bartáka! Vrpomněl roku
1866. o bitvě u Hradce Králové viděl čtyři ra
něné Sasy. Ti tenkráte s námi bojovali proti hra
bivému Prusku. I tásal se těch čtyřech — kde je
víc vašich bratrů! A vodpověď mu zaznělo: „Nás
z našeho oddílu víc nezbylo než my čtyřil“ —
— „Ti ostatní padli“ — — | A on vzpomíná, že
s těch, kteří r. 1859 byli na kněze posvěcení —
sbyli také už jen asi čtyři. A dva sich jsou oa
sám a ten, jemuž směl dnes odevzdati čestný ka
nonikát. [ vzpomíná zase těch, jichž působením
slavnost dnešní ve staroslavném Rychnově usko
tečněna, Pia X., Jebo Veličenstva a J. M. biskupa
a otce diecése. Té trojici provolává „sláva“ a
blahopřeje znovu p. kanovníku a vikáři našemu.
Hluboce dojat odpovídal nový p. kanovník děkuje
s rozechvěním všem jak vadpp. zástupvům kapituly,
tak i zástupcům úřadů všech a všem účastníkům.
Aklamován byl zvláště ten výrok jeho, že za jedno
cítí se svým vikariátem. Avdp. J. Čížek, sekretář,
bratrsky vspomněl svého spolubratra v sekretářatví
vikariátním vdp. Jana Šrámka, epolu bisk. notáře
v Nebeské Rybné. | on na této slavnosti má svůj

" podíl, své popřední o ní příčinění. A zajisté že
tolik se na ni těšil! Nyní pak chorý tělem dlí
dachem mezi námi. Za soublasu všech ukončil
přáním „kéž se nám brzo posdraví“ — Tím pří
pitky ukončeny a přiblížil se okamžik, v němž
milí a vzácní hosté z Hradoe Králové měli nás
opustiti. Spěchalí k odpolednímu vlaku. Možno ne
pokrytě říci, že loučili jsme se 4 vedpp. kanovníky
J. Bartákem a Fr. Kernerem neradi. Svým milým
a blahovolným jednáním a vystupováním vkotvili
ge nám v paměť milou! Po jich odjezda zdrželi
se zbylí účastníci už jenom na krátko. A roz
jížděli se e dojmy co nejpovznešenějšími nad alav
ností tak sdárnou a erdečoou! Zmínky zasluhuje,
že duchovní vikariátu potěšení jsouce povýšením
svého vikáře a chtíce oslaviti je na místě čestného
daru dobrodiním na počest oslavence, učinili mezi

sebou sbírku, le vynesla 106 K, a věnovali tentoobnos na bohoslužby pro Čechy ve Vídnil K četným
blabopřáním vsdp. kanovníku v den jeho slavný
projeveným připojujeme i my své: „Ad multoš
annos — Da „mnogaja ljeta“.

Z průmyslového musea v Chrudimi.
8 ohledem na nepatrný počet přihlášek k chystané
umělecko-průmyslové výstavě východočeské, spojené
s rozdílením cen peněžitych i jiných, která ve
dnech od 16. září do 21. října t. r. konati se
měla, usneslo se předsednictvo kuratoria musej
ního ve svém sezení dne 15. t. m. od pořádání
výstavy té pro letošek upustiti.

Z Nikulče u Svitav. Od3.—10.června
odbývali zde vldpp. P. Ondřej Kčssler, superior
a P. Josef Radisch C. Ss. Redempt. ze Švítav
sv. miseii, jež se stkvěle vydařila. Při všech po
božnostech, kázáních a průvodech bylo účastenství
co největší nejen z osady adejší, nýbrš i ze širého
okolí. Z 1068 farníků přistoupilo na 700 ku stolu
Páně. Bůh odplatižš neunavným dp. missionářům
Jakož i onomu člechetnému dobrodinci našeho
chrámu Páně, jenš obětavostí svou umožnil nám
odbývání sv. missie.

Z Brandýsa mad ©. Působilo-li roku
minulého sensaci v celém světě, že v lázeňském
našem městě nekonala se obvyklá alavnost Božího
Těla na náměstí, s tou větší radostí můžeme dnes

nát jo letošní slavnost dala uvětu důkaz, žet Brandýská zůstala věrnou Svátostnému
Spasiteli. Věru imposantní byl průvod, k

váp. farář V. Veselík sa assistence místních du
chovních: dp. Bolka a Mikana, ku čtyřem oltářům

postaveným na náměstí munificencí si. městskéhozastepitelstva, p. patrona, sl. společenstva živnost
níků a pí. radové Horské. V průvoduviděli jsme
sl. sbor učitelský místaí i okolní se škol. dítkami,
zástopcesl. c. k. úřadů,některéčlenyal. městské
rady a ol. zastupitelstva města B váechoy

pp. starosty obcí přifařených, sl. sbory dobrovol.
hasičů místních i okolních, ct. sbor literákův a
nesčetné davy věřícího lidu. Zvlášť dojemný by!
pobled na velkou řadu družiček (100), když u
jednotlivých oltářů roznášely posvěcené věnečky
jednotlivým hodnostářům. Při této příležitosti nelze
nám nevzpomenouti naší hudby chrámové, kterou
s nevšední horlivostí péstuje p. učitel Jcr. Bittner
jako ředitel choru. Tak se zdejším sborem chrá
movým (23 hl.) provede v neděli (24. června)
v den av. Jana Křtit. svým řízením Jos. C. Dra
blovského mši z C dur op. 79. pro smíšený sbor
a varhany, off. „Justas ut palma“ « A dar od
Schnabla, „Pange lingua“ z G dur od J. Cainera
a vložku: „Zpívej duše Pánu žalmy“ z B dur od
J. Maláta. V pátek — v den světců sv. Petra a
Pavla provede dále Horákovu V. mši z B dur
v novém vydání od Říhovského 8 průvodem varban,
Graduale: „Constitues eos principes“; off. „Ju
omoem terram“ obé z C dur od Rob. Fiibrera a

„Pange liogas“ z Es dur od O. Horníka.Respon
soria hl. bez průvodu. U varhan řídící učitel p.
Frantisek Faltas. Další činnosti horlivého p. ři
ditele voláme z té duše: „Zdat Bůbj“

Cyriilské pěvecké evičemí v Kla
drubech m.L. DiecésníjednotaCyrillskás farním
chrámovým sborem na podnět známého reformátora
církev. hudby a předsedy J. C vidp. biak. vikáře
a arciděkana cbrudimského dra. Mrštíka uspořádaly
přátelům církcv. hudly dne 6 června vítané do
staveníčko k poslochnutí vybraných ukázek hu
debních. Dán tu důkaz, žei v menších, dobře
ařízenýchchrámech lze pěstovati gregoriánské zpěvy
8 jaký genre skladeb dlužno voliti pro chrám.
K přátelskému tomuto ajezdu zavítalo — ač po
časí odstrašovalo — hojně bostí z blízka i zdáli.
Povšimoutí jest hudno, še i z řady našeho učitel
stva hlásí se dosud dosti horlitelů pro ideální
snaby zastanců přesné církevní hudby. Slyšeli jsme
tu při slavné mši i po ní krásné skladby našich
i cisích skladatelů. Velebně zazníval zpěv jedno
hlasný, dvoj-i vicehlasný, provanut i přesnýmgre
Boriánskýmchorálem. Zastoupení zde byli jich
skladbami z našich skladatelů Horník, Winter,
Říhovský, Picka ; z cizích Kornmůller a Palestrina.
Celkem přednoseny veškeré skladby, řízené ředi
telem kůru p. J. Pelikánem8 náležitým pojmatím

u o řiým úspěchem. Zvláštaí pochvaly zaslubujíslečny JosefaSvobodova a Maruška Futschikova;
z pánů Ambrož, Balcar, Hora, Křičenský a Ptáček.
Chorály dovedné doprovázel na varhanách p. řed.
Winter z Kolína. Při mši malý orcbestr, sestávající
ze slč. Ptáčkových a pp. Lejhance a Ptáčka, hrál
s náležitým výrazem. I dívčí sbor se zdatně činil.
Po exercitiich chrámových shromáždili se účastníci
v sále cís. hostince, kde přítomné hosty uvítal
místní farář dp. V. Vostřel. Na to násiedovalu
přednáška předsedy J. C. vldp. arciděkana dra.
Mrštíka „O reformě církevní hudby.“ Slovy nad
šenými u způsobem velice zajímavým a poutavým
poučil nás o tom, jak lze církevní zpěv a hudbu
v naších obrámech zvelebovati, odsoudiv dosud
namnoze panující zlozvyky a nedostatky. Po před
nášce provázel účastníky se vzácnou ochotou p. c. k.
ředitel dvor. hřebčince Rudolf Motloch cís. stájemi.
Za vlídné příjetí účastníků a za laskavé pro
půjčení povozů vyslovojeme panu c. k. řediteli,
jakož i ostatníma úřednictvu na tomto místě
vřelý dík!

Pokračovací vyšší dívčí škola ve
Dvoře Král. m. L. Jestto ústav vyšší,který
podává vzdělání všenbecné a zároveň poskytuje
dívkám přípravu ku skládání zkoušek pro pě
stounky, pro industriální učitelky, ano i pro kau
didatky učitelství z literních předmětů, jež sou
kromě ku složení zkoušky se připravují. Podle
učebné osnovy školními úřady schválené má se
poskytnouti dívkám takového stupně vzdělání, aby
staly se dobrými vychovatelkami a vzornými mat
kami, ale i těm, jež touží po postavení samo
statném, má poskytnuta býti příležitost, aby Be
k němu náležitě připravily, aby bodonenost svou
si zajistily a staly ae užitečnými členy společ
nosti lidské. Pokračovací vyšší dívčí škola má dvě
třídy a vydržuje ji město Králové Dvůr n. L. -Ve
školním roce 1906-6 byly v I. třídě pokračovací
vyšší dívčí školy 32 žákyň ve věku od 15 do
18 let, z nichž dvě aložily během roku zkoušky
pro opatrovny, dvě připravují se ku zkouškám
s předmětů literních a některé bodlají skládati
zkoušky z ženských ručních prací. — Příštím
rokem bude se vyučovati více bodinv témdni šití
ženského šatstva a pro dívky, které chtějí se vě
novati samostatnému povolání v komtoirech, psaní
na stroji. I na sřízení kuchyně při domácím ho
spodářetví se pomýšlí. Osnova školy je jako pro
dvoutřídní liceum, připojené kn měšťanské škole.
Divkám dovoleno jest súčastniti se tanečních
hodin, přednášek, divadel, koncertů, ano i zábav

tanečních, aleje v průvodu rodičů, neb jich záa pod dozorem ředitele, neb člena učitel
sboru. Ve všem podléhají řádu disoiplinár

nímu, ný bol vypracovándle vzoru Pěttingesolomouckého. Ó byty cizím dívkám v řádných ro

dich postarárd rr školy.DoškolyKo
K ooo nka, které 8 prospěchem ylygol ataké osydívky,kteréžpro
Záo0, že si osvojily dostatečněprápravných věomostí.

L český spolek pro zvolebu včelař
ství, zahradnictví a chovu hospodář
ských zvířat v Chrudimí koná v neděli
dne 24. června 1906 o 2. hodině odpol. v Zde
chovicích v hostinci p. Karla Sazimy valnou hro
madu, v níž pojedná se mimo jiné: o chovu věe
lích královen a jich připojování ku včelám, o t
mělých rojích a o chova králíků. Hojná návětěva
jest nanejvýš žádoucí.

Z Rohozné a Svejameva. O avátcích
svatodušních překvapena byla celá osada naše
neočekávaným a drahocenným darem, jehož se
dostalo památnému kostelu av. Erazima a tím
celé osadě naší. Věnovel a dle svých návrhů po
Hditi dal náš vldp. farář Ed. Neumann všechpět
oken chrámových, jež avou stkvělou nádherou a
neobyčejnou jasností překvapují každého. Barvitost
oken úplně jest v souhlasu s malbou kostela,
kterou v létech dřívějších také sám náš pan farář
vykonal. Stylisované květy avlačce, růže, vavříny
a lilie jsou jako barevným dechem v zářivém sklu
vykouzleny a nevadí docelanic přístupu světla,
ba naopak činí toto tajemné příjemným. Okna
tato dle výroku firmy B. Škardovy v Brně, jež
je provedla, jsou první tohoto způsobu. Na důkaz
vděčnosti a uznání za tak drahocenný dar sešlo
se obecní zastupitelstvo v neděli dne 10. června
dopoledne po bohoslužbách ge zástupci patronát
ního úřadu a místních spolků a za zvuků hudeb
ního sboru dostavili se do budovy farní, kde slovy
nelíčenými vzdány Šlechetnému dárci upřímné
diky za tento velkolepý dar, jakož i za celé
vnitřní překrásné vyzdobení celého, nyní obnove
ného domu Božího. Dojat nad tímto překva
pením p. farář děkoval za pozornost jemu věnc
vanou a důrazně kladl na ardce všem, by chrám
Páně v tomto stavu udržovali, by nám byl vždy
útéchon a obranon a sloužil tak ku spáse duší
našich. Z 18členného výboru ovšem nedostavili se
tři, kteří jsouce smýšlení soc. dem. — neuznávají
nutnost víry a neznají pocitu vděčnosti. Zato celé
zástupy věřícího lidu nabradilo tuto maliokou me
zeru. Kéž Bůh zachová nám zde ještě po mnoho
let ve zdraví a spokojenosti našeho duchovního
pastýře, neboť jebo přičiněním nemůže ge kostelu

pajomn v celém okolí žádný vyrovnati. „Zaplatůh l“

„Jenglerie jemrnmalistigme“ bují silně
v „Jihlavských listech.“ Co v jednom čísle se
tvrdí, vyvrací se v druhém, zač redakce v jednom
čísle zodpovědnost na sebe bere, popírá referent
v čísle následujícím. Zajímavý toho doklad zaslán
nám byl z Humpolce. Tam v dělnickém domě
přednášel uč. p. Filipi. Za přednášku jej strhal
referent „Jihl. Listů.“ V následojícím Čísle sdě
luje redakce, že byla mystifikována. V příštím
čísle referent chce tvrzení svá i soudně prokázat..
Pěkné zpravodajství! Patrná tu škola red. Duška
z „Času“, jemuž „pravda je pojem široký“ a ne
jasný. Ostatně filipika o přednášce p. Filipiho
je roztomilým obrázkem, jak to v pokrokářské do
mácnosti vypadá. Za takových okolností das aby
byl pokrokářským referentem!

Boj o školu boznábošonskou vČes.
Třebové. Česká Třebová, stavíc se vždy v po
předí všech „pokrokových s osvětových snah v ná
rodě, nedala si ajít ani té příležitosti, aby nehnula
„otázkou školskon“. „Klerikalismus na postupa!
Nebezpečí zklerikalisování našeho národního škol
ství l“ voláno s pathosem, Třebovským pokrokářům
vlastním, na vše strany. Honem zavolána autorita
ve věcech výchovy a záležitostech školských zvlášť
proslulá, směrodatná a horlivá — p. redaktor
Hajn 2 „Osvěty Lidu“, Úlohy předních harcovníků
v boji za svobodu školy a učitelstva rozděleny:
Kapitalista p. Vyskočil pasován na kasíra, měšťáci
8 p. doktorem Pětníkem v čele obstarají národní
a osvětovou atafáž, proletáři všech odatíná se jich
svorně chytí a z vděčnosti, že jim dovoleno obřát
se trochu na výsluní „pokroku“, obstarají „volnost“
projevu a slova a — rámus. Všem pak objednáno
z redakce „Osvěty“ dostatek ušlechtilých pro
středků obhajovacích. Bylo to v den Božího Těla. —
Každý poctivě smýšlející se domníval, že přes
bombastický plakát vyzní schůze důstojným ohra
Žením 8e rodičů a učitelů proti těm strašným za
mýšleným prováděcím nařízením zemské školní
rady, še poctivě věc bude i 8 ohledem na různé
okolnosti uvážena, že poctivě bude připomenato,
jaké násilí se to páše, když mají býti nedbalí ro
dičové donucování posílati své katol. děti v neděli
a ve svátek na mši av. a na obvyklá náboženská
cvičení týmiž prostředky, jako při návštěvě školy,
a když učitelé dost tak už prací přetížení mají
tnto návštěvu též kontrolovat. A sotva by se kdo
nad takovýmto ohražením zvlášť pozastavoval;
vždyť ani učitelům se nesmí upírat právo sebe
obrany 1 přes to, že je jisto, že všechnu tu bouři
proti obmýšleným prováděcím nařízením nevyvolal
nikdo jiný než oněch 90%, nevěreckého nčitelstva,
kterému každávýchova zvláště křesťanská a ka
tolické je proti mysli — Než nastojte, čím skon
čila protestní schůse pokrokového klubu v České
Třebové! Hlasováním o škole beznáboženské!!
Ano, tady je ten kámen úrazu. P. redaktor Hajn
se ostatné mnoho neroshovořoval. o prováděcích
nařízeních, věda, že příslulní živlové mobon bý“
úplně boze strachu, vždyt člověk scela jejich zásad
sedí v ministerstva vyučování; za to ale chytil se



tohoto háčku k ýlmivým útokům protikřestanským
a protináboženským. co všecko nespletl při tomdobromady! I volnou manželskou rozluku ohřál.
Jaké požehnání přinese rodině i národu! Na to
povídá jeden, který náhodou p. redaktora blíže
zná: „Copak Lojsa, ten by se ženil třeba každý
týden, ale aby tak každá přinesla vždy hodné
věno, aby bylo z čeho.. .“ Ale kalechetš museli
p. Hajnovi něco moc zlého udělat, vždyť prý
stejně asi je opravdovskou pravdou, že jsou bídní
denuncianti — a jeden hoch nedávno škole od
rostlý mu to potvrdil: „Šak to je praudal“ Co
všecko pan redaktor také neví! Že prý katechati
při obdržení dekretu jsou spolu tajně od biskupa
vybízeni, aby špehovali učitele, zda koná své ná
boženské povinnosti, zda dělá všecky křížky a
ceromonie. A když ho místní kaplan okřikl, že je
to lež, povídá: „Inu, je-li tomu tak v Čechách,
nevím, ale na Moravě ano, vždyť to psal « Mo
ravském Kraji“ — Svozil!! To je pádný důkaz
pravdy, co! Inu chlapík! — Ovšem kaplan Keppl
ti odnesl za to nedůstojné prý jednání (usvědčovat
lháře ze lži) důtku od p. předsedy. Brzy ale do
stalo se mu zadostučinění; když totiž jeden umrav
něnec z červených udělal onu poznámku o vších,
a brzy na to následovala jiná rovněž zelená, pan
předseda, maje to asi vzbledem k přítomným dá
mám za chování důstojné, vše klidně přehlédl a
bez důtky nechal. To se rozumí: výchova nábo
ženská je dle p. Hajna samá pitomost, ohlupo
vání — vždyť, lidičky, ti klerikálové právě chtějí,
aby děti co nejméně uměli, aby potomz hlouposti
jejich mohli těžit! Tím vlastně p. redaktor ukázal,
že to naše učitelstvo, přes to že jich je dle vlast
ního doznání 90"/, nevěrců, je z velké části kle
rikalismem nejčernějším prosáklé. Vždyť středo

školští professoři si každoročně tolik stěžují, jkmateriál nevědomý jim pp. učitelé z národníc
ško: k přijímacím zkouškám posílají. — Duchovní
exercicie dostaly svůj díl a nadto i modlitba. Víte,
p. redaktore, šklíbíte se ženě, která se doma
s dětmi modlí, co zatím muž provádí slaměný ra
dikalismus v politice i v manželství, a ona to
bývá právě ta žena zbožná, modlící se, která tak
často i přes blavu svého „pokrokového“ muže
zachraňuje kousek toho rodinného štěstí. Zlehčujete
vědomě názor církve na ženu, ačkoliv víte, že
právě v ní došla žena, pannai matka nejkrásnější
očisty z kalu světa pohanského a dochází téže i ve
světě moderně zpobauštělém, právě duchem ná
boženským. A zkušenost učí, že čím více mizí ná
boženství ze srdce, tím nížeji klesá i názor na
ženu, ať pannu ať matku, až klesá žena u nově
reckých filosofů na úroveň pouhé samice. Že jest
p. redaktor proti úctě Panny Marie, vysvětluje
jeho mnohokrát dokázaná úžasná nevědomost ve
věcech náboženských a spolu pokroková elegance
jeho cítění. Ovšem že při luštění otázky školské
dal svůj díl i jeptíškám, jež líčí jako osoby pro
hnané, zvrhlé, lstivé. Ale zapomučěl připomenouti,
že i učitelky i žačky ústavů klášterních musí býti
zkoušeny zrovna tak jako učitelky světské pod
dozorem světských inspektorů a že není žádnou
zvláštností, že kvalifikací svojí předčí vysokoi
své kollegyně světské. O kaltarním významu jejich
miasií zámořských pomičel, aby 8i nepokazil ná
ladu. Co 8e ostatního týče, může přijít dobře
čas, že i p. redaktor Hajn bude rád, když se ho
v hodině utrpení a bolesti ujme jedna z těch špi
něných jeptišek — jako se ujaly už tisíců „sou
druhů“ s láskou a oběti plným sebezáporem. A jak
si všickni vždycky libovalíl Když byl s náležitým
důrazem pasoval učitele národních škol na mu
čeníky klerikalismu a vyzval lid, aby se postavil
svorně na stranu učitelstva v boji za svobodnou
školu — skončil a lejstra zavřel, — Nato při
hlásil se ke slovu kaplan vlp. Keppl, aby na

pravou míru, jak výše ukázáno, uvedl aspoň něteré z přečetnýchvědomých nepravd p. redaktora
bez vyznání. A hle, zastanci volného slova a dů
stojného chování tropili takový vášnivý řev a za
sypávali řečníka tak statně nejšťavnatějšími na
dávkami, že jen 8 napjetím všech sil bylo možno
několik aspoň klidných chvil zjednat. Ponkágzal
kaplan Keppl především na podmínky pravého
pokroku: pravdu, dobro a krásu, které i školu
naších dnů musí vésti k rozkvětu, k nimž ale
nikdy nepovede škola beznáboženská — nevěrecká,
jak zkušenost už teď jasně ukazuje. v boji za
školu náboženskou jdou s námi nejen všickni ro
dičové, jimž blaho dětí na srdci leží, ale spolu
i všickní velcí paedagogové všech časů. Komenský
přece ve své didaktice výslovně žádá vštěpování
nábožnosti dětem jič v útlém věku a spolu, aby
i srdce všech, kteří dítě vychovávají, proniknuto
bylo vřelou láskou k Bobu a ke Kristu. Týž Ko
menský žádá i zevnitřní bohoslužbu, tedy veřejné
osvědčování náboženství, proti němuž p. redaktor
tolík brojí. Ba ani Havlíček při všech svých proti
církevních projevech nikdy nebyl pro beslo svých
novodobých jmenoveů: „Pryč s náboženstvím se
školil“ Vždyťon byl nnopak pro to, „aby oči
telstvo i kněšatvo pracovalo k jednomu účelu,
k pravémuušlechtění lidu; náboženství by, prý,
získalo skrze škola a čkola skrse vzdělané, sku
šené kněžstvo“. To uš ale opravdu uráž
stenecký útlocit těch „oavíoemých“ a svým pustým
řevem, sarovými a nejapnými pos ami uka
zovali na nemoc Širokých vratev; ty chtějí na př.
mlavit o Husovi, ale s Husanepřečetly ani řádky,“ paz

chtějí vlastenčit pod praporem Komenského, ale
dacha jeho, jevícího se ve spisech jeho, neznají
neb znáti nechtějí, mluví o Havlíčkovia z celého
Havlíčka znají jen jednu větu: „Nic jim nevěřit
a nic jim nedávat“, a na mi staví celou svoji
představu o něm. A našim vůdcům ani nepřípadne
Da mysl uvádět lid v ducha velkých mužů na zá
kladě jejich spisů beze všeho strannického při
barvení. Tak i p. Hajn ee zhostil ve své replice
úkolu svého lehce. Tak prý pan kaplan cbytře
zamlčel, že Komenský nebyl katolík, nýbrž Český
Bratr a tím řečeno všecko. To zas p. redaktor
náš pokrokový lid zná málo, vždyťten právě o Kc
menském dávno nic jiného neví, než že nebyl ka
tolíkem — a proto že může ho být užíváno za
protináboženského berana, kde se jen příležitost
naskytne, jako tehdy v Parníka. Ale žádnými 80
fismaty nedokáže p. redaktor, ať se svíjí jak avíjí,
že Komenský nestavěl školu na křesťanství post
tivním, ano, hruza, dogmatickém, které právé p.
Hajna tak vášnivě potírá. Jen af si zopakuje blavu
XXIV. jeho didaktiky, která podává v 21 pra
vidlech methodu vštěpování pobožnosti, a která mu
ukáže, jak nepředloženě a farisejsky mluvil o Ko
menského křesťanství, aby tím odůvodnil svůj boj
za Školu beznáboženskou. O katolickém nába
ženství mluví ovšem tak, jak každý apostata,
jemužto jho Kristovo bylo nepohodlné, mluvit musí,
aby ogpravedlnil sebe sama před sebou. A teď, p.
Hajne, jak to bylo 8 tím Havlíčkem. Dobře, ty
verše: „Cbůvo moje milá, náboženství“ psal ještě
v mladém věku, pak prý ale poznav vše, začal
Jinou! Ano, pravda, začal s ostrým sarkasmem
psát o klerice a rochetě, mrakal nemilosrdně často
i nezaslouženě, co se mn v církvi nelíbilo, ale
nebyl nikdy atheistou nebo proticírkovním beranem
a nepřítelem všeho kněžstva — a to jste obratně,
p. redaktore, zamlčel lidu. Psal prudce, ostře,
někdy i nesprávně, jda s proudem času, ale nechtěl
bořit, jako Vy, p. Hajne, nýbrž opravovat, prospět.
Nikdy nepsal pro odpravení náboženství — té
chůvy své milé — ze života veřejného, tím méně
ze škol. Vizte, co hrozného napsal: Veztmětesebr.
8p. sv. 2., str. 281 a čtěte: „Samo Sebou 86 ro
zumí, že zde nikdy řeč býti nemůže o věcech dc
gmatických, které se nemohou dle měřítka pouhého
rozuma přistřihovati, a kde pouhý cit, víra nastává:
my zde budeme rokovati o těch stránkácu cír
kevních, které jsouce pouze lidského původu, také
Be podle časů měnily, měniti mohoua mají.“ A ve
své publikaci proti pastýřskému listu píše : „Též my
myslíme,že musí být církev a škola spojena, má-li zů
stati církev pravou církví a škola pravou školou, a
nenáležíme ledy do počtu lslivých nepřátel křesťanství.“
Jedno je jisto, p. Hajne, še žádnými sofismaty ne
podaří se vám asentýrovat Komenského nebo Ha
vlíčka na harcovníky v boji za školu beznábožen
skou, nevěreckou. A ještě něco. ddůrazňoval prý
p. kaplan školu náboženskou k výchově etnostných

tivých charakterů; a my jsme ji, povídá na to
ajn, měli už před r. 1868 a ničemu nás nenau

čila. — Divná věc! Co mužů velikánů, k nimž
dosud celý národ s vděčností a úctou vzhlédá, po
chází právě z těchto dob! A p. Hajne, kolik pak
bychom takových velikánů kromě vás napočítali
po r. 18687? Ovšem že k sesflení svých důkazů
pro nutnost vyhození náboženství ze škol ohřál
„zářící“ vtipy o farakých kuchařkách, o štole —
aby nálada so udržela — pak seto vše p. Hajnovi
odblasovalo a národ i s pokrokem zachráněn
a pana Vyskočilovi a jeho upřímným soudrahům
přibyl opět jeden drahokam do korany jejich po
krokové a osvětové práce na národa roli dědičné.
Jdeme = boje u vědomí, že hájili jsme nejsvětěj
ších statků svých dětí i nejbezpečnějších základů
rodiny inár — náboženství Kristova, proti
násilnické většině „pokrokových“ živlů, a hlavou
jen jen se honí zvědavé otázky: Šíří se uté naší
nadějné mládeže proto taková sesurovělost mravů,
že je příliš zbošná? Je proto náš dorost mravně
tolik „čistý“, že chodí příliš Často k sv. zpovědi
a přijímání? Roslézá se nám tu nevěra manželská
a rozháraný život rodinný proto tak úžasně, že
manželé jsou si plně vědomi i svého poměra
k Bohu a jeho sv. vůli a že své povinnosti ná
boženské srdcem i životem příliš svédomitě vyko
návají? Anebo spíše proto, že všichni ti jdou
spíše za „důvody » ni a citovými“. kterými
chce p. Hajn náboženské vychování nahradit? Je
rodina proniknatá pevnou vírou a důvěrou v Boha,
rodina na základě této víry zbožná ve všech svých
citech, snahách a jednáních skutečně tak velikým
nebespečím pro národ? Je skutečně tak hrozným
zločinem vychovat dítko na dítě zbožné, čisté,
pevinné, modlící se, ješ „stíhá onosti a vyhýbá se
nepravoati ?“ Jest potřebí ta volati každé poctivé
duši s Komenským: „Pro milosrdenství Boží pro
sím, nech at jiš jednou přece křesťanské vrchností
i představení církve opravdově prohlédnou, by ne
dopouštěli Molochovi obětovati mládeše křestanské,
v u zrozené a křtem posvěcené|“ ©

Boj za osvěta v Humpolci. Pau
učitel Marek obral si sa úkol rozšiřovat k
a své názory“ mezi 800, demokraty; choebýti
slavným stůj co stůj aspoň u nich, neboť u osta

kvósti (ovšem byly letos do nedávna samé deště
a slunoe málokdy ukáže nám avou tvář. Pogo.
red.). V sobotu 16. června přednášel soc. detno
kratům „O vaájemnosti školy a rodimy.“ Proč

přednášel právě o tomto thematě, to ubodne každý
rozumný člověk, aniš by byl tak zv. pokrokářem.
Chtěl položiti „nevinný“ základ k resoluci proti
nábož.-mravní škole ($ 1.) Ovšem omlouval 8e po
přednášce a omýval rukou svých jako Pilát, řka:
„Nic nemám s touto resolucí, nemůže mě nikdo
denuncovat“, atd. Přednáška byla chytře prove
dena; vždycky něco se začlo a zase nie, samé
„obcházení kolem horké kaše, jen aby neprozradil
„Darvu.“ Pravý cíl a ráz schůze naznačil občan
Smítek, pokladník okres. nemoc. pokladny, který
křičel „pryč a náboženskou školou.“ Svou „jadr
vou“ řeč „zdobil“ úryvky z „Práva lidu“ na př.
„klerikalismu 80 musí šlápnout na krk, my musíme
bojovat pro beznáboženskou školu, nebof tím si
vychováme lid pro revoluci“ Pan Dr. Jirásek,
— vždy věrný bojovník za práva ujařmeného lidu
dělnického — aby přispěl k rozluštění otázky
dělnické, apítal „klerikálům“ na celé čáře; ua
otázky kladené od křest. sociálů vůbec neodpo
vídal (tedy parlamentární ta schůze nebyla !).
Pokladalk Smftek zapřel všecko a křičel, že jest
všecko lež. Že by oc. demokracie byla r. 1883
proti pojišťování nemocenskému, r. 1884 proti
úrazovémn, r. 1889 proti stavebnímu, roku 1890
proti soudům živnostenským, r. 1891 proti za
vedení zákona na ochraou dělaictva, r. 1893 proti
předloze o zavedení bursovní daně, r. 1895 proti
zákonu o bursách, r. 1890 proti zákona o odstra
nění lichvy a r. 1894 proti dozoru na lichvu —
to všecko nazval lží. Takse nejedná, p. Smítku
— pravdu rádi slyšme a bojojme počestně a ne
tak hamižně! To ení charakterní. Havlíček
praví: „Není větší nepřítel svobody než ten, kdo
pracuje k revoluci a zamítá cestu roformy, na
které my nyní podle našich okolností jedině mů
žeme dojíti svého cíle. A cesta k revoluci je to,
když se ustavičně dráždí, podrývá, úedůvěra
vzbuzuje, straší atd.l“ Když bylo poukazováno na
Komenského, že si vždy přál školu náboženskou
— tu p. učitel Marek — ač z počátku stále Ko
menského se dovolával — pravil, že Komenský
žil v dobách náboženských a okolnosti, které ho
obklopovaly, prý omlouvají jeho snahu pro ná
božensko-mravní školu (znamenitý důvod !). Vý
Sledek schůze — napsána resoluce v přítomnosti
pokrok. učitelů pro beznáboženskou školu, jakoš
i proti předpisům zem. škol. rady. — Tak zv.
pokrokáři humpolečtí pracují o překot, ale stavějí
základy na písku a proto, až bude budova nej
lépe vystavěna, najednou se sesuje a pohřbí všecky
ty, kteří tolik nepožehnané práce s ní si dali. —
Kéž by heslem sociálním bylo: „Pracuj každý
8 chutí usilovnou na národa roli dědičné, cesty
mohou býti rozličné, jenom vůli mějme všichni
rovnou |“

o Stavba nového chrámu v Náchodě.
Na místě pohřebního věnce k notění památky +
J. 0. Zděnka říš. hraběte Thuna z Hohensteinů
v Praze, otce p okres. hejtmana v Náchodě, vě

novali na stavbu nového chrámu v Náchodě: Púředníci ©. k. okr. hejtmanství v Náchodě 40
a 10 K dr. Dvořák, jež uloženy do spořitelny na
vkladní knížku „Fond hraběte dra. Thuna“, obná
šející již 1106 K. Mimo to v době od 23. května
do12. června 1906 kromě sbírek kostelních na
nový chrám v Náchodě odvedli: 20 K dp. J. Ptáček,
farář v Sedlci u Kutné Hory; 12 K spolek av.
Bonifáce v Praze; po 10 K: vdp. Ant. Schreiber,
bisk. vikář ve Žlebech e dp. Josef Zelený, kaplan
v Sedlci u Kutné Hory; 4 K: pí. Alb. Placháve
Znojmě; po 2 K: Alžběta Čejchanorá a Kristina
Čejchanová, vdp. Josef Semerák, děkan v Potěbách,
a 1 K: dp. J. Řesníček, katecheta ve Vamberku.
— Stavební fond dosáhli výše 82191 K 26 b. —
Šlechetným příznivcům a dárcům projevují ae nej
vřelejší díky.

Různé zprávy.
Upozornění. Příští číslo „Obsovy“

vydánobudo vo čtvrtek 28, t. m. Uzávěrkalistu
již vo středu odpoledne; prosíme proto

© VŠASNÉZaslání zpráv.
(3) Židovská smnášařivostv Rusku.

Kdyby se někde odvášil křesťanský lid číniti didům
tak surové másilí, jakého se raštl židé dopouštějí
proti křesťanům, rázem by byl pokrokový tisk vzhůru
s mocnými protesty; všude by se konaly schůze proti
„klerikálníma“ barbarství, atd. Ale kdyť rnětí vy
snavači talmadu zacházejí s křesťanským obývatel
strem jako Tataři, ta se spokojuje pokrokový tisk
jednoduchým zaznamenáním těch anrovostí anebo —
o tom janičárském řádění mlčí. A přece by měla býti
obrácena širší pošorndst he. protikřesČanský vztek
ruských šidů; jestliže šidovské noviny v Rakousku
násilnýfanatiemae svých souvěrců ruských nekárají,
měly by aepoň listy, ješ nejsou zřejmé židovské, po
spíšiti se svojí kritikou a upozorniti, oo všecko šid
dovede, má-li trochu moci k vybonření svéhe zášti.
— Za revoluce růské šidé páchali násilí na křesťan

p k fesnicích, protože prý tito urážejí prodejemvepřového masa: nábofeňský cit šidovský. Zále křes

taně raští nijak notvrdili, ž) by je Bidé orášeli pdeje masa košerovaného. Do praporů raských kře
stenů, na aichš byly obrazy ovětců, židé atříleli,
obrmaj + 00 stěnotrbávali, nebo ješt bůře je

zali. ŽidovětíPapa dl Mr

počínání dř A tomu, Be Rbanačíkřída byli
„toma, aby vači

Poeročeníod vyzná a blálší Baltí eooialistě



(z křesťanské krve srození jsou statnými pomocníky
žida v tomto bojí talmuda s křížem. Nyní zvláště
byle rozrašena raská veřejnost krvavými činy židů
v ruském městě Bělostoku, Jeat zde 60 procent židů.
Vedle 1 pravoslavného a 1 katolického kostela nachá
zejí se gsde2 synagogy a 16 menších židovských mod
litebeo. Patrno z toho, že židé aamí svého nábožen
ství vi váží, když ai nastavěli tolik svatyň. Ale proti
náboženstrí jinému chovají se přesně podle taJmudu.
Víra katolickou i pravoslavnou jič před krvavým n“
vilím haněli, křesťané snášeli úetrky bez mocného
protestu, obávajíce se podrážditi židovský fanat smus.
Ale židé velikou trpělivostí křesťanstva nabývali stále
více kuráže. Ag ve čtvrtek dane 14, t. m. učinili na
křestanstvo huneký útok, na který se promyšlené

připravili. Téhož dno Sráčl městem slavný katolickýprůvod Božího Těla. Šloi proceasí pravoslavné, Na
jednou však s balkonu židovského domu byla hozena
pums na klidně kráčející katolíky, tak že bylo hned
na 80 mrtvých a přes 100 raněných. Na processí
pravoslavné atříleno. Házeny pumy ještě zs prchají
cími účastníky processí. A tohle byl jen počátek

krvavé lázně. Židé podnikali nyní hon na křesťanyjako na zvěř, poduikejíce botový vyblazovací boj,
k němuž si byli jiš delší dobu připravovali zásoby
zbraní, pracbau a pum. Sema židovská „Bohemia“
oznamovala mimo jiné: „Židé zastavují chodce na
ulicích a brosí jim zastřelením. Všechny krámy,
banky, úřady a restaurace jsou uzavřeny. — Proti
obyvatelstvu předměstí Bojari vypraveno 6.000 ozbro
jených židů.“ Za panujícího rozechvění křesťané odpo
věděli proti útoky a židovské krámy drancovali. Ale čím
byla tato odveta proti promyšlenému útoko šidovskému?

Židé zabraňovali vlakům příjezd do nádraží, do
města nikdo nevpuš čp, jen sby napadení nedostali
nějaké pouily. Když pak o těchto násilnostech počalo
se rokovati v ruské domě, odpovídali židovští po
slanci, že sama ruská vláda prý nastrojila protiži
dovské (!?) výtržnosti. — Hezky to s ruským státem
dopadne, nabudoau-li židé vrchu!

(3) Poctivost svobodomyslné Ame
riky. Nejednou jame poukázali k tomu, jaké atíny
za sebou vleče -vychvalovaná americká svobodomyel
nost. Utiskování chuďasů, velkó hýření kapitalistů,
veliké podvody, krádeže a lupíčeké přepady jeou tam
ne denním pořádku. Čím dále lépe se osvěděnje
pravda, že bez pevné základny náboženské a bez
bázně před všovědoncím Bobem i hodně bystrý člověk
může býti spíš kletbou než požebnáním. Podle Jibe
rální mravouky prý není potřebí zlodějům připomí
nati vševědoncnost Boží; je-li prý člověk vzdělaný,
tomu stačí vědomí povinnosti. A nechtěl.li by přece
povinnost avědomitě konati, však jsou prý od toho
revisoři, kteří budou bdíti, aby takový liberál nepod
váděl a nebohatl na cizí útraty. Ale — na něco pá
nové zapomínají. Myslí-li liberál, če není vševědou
cího Boha, který zločiny tresce a že má člověk jen
to, čeho na světě ušíje, řekne si: „Nač bych já byl
ve všem poctivý, nebude-li mne trestati za podvod
Bůb a mohu-li si přilepšiti? Nu — a přijde-li revisor
stejného smýšlení jako já, podplatím ho; pak bude
o mém hospodářství mlčet.“ Jest to zcela přirozeno,

a v Americe úplatky poméhají úspěšně. Teď se přišlov Americe na obrovské podvody, če celý svět žaene,
jakéko mistrovství v tomhle umění Amerika dosíci
může. Jistě ee nedivili Američané ani Kubelíkovi
tolik, jako virtuositě podvodníků, kteří dlouhou doba
dovedli podváděti nejen spoluobčany, ale i cizí atáty,
"Chicagské veliké jatky zaopatřovaly masem a kon
servami veliká města americká i města jiných dílů
světe. Veliké dvě firmy „Armour et Comp.“ a Svift
et Comp.“ v americkém státu Illinois spojily se s pů

vodním akciovým kepitálom 88 mil. dollarů v jednoveliké kšeftařské společenstvo (trost). Za jediný rok
1908 v jatkách tohoto trnatu poraženo na 12,500.000
kusů dobytka. Každý se tohoto trastu bál, jako u
más lidé bojí se židovaké bursy. Trust ai vyváděl, co
mu bylo libo. Mocný kapitál byl achopen finančně
zničiti emělce, který by se byl odvážil na čachry
trasta poukázati. Leč — přece konečně apisovateli
Uptonoví Sineiairovi podařilo ae obratným způsobem
odhaliti clonu s pustého hospodářství železného obra
kapitalismu. Upton vydal román, jímž nepřímo pou
kázal na mazanost trnstařů. Začalo bedlivější pátrání.
36m poctivý president americký Roosevelt, který ne
pokládá náboženství za překonané stanovisko a jeně
uznávaje Boží vševědoucnost, počíná si spravedlivě,
vystoupil rázně proti kdeftařům; Roosvelt není mužem
úplatným a proto stál o to, aby vyšla na venek
pravda celé. A přišly ven věci úžas vzbuzojící. Ve
akladištích trustu byls nevylíčitelná špína; mezi
kusy masa probáněly se krysy, jichž zdechliny po
otrávení převášely te 6 masem do chladíren. Denně
poráželo se 10.000 kusů chorých, nakažených zvířat
8 to způsobem ukratným. Mnoho dělníků požíváním
mass z oněch jatek onemocnělo soncbotěmi. Dělníci
„aagličtí živili se výhradně konservami z oněch jatek

anými; vědyt za minulý rok bylo doveženo do
Anglie za 600 millionů koneserv, Ve vojenském tábora
v Salisburynechtělo nyní vojsko přijmouti rosdílené
koneervy, boařilo se a kdyš bylo přinaceno k při=
jmatí jich, rozházelo je po cvičišti. Ve státě Ohiu

požití konserv onemocnělo těžce 10 universituích
posluchaček. Teď teprye se přichází na to, proč ta a
tsm „z novyovětlitelných příčin“ plno lidí umíralo.
Někdo se bude tázati: „A což v tak oavícených stá
tech amerických není dostatečného dosora ?“ — Inu,
dozorců je dost, ale ti ca točné úplatky dosírali tak
„Svědomitě“, že teprve po dlouhém čase prostý spi
sovgtel toho věděl víc, neš páni dosorci. — A jak

šikovné pi pomáhal trust ej v Chicagu, tak„obratně“ si dopomáhají k penězům trasty plynové,
petrolejové a jiné. Ta jsou alíny té americké kaltary,

Ja v Čechách bývá tolik vychvalovánal
(3) V katolickém Rakonskm. Jak£i

půtiskovaní“ pokrokáři oi vůči katolíkům násilbicky
Ínají, ukázali jeme nejednou. Na jedné straně ve

pokřik proti „násilnictví“ prováděcích nařísení
kde ch, na druhé straně bezohledné pronásledování

eří se odváší veřejné říci, fe jeou katolíky.
vský spolek akafamický není ronásleda ;

k dpjkolr páj msálo dě

těch,

židovské útoky Tagbiattu a Bohemie na naší národ
nost mrzí. Tomato spolku se podkuřaje se všech stran.
Ale běda, probláaí-li rodilý Čech, že jest katolíkem!
K židům by se mobl dáti; měl by pokoj. Ale vyzná
vati víra Kristovu — to jest nyní „drsostí.“ Jest
ještě v čeratvé paměti, jak barbarsky si počínali „po
krokoví“ stadenti při instellací universitního rektora
kněze, který žádného bříchn proti svojí národnosti
nespáchal. Když se zakládala katolická akademická
liga, nastal pokřik zase. Poněvadě ee vědělo zcela
jasně, co by tihle „anášeliví“ lidé přiustavující schůzi
ligy dělali, kdyby jim byl vetup dovolen,masili státi
před místností strážníci, Hned nastal pokřik o drzosti,
0 provokaci pokrokového atadentstva, o urážce, která
se mu stala povoláním strážníků. Jako by ty ušle
chtilé duše zapomněly na haronský křik, který byli
ztropili při installaci učeného rektora-kněze. O tom
nepřemýšleli, jaká jest to hanba, musf-li sámpolicajt
krotiti svojí přítomností zlobu povýšené pokrokové
duše. Nyní jdvu v hněvu „pokrokově-humanitní“ daše
dále; dokazují čím dá) zřetelněji, že chtějí upírati
katolictvu volnost svobodného projevu a občanská
práva. Dne 16. t. m. svolána aatavojící schůze kato
lického spolku českých techniků v Brně v „Besedním
domě.“ „Pokrokové“ stadentetvo přispěchalo jako na
koni, aby nějak zamýšlené ustavení spolku zmařilo,
Nechť prý jsou do schůze připuštění, poněvadž jeou
pozváni. Na důkaz pozvání ukázali vyhlášku echůze,
strženou se spolkového prkna technického; ta vyhláška
ovšem platila jen studentatvu katolického smýšlení a
pokrokovcům vůbec zaslána nebyla. Jeden dokonce
zas dokazoval, že jsou pozváni z vidování páně rek
torova; když pak tento směšný důkaz odmítnat, řekl,
če prý to jest urážka rektorova. Jeou to jazyky
těchhle pokrokových akademiků! Na jedné straně
chtějí pro sebe největší volnost na všecky stranyí
proti správě university a na druhé straně dokazají,
že má rektor právo míchati se do čistě vnitřních zá
ležitostí katolického studentstva| Na konec ještě
fariseové poukazovali, že se chtějí dát zapsati za
členy (11); vždyť prý jeat na pořadu echůze dodatečný
zápia členů. ty chytrosti pokroková, jak umíš
uplatňovati zásadu o posvěcení prostředků účelem!
Naposled dovoleno, aby deset z pokrokových molodců
smělo se schůze aúčastniti, Junové si vyžádali 10 minut
na rozmyšlenou; pak přitáhli znovu a zamítli návrh
katolíků, žádajíce o přístup pro všechny; prý té schůze
nerozbijí, nebudou ji ostentativně rušití. Jak ten slíb

byl apřímně míněn, patrno z toho, že pražskému
Casu“ týž den bylo z Brna telegrafováno: „Pokro

kové studentstvo se ve velkém počtu chtělo sůčnstnit
schůze (Aba!), aby se na místě vzepřelo klerikálním
rejdům (11) na technice, nebylo však vpuštěno. Proto
byla hned dnes svolána všetechnická schůze, na kterou
se -dostavilo přes rychlé avolání tolik posluchačů, že

je nemohl pojati všechny ani největší sál techniky,schůze ae dostavili také roktor techniky Egor
z Egernfeldu, děkan inž. Sumec, prof. dr. Novák a
doc. Bakše. Schůze protestovala proti klerikální agi
taci a úsneseno bylo klerikální techniky vyloučit ze
všech ostatních apolků na technice a společensky je
boykotovat.“ Podle toho jest viděti, jak měli šlechetné
úmysly junové pokrokoví. „Zklerikalisované Rakon
sko !“ Rektor vysoké školy dostaví se do echůze, která
šlape lidská práva jeho pokrevencův! Rektor techniky
z bázně před pokrokářským terorismem souhlasí, vy
kopávají li se Čechové katoličtí z národa a jsou-li
problašování ve vlastní domácnosti za psance! Kdyby
se takhle zakročovalo proti těm židovským studentům,
kteří navštěvojí brněnskou techniku, celé židovstvo
v Rakousku by bylo vzhůra. V žádné proteatantské
zemi nešlapou se přirozenápráva katolictva tolík jako
u nás. Čím dále lépe vidí katolictvo, na čemjest. Ale
všeho do času! Brzy odpovědí «ami katolíci důrazně
na tyto a podobné kopance. Tenhle nejnovější příklad
„snášelivosti“ pokrokářské nesmí býti u katolíků
nikdy puštěn se zřetele. Katolíkovi ae děje jako v ba
bylonském zajetí, ba ještě hůře. Židé v babylonském
zajetí mobli se neradeně modliti k Hospodina dle
svého způsobu; u nás to katolíkům terorismus lana
tických lidí zakazuje. Že zkusí nyní katoličtí akade
mikové hotový cčistec, jest jisto. Leč hlavy vzbůru,
bra.řil Vítáme srdečně Vaši obětavou horlivost. Po
mněte, še po krátké době těžkého zápasu mocný pluk
sorganisovaného katolictva. bade Vám podporou;
začnete brzy imponorati avým nepřátelům. Strach
vzbuzený zlým svědomím podí protivníky k vášnivým
útokům; oni vědí, fe začnete čistiti nivy poseté býlím
strancických nepravd a odtud ta bázeň před blončkem
Vaším. Proč by jinak proti Vám tak nepřátelsky úto
čili? Po drané cestě k vítězství a blaha!

(3) Kultarmí komutak. Něco humoristi
okého z ovzduší „realismu“. Časopis, který si dal
heslo, že chce pracovati reálně, zrovna překypuje ly
rikou a z nedostatku vědomostí hází slaměnými frá
zemi, až sami čikovnější přívrženci takového „rea
liemu“ nad tím jistě vrtí hlavou. V číslo ze 7. června
překonal lyrický „Čas“ sama sebe. Klyby takové ubohé
vslyky napsal bvintán, řek) by mu professor, aby
místo hluchého pozérství psalraději věoně a přito
seně. Než již vizme, co všecko v úvaze „Dejte nám
povou literatura“ amíchal veliký fenilletonista „Času“
dohromady| „Čtete-lí den co dena znovu, co u nás
vychází původního, neubráníte se na konec pocita

je fo pořádtotéž: věci odporně přežilé a staré, že
byste se styděli je opakovat; věci titěrné a pošetilé,
že so zdá nemožno, aby dospělý člověk jimi se za
býval; věcí úzce a obmezeně pojaté, če byste si zou
fali nad soudností a rozhledem těch, a nimiž šijete.
(Pozn. redakce: Cošpak i nadávkové výpady Macha
rovy počínejí ao reslistům přejídat?) Chtělo by se vám
zavolat hodně nahlas a hodně úpěnlivě: dejte nám
jinou literatura! dejte nám velkou literaturu! Dasí
nás ta všednost a obyčejnost! Hnusí se nám te maloat
a malichernost! Popazuje nás te stúŽenosta sovřenost
Veďte nás kudykoli, veďte nás tmami a mihami,pro
psstmi a srásy, bouřemi a vichřicemi, jen nás veďte
někam ohromně vysoko, kde jsme ještě nebyli a odkud
ne nám rozevře bezmezná, širá. volná, úchvatná a ne
pojetolná dálka. A zmizí výgeko drobné a denmí,

ošěkáe AE -usdh tuší „7 38 61

rozpětí do nesmírna, kde vše, na čem zrakem spoči *
neme, mlaví věčností a úctou k tajematví. (Zeyer po
vznášel nad všednost, budil úctr k věčnosti a ta

jemství, ale realisté se mu smáli; raději Aině četlipodskalácké eprostoty Macharovy a Horkého.) Lidé
jsou tvorové nbozí, nepatrní, směšněnaivní, nesmyslní
a marně nabubřelí (tohle by byla dost přilehavá
charakteristika realistů.); ale jsou pohledy, které nám
js ukáží náhle plné nevystihlého, přerostlého obsahu,
úžaeně rozšířené a zvětšené, vytržené ze všech běžných,
příročních měřítek, očištěné od vší chvilkovoati
a náhodnosti, vztyčené kamsi nad nás do čistého,
svěže zářného vzduchu poslední a jediné pravdy.
Opatřte nám takové pohledy, aby naše lidství na
bylo nejkrásnějšího a nejvyššího smyslu! Pravíte:
jinou literaturu, velkou literataru, a řekli jete:
jiný život, velký život. Kdo má velce psát, musí
prve velce žít nebo aspoň toužit velce žít. A ničeho
není mezi našimi literáty tak málo jako toho. (Nejmíň
tobo velkého života jest mezi literáty realistickými,
Nejdřív si podkuřovali, ale najednou ai nadali jako
o trhu; často zůmyelně lbali, ale zdráhali se odvolat.
Z „velikéko života“ realistických umravněnců vyšly
na jevo při hádce divné věci.) Podívejte se na ně,
jak ve všem způuobu a rázu avé existence neliší se
od kteréhokoli praobyčejného a praprůměrného ob
čánka. Nevybočili nikdy v ničem z rámce prostřednosti
a běžnosti. Jsou dobří nebo chatrní zcela tak jako
kdokoli drubý, sbánějí si své živobytíčko, jak se dá,
hůře či lépe, vychovávají a zaopatřají své děti jak
možná beze všech zvláštností a bez výjimečného úsilí.
(Tedy ani pokrokářští pánové a emancipované spiso
vatelky naše nevychovávají svých dítek dost pokro
kově a na vzdory starým tradicím ?) Jmenujte kte
roukoli cnost, jež by přečnívala aspoň o výšku hlavy
tactové cnosti eplývajícího množství: není jí mezi
našimi literáty. Nedovedou ani hřešit víc(!!) a sil
nějí (!1!) než jiní. (No, tohle se povedlo. Nemůže-li
literát ničím zvláštním vyniknout, ať aspoň hřeší sil
něji než jinf, jako na př. Nero. Pak aspoň nějaký
Machar brakne v lyrickou stranu, aby opěvoval sil
nějšího, rafinovanějšího hříšuíka než jiní. T*ší li se
veliké chvále virtnos ma housle, proč by se neměl
velebit člověk, který vyvlastňuje chytřeji než cíkán
anebo který pomami pobije několik set šosáků? Mra
vouko realistická, jsk jei povýšena nad ztrnolou mra
vouku křesťanskou!) — Jaký idealísm, že? Chtít nejen
velkou literatura, nýbrž také velké literáty, Literáty,
kteří se nevzrašují jenom tím, když někdo zavadí o
jejich osobní chonlostivost!“ (Copak dělal Machar,
když zavadil Dostál-Lutinov jen málo o jeho nedo
tknutelný trůn? Ten člověk, který si nechal přímo
patolízalsky pochlebovat od Herbena jako nějaký
Apollo, spustil bued na Dostála blesky — pro svoji
osobní choulostivvat. — Dalšími ukázkami té roali
stické lyriky nechceme čtenáře unavovati. Takové
„mravně roztrpčené“ úvahy může napsat sextán tři
za den, i kdyby ani nebyl člověkem valně sečtělým.
Voda jako voda. Co jest zde přece trochu věcného,
to jest neobratným upozorněním na slabiny realistů
samých. A ostatní? Samé vzdechy a pitrorně komické
fráze. Teď jen čekáme, že sám ten pisatel učiní po
čátek s tou novou „velkou literaturou“, která přikryje
slávu Danteovu, Mickiewiczovo, Shakespoareovu, a jež
bude čistým vínem, vynikajícím nad „letkvary“ Tas
sovy, Verdaguerovy, Zegerovy, atd. Nuže, chatě k práci!
Dychtivě čekáme, co přece ravolačně aoptící hora
porodí.)

Průtrž mračen na Benešovsku v(s.
chách vyžádala si sa oběť 16 lidí, kteří utonali při
provalení ee 9 rybníků; přívalem tímto zničeno 60
domů a několik mlýnů.

(Uržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 16. června 1v06 1

hl plenice K 12-00—1300, kitaK 10-60—10-90, jedm+
ae K 10'10—10'60, prosaK 13'50—0'00, vikre K 13-00
—0'00, hrachu K 22-00—00'00, ovsa K 800—8:30,

K 6200—0000, jahel K 24 00—00'00, krap K
20'0—36'0, bramborů K 2:00—0:00, 100 kg jetelového
semene červeného K 0:00—0'00, 100 kg jetelového se
míaka bíl. K 00:0—00'00, růžáku K 0'00—0:00, máku
K 4800—00'00, lněného semene K 1800—00'00, 100
kg žitných otrub K 12-60—00'00, 100 kg pšeničných
otrab K 12*40—0'00, 1 kg másle čerstvého K 1212
—0000, 1 kg másla převařeného K 0.00—0,00,
1 kg sádla vepřového K 1:60—0'00, 1 kg tvarobu K
0-33—0%40, 1 vejce K 0'06—0'0, 1 kopa okurek K 16:0
—1800, 1 kopa salátu K 120—1-80, 1 kopa kapusty
K 400—6'00, 1 g cibule K17'00—19-00, 1 kopa drob.
zeleniny K 0'80—600, 1 pytel mrkve K 6-00—660,
1 kopa petržele K 0'00—0'00, 1 hl jablek K 00'00—
00:00, 1hl hrašek K 0'00—0:00. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 16, června 1906 odbývaný
přirezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 101, šita
246, ječmene 6, ovsa 127, prosa 0, vikve 1,
bracha 0, čočky0, jahel 0, krap 10, jetel, semínka
00, lněného semínka 0, máka 0. — 2.) Zeleniny:
celere O kop, koarek 6 kop, kapusty 28 kop, cibule
10 g, drobné zeleniny 700 kop, mrkve 50 pytlů,
brambor 190 hl, salátu 450 kop. — 3) Ovoce: jablek
o hl, hrušek 00 hl. — 4) Drobného dobytka: vepřů
31 kusů, podevinčat 459 kusů, kůzlat O kusů.

(Zasláuo.)
Oznamají tímto, že neplatím za Annu Nová

kovou, bydlící ve Stěšírkách, žádných dluhů, jichů
by nadělala.

Váelar Klonček.
Ve Stěžírkách, 13. června 1906,

Zánovní

M židle do zahrady U
prodám velice levně.

Frantiésk Třasá
mejiše! trahlářské díloy v Hradci Král, Pótidomy,



Důstojným pánům

katechetům!
Vhodný dárek dívkám — zejména

ku konci školního roku

Matka národa
(Sv. Hedvika.)

Dějepisná povídka, napsal Alois
Dostál, s pěknou obálkou A. Kašpara.
6 archů cena pouze 70 h. Pro chudé
nádavky (“/;).

Račte dívkám 1 rodičům doporučovatí.

Výtečná kapesní příručka:

Praktický výklad Malého katechismu

(Fraatiška Kalvody) K 180.
Nákladem B. Prombergra, knihkupce

v Olomouci.

ME
„>
Uněleckéřezbářské 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.

Malbu kostelů,
malby dekorační,

facadní a freskové

hlížením k příslušnému slohu

Antonín Chlouba,
dekorační malíř

v Chrasti u Chrudimi.
Rozpočty sestavuji zdarma.

On 12 AKaslnÍ ©
na 2'/, roku na celé zaopatření a učení přijme |

Josef Krejčí, |
— pekař v Kladně. 

Zaručeno slušné zacházení a řádné řemeslu vyučení.

PŘALOZILOSLNÁ KOLDŠ|
Zachovalý starší tvrdý i měkký nábytek,
garnitury i pohovky moderních vzorů za

každou cenu prodá

K. V. Skuherský,
v Hradci Králové, proti hotelu „Merkur“

Praktikanta
z řádné rodiny s přiměřeným vzděláním

přijme

první královéhradecké knihkupeetví
a antikvariát

Bohdan Melichar v Hradci Král.

= Hilialkave Vídni-VI.

Losy na splátky

Getreldemarkt 13., ——

i; prodává a knpuje veškeré cenné papíry
kursů.

Založen T.1466.

Zúrokuje vklady:4
Směnárna.

ode dne vložení 3

do dne vybrání,

Skladiště. $

Od 1. července t r. filiálka v Semilech. )DU- ©UMU-NŮ
m tel: Politické družstvo tiskové , Hradci Králevé. — Vydavatel a sodpovědnýredaktor Antením Pochmen. — Tiskem bisk. kniktiskárny v HradciKrál.



Besídka
Ten bodrý lid.

Šel jsem ze školy před polednem znáven
mlavením, ktaré trvalo 8 dasstimiuutovou pře
stávkou od půldeváté do půl dvanácté. A jaké
mlavent! Nejprvéve třídě prvé, v níž vutno
ovičiti dítky, jak se mají znamenati av. křížem
a jak se mají modliti. A to přistále těkavosti
a nepozornosti té drobotiny, Puk po schodech
do drahé třídy, v níž všeho všady jsou asi
čtyři katechismy. Ostatní navštěvují drahoa
třídu po spůsobu aniversitních akademických
občanů bez katechismu. A třetí hodinu do třetí
třídy, kde poslachačetvo jest národnostně mí
chané — Němci a Češi. Němci, kteří nezpají
slova českého, jelikož jsou na výměně, aby ge
teprv česky naučili, a Češi, kteří na všecko
jiné myslí, jenom ne na katechismus, zvláště
dyž se boří, co kněs s mnohým namábáním

v srdci dítěte vystavěl.
Ale odcházím ze školy s potěchou, že si

cestou oddechnu. Slaace pražilo, že bych byl
nejraději k vůli ochlazení skočil do řeky, ale
na neštěstí na mne civěla jen kalažina, která
již byia zadána pro hasya kachny. A oběd, na
nějž jsem se těšil, byl takový, že by mnohý
tovární dělník nevzal 8 ním zavděk; ale pro
mne byl nicméně nemalým občerstvením.

Cestou zpozoroval jsem před sebou dvě
babičky, nepochybně žebračky; každá nesla
uzlíček na race, hovořili. Byly asi obě při
hlachlé; neboť hovor jejich byl tak zřetelný,
že jej bylo slyšeti za deváton dědinou. Cbytla
se mne zvědavost. Přidal jsem na krok, abych
také něco zaslechl. A ejhle, obě babičky drhly
faráře, kterého velmi dobře znám, akterý jest
mi podoben jako vejce k vejci. Začátek hovoru
jsem sice promeškal, což mne nemálo mrzí,
ale dostačí úplně i to k sebepoznání, co jsem
zaslechl.

„Jak vám, tetka povídám“, rozkládala ta
s menším uzlíčkem, „jest ten náš farář podivný
člověk. Vždyť on vám málokomu co dobrého
udělá, a má přece takovou velikou faru a tolik
polí. Věříte-li pak toma, že zakazuje lidem, že
oesmějí pásti dobytek na farské louce ?“

„I aby do něho tisíc láter“, ozvala se ta
s uzlíčkem větším, „kdepak teda má tea chudý
lid se obživiti, když ne na farském? Vždyť
nemá farář dětí, nemá se o koho starati, pe
níze mu tekou odevšad. To je nějakých křtů
a fonusů! Kdyby mu každý jen Šesták dal,
neví kam s těmi penězi“

„Já si taky tak povídám, že je neažilý“,
vekcčila do řeči prvaf, „copak má člověk k vůli
tarářově trávě nechat krávy acipnont?“

„Jo, jo“, pokračovala druhá, „copak farář
ví, jak tomu chudému člověka je zlel On se
má dobře. Pěkně si chodí, neoře, nekope, ne
štípá dříví, pěkné papá, má faru jako zámek,
má všeho, co jen srdce ráčí.*

PÁ kdyby aspoň k těm lidem byl povolnější“, prohodila ta s uzlíčkem větším.
„Kde pak Tak si jenom považte. Andula

Krošová si bere Filipa Krajního, a chtěli míti
všecky tři ohlášky najednou; ona prý již musí
do toho stavu manželského, aby se jí před
oddavkami něco nepřihodilo. A myslíte, že jim
to udělal? Ne a ne. A když máma nevěstina
přinesla koš vajec a dvě kuřata do fary, my
slíte, že to vzali“

„To vím, že nevzal“, vědyt on toho ne
potřebaje. Má drůbeže plný dvůr. Z toho vidíte,
Že mo není zle“.

„Považte jenom, tetka“, řekla první, „po
važte ta hanbu, kterou bude míti, že už nemůže
pak pod věncem jíti k oltáři“.

„loa jest farář sám proti sobě“, opáčila
druhá, kdyby měl a lidmi kovsek útrpnosti,
měli by ho rádi, a leckdy by cos ukáplo. Ale
takhle nedá mu žádný ani zlamané grešle.“

„A to jeho kázání“ stěžovala si ta s menším
azlíčkem. „Já sice v kostele nic neslyším, ale
kdyš se tak na něj dívám, jak rozhání rukama,
tak si myslím: I .co je ti to platno, kdybys
sře třeba ústa roztrhl až po obě uši, svět ne
předěláš.“

„Máte pravdu, tetka“, dokládala ta a u
slíčkem větším. „Já sice také v kostele nic ne
slyším, ale ti naši domácí si tako tom kázání
vypravnjí, a jim se také nelíbí. Jeu pořád na
pomíná, abychom se modlili. Coš jema jest
snadno napomínati. Ráno nemusí děti omývati
a oblékati, nemasí anj snídaní vařiti, nemusí

dobytek poklízeti, nezametá, teda 00 dělá! Aťsa modlí.
„Tak, ták, milá osobo“, zdůrazňovala

rvní Jineč je na fafe a jináč je v baráku,
lověk sotva ráno se pokřižnje, již aby klel

a nadával od rána do večera. A na Boha si

vzpomene, leda když v kříži bolí anebo nějaké- neštěstí seopřivalí.“

„Ále děti prý ho mají rády“, navazovala
drobá. Zvláště ta drobotina s první třídy. Ty
prý jdou s ním vždycky až za vesnici... “

„Inu, ty nerozamné děti ještě neznají, jak
to všecko zle na světě chodí“

„abych vám ještě o tom faráři našem
něco pověděla. Onehdy běkolik chudých dětí
oblékl, ale já si myslím, že to udělal proto,
aby dostal nějakou lepší fara.“

„To víte“, dotvrzovala ta s ozlíčkem
větším, že „ani kuře darmo nehrabe, natož
farář |“

Za takého a podobného hovoro došli jsme

my tři před faru, kde se tetky zastavily, domlouvajíce se, že by teď bylo nejlépe, kdyby ©
se stavily na faře. Je prý poledne a tu prý
obyčejně něco po obědě zbude.

Namátl jsem se k nim, a pobídnul, aby
jen šly, že něco na zab dostanou.

„Ježíš, Maria, Josefe!“ křikla ta s menším
uzličkem. „To je jemnostpán, on myslím šel '
za námi a poslouchal naše pleskání.“

„Pro pět ran do lavicel“ bédovala druhá,
„mně dnes ráno znělo v pravém uchu a ovrběla '
mne dlsň; a to jsem si hned myslila, že to
bude nějaká ostuda, a ona je. Sám čert nám
to byl dlužen, že jsme se spolu sešly. Nemobla ©
jsem jíti sama? Byla bych se modlila růženec
a teď z toho mám. Raděi bych se do země
propadla.“ |

„I jen si z toho nic nedělejte“, těšil jsem
abobé stařeny. „Já dnes odpoledne míním jíti
ke svaté zpovědi, a tak jste mi částečně vy
pomobly při zpytování svědomí. Jistě bych
na ty hříchy, které jste mi připomenuly, byl
zapomenal.“

„Ale Božínka“, divíly se starachy obě|
najednou, „kdo by to byl řekl, že jemnostpán:
je tak hodný a že má Se starými babami útrp
nost! Aby jim to, jemnostpane, Kristus Pán '

odplatill“ |
„I odplatí“, těšil jsem je.
A tak jeme se uvelabili jako dobří přátelé

pod farskou střechou. Má maličkost nahoře a ©
obě stuřenky dole; trpělivě čekaly, až i na ně ©
přišla řada. A když se nasytily, upřímněa ;
opravdově děkovaly a přály Jemnostpánovi
všeho dobrého. Aby mu Pán Bůh dal dlouhé
panování, štěstí a zdraví a po smrti královetví
nebeské.

Pomyslil jsem si, jaký ten náš lid jest.
Tak rád se na toho kněze sveze, tak rád chyby |
a slabosti jeho domnělé odkrývá, domnívaje
se, že všecko může učiniti, začkoliv lid v ne

kterou se ukrývá muohá bolest a nesnáz, o
níž ví pouze Ten, který ke kačžím promlouvá:
„Nedivte se, že vás svět nenávidí; vždyť i Mne
v nenávisti měl. Kdybyste byli z toho světa,
svět miloval by vás. Ale protože já ze světa vy
volil jsem vás, proto vás svět nenávidí. Není
učeník nad Mistra. Já Mistr byl jsem méně
vážen, nežli lotr Barabáš. Tak i vy. Já Mistr
nesl jsem traovou koruau, neste ji i vy. Já
Mistr klesl jsem pod křížem, nedivte sei vy,
klesnote-li kdy pod ním. Ale já Mistr přemohl
jsem svět, ne mečem, nýbrž pokorou, tichostí
a trpělivostí, přemůžete svět i vy, ale toutéž
zbraní, kterou jsem přemohl svět já Mistr a
Pán váš.“

Zemská živolní

pojišťovna
markrabství Moravského

pod vrchním dozorem zemského výboru,

pojišťuje levně a výhodně kapitály pro případ
úmrtí i dožití,věna =výbavy, výměnkypro
rolníky, důchody vdovaké, sirotčí, starobní a
pro případ invalidity, jakož i pense všeho druhu.

Jistota naprostá, an jost to ústav

WW“zemský. "U
Všechen čistý zisk náleží pojištěncům.

(Fllialka ve Dvoře Králové.)

(ener. inspektorát v Hradci Králové jem

Eliščino nábřeží čís. 304.PVAV
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Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškodly, 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.

|

|
jí
L

přet406:69PagněnáuoěnrPrakujý

jeposté

UDCTTOPTEUNIMIEVI

Jan Kryšnín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malby

oken kostelních
4 PRAHA-I,
fě. 145 st., Malá Karlova

ul. čís. z9nové blíše Ma
lébo náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná

městí pod loubím) dopo
ručuje se

ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího až k bohatému fi
guralnímu provedení a

Sice 6 se čeleznými
rámy, sílčmi vsuzením

Vedkeré rozpočty, skizsy i odborná rada bezplatně, boze
vší závaznost! ku definitivní objednávce.

ORP“Nesčetná veřejnái písemnápochvalná uznání.jj
Založeno roku 1836.

TOVÁřNa ©

na zpracování ovoce,
pálenka koňaku a výroba likérů

JU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

AVAVAVAVAff DLTNOE

[CELNI

SATAVAVAvAvA

LLB

— 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).

opozorňujeme svlášť na výtečný a při takovéjakosti velmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenamí: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou meďasllí
státní a diplomem slaté medatlle, a mnohými ji
nýmí diplomy s právem rašení slaté medaile

Vzorky zdarma a Iranko,

době
Boží hroby

k výběru.
v každé velikosti, ze dřeva

Těla Páně pěkněřezanéa jemněpoly
chromovaná. (Z pevné sádry ve velikostí 90, 100, 116,
130, 140 cm. velmi levná.)

se dřeva pěkně řeKlečícíandělé2
chrom. v každé velikoati. (Z pevné nédry 40, 65, 66
cm., velmi levné.)

ze dřeva ře“SoškyVzkříšení3
jakož | veškeré kostelní práce

doporučují uctivě

Petra Duška synové VOYChrově
umělecký závod sochařský a řezbář

i pro prácekostelní. "i
Založ.1853.Provedenopřes500novýcholtářů.

as v 60 různých formách
v každém slohu; nákresy
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soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

viněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i Cizos

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 splátky bez zvýšení cen!

EPXCPXIXGPXPI
JAN KALIS,

hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn.

ých

|

cenách.

o|9wzjuypyzodzu

utpoyHÁHIPAÁXZYIGO1ÁU09Solidníobsluhapři«iru

nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní ho
dinky všech druhů a soustav. Pondlové hodiny
v krásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrné

skvosty, jako: řetízky,prstenprateny, náramkynáramky, jehlya j. v nejmodernějším provedení s úplnousárukou /

Důvěryhodnýmeásilky na výběrtéš i nasplátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843.

0OOOOOXXXXXXXXOOX
Půjčuji za nejmírnější poplatky

obleky
ke všem národ, slavnostem

všech druhů
i pro dětská představení;

sklad
obleků historických.

Antonín Měkota,
Hradec Král., Pětidomy, č. 2.

"XK

C. k. mistodržitelatvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se kn zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

raniční.

Kancelář „Hótel Hyrši“.
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

200000000000000Č

s
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Picárna a dilny na Letné čislo G12—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

oporučuje uctivě své chvalněznámé:sochy, n:

ové cesty, jesle, Boší poby, křmy, haréryE Břištelny,Korooly,„evicn
6 Vntů.dle eh oatelů,čranárámeen bran,

premie Mára a diplomy arůsné předměty hodící se sapárky
Půrodní nákresy, cenník a rozpočty besplatně a

franko.

" Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

První český katolický zárod ve Vídní.

Krantišek Ruber
Dílna ku vyšívání

5 zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

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

„Vídeň,
"yn 0., Seiden

Hasse čís. 35.

Na ukásku sasálá
se vše franco.

k Veškerés

: Indebninyně
ee, jakož i at,

školy hudební
pro všechny nástroje eb

má na skladě č

o —— úvod hudební —— 7+ „« Bohdana *%
elichara - *;

w Hradci Králové.
(Býv. závod Poapišilův, založ. r. 1808. obě

— !Denní prodej norin. — sbEAAA 5ooo
K jarímu obdobi

dovoluji si weledůstojnému
duchovenstvu nabízeti

přírodníránac
první jakosti jakmožní, tak tabulová.

Adolf Bařtipán,
hotelier vHradci Králové

(Adalbertinum).

4

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 len spadajících.

Technická kancelář nalézá se v Ji
řikově třídě v čísle 394, dům p.

Skuherského pod pivovarem.

me- Každý -08

křesťanský dělníé
má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce“
Předplatné činí pouze 3 koruny ročně.

Administrace „Práce“ v Hradci Král.

Veleděňstojnému

duchovensívu !
Loz Prahe,ul.

AD DlANĚk, „+ své,
Konriktské ul., J čís.19n, roh

onY u oyvěmý padřcielnéna koste náčiní, vkěp
1 doporučiti svůj bojně zásobený

sklad ve vlastní dílně ručně prace
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboris,

nech svícny, kaditelnice, kropen
ky, pětenky, nádobky atd, šeemném slohu církevním. Staré
předměty anovu opravuje v původní

intenci a sen v ohms slatí a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškerévýrobkya slacené ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnémunehlédnaní: Provedení sd nejjednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudáímkostelům úle

va, placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované výrobky bezcenné. VšePpostlám jižposvěcené.

- První výroba

věžních

/hodin
v Ďáslavi

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější nákupní pramen v Rakousku veškerý

kosa poranalů
raperů krovů, koberců

Eovoróneho mípři výrobnácho ejstarěíhovodu * Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Ori. č. 86.,

Obrdskovéoetsíky,ragpočky,vary 8kovézbožíov y, , a hotov

k výběru franko.
Adresování všdy doslovné se vyproňuje.



Piana,
přanina,

harmonia

«varhany
nejnovějších

soustav — levně

. též na splátky a výmánu nabízí
první královéhradocká továrna

AL. HEUGOTLDvLHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

$ Sklad na Velkémnáměstí č. p. 89. i
vedle lékárny.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

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

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
a touto ochrannou známkov.

ZlatámedaillePardubice

"o[repam9)8/Z"9061GÁPTVT

ZHSdO1lEpom91817

Vídeň 1906 Zlatá medalie
Antverpy 1906. Zlatá medail „

Praha 1905. I. cena. Diplom čestnéhousznání.
které jedině kupujte a žádejte!

„MONGOPOL.“
akolová svíčkárna a voskárna v MI. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

Tovární sklad PLZEŇ, Saská ulice číslo 7.
Telefon č. 416.

OKO
Kuchyňské nádobí

zboží klempířské

za ceny tovární prodává i práce stavební
solidně zhotovuje

Jan Weber,
klempíř v Dobrušce.

OXXKXA

Do Hradce frálové a okolí.

Dovoluji si velectěnému obecenstvu Hradce
Králové a okolí uváděti ve známost, že přeložil
jsem dnem (5. května t. r. z Jaroměře
svůj, v tamních kruzích chvalně známý

závod

knihařský
do Hradce Králové.

Pospíšilova tř. č. 347, dům p. Manycha.

X
M

Provozoval jsem živnost knihařskou v Ja
roměři po 17 roků k úplné spokojenosti svých
pp. zákazníků a doufám, že i zdejší P. T. obe
censtvu plné uspokojím.

Konám všecky práce knihařské od nej
jednodušší vazby knihové až do nejjemnějších
a nejnádhernějších prací ozdobnických.

Zařízen jsem všemi nejmodernějšími do
konalými stroji a pomůckami, které vedle mé
dovednosti a odborné zkušenosti umožňují mi
podati veřejnosti práce odpovídající vkusu i
potřebě přítomné doby.

Ústavům, spolkům, pp. professorům, učite
lům a studentsvu odporučuji se k vazbě i pře
vazbě knih i celých knihoven.

Geny lovné, práce solidní a vkusná.

O vzácnou přízeň a hojné objednávky prosí
uctivě oddaný

Richard Šimáček,
knihař

v Hradci Králové, Pospíšilova třída č. 347,
dům p. Manycha.

Velectěnému

dachovenstvu
M doporučuje

M8nejlevněji

a nejlepší

každého slohu,

první odborná dílna pa
sířská pro výrobu kostel.

ního náčiní

Karla Zavadila
v Hradoi Král.,

č.88.=: | MB-č 88.
Palackého třída.

Václav Poláček,
stavitel varhan a harmonií v Rychnově

nad Kněžnou
dporučuje se P. T. ducbovenetvu, patronátním

úřadům a soukromníkům

pro voškoré opravy jakož i přestavby a ladění
varhan a harmonií.

ORP*>Ručím za nejsolidnější práce. -jj

Rašelinové lázně
v Bohdaněi.

Saisona od 1. května do 30. září.

Lázeňský lékař MUDr. Jindřich Požár,
sekundární lékař okresní nemocnice na Kr.
Vinohradech a býv. lékař v sanatoriu dra.
Kuthana v Tišnové u Brna. — Vedení lá
zeňského hotelu převzal p. W. Svoboda,
botelier »U zlatého Iva« v Pardubicích, kdež
levné povozy dostati lze. — Veškeré dotazy

zodpoví

správa lázní v Bohdanči u Pardubic.

JAN STOUPA v Praze,
Václavské máměstí čísle 32.,

doporučujevždy we velmi bohatém výběru

svůj hojně zásobený sklad
koberců, záclon barevných i krajkových,
pokrývek na stoly a lůžka, přikrývek pro
šivaných a flanelových, přikrývek cestov

ních, plaidů, deštniků veškerých cestovnich potřeb, županů, haveloků atd.
Úplné zařízení do hůtetů. — Úplné zařlžení
bytů soukromých. — Úplné zařízení ložní. —

Úplné výbavy pro nevěsty.
©“ Illustrovanécenntkyzdarma a franko. "Bi

OOOO00600000000000
Rozsáhlou

výstavu mmm
paramentů

—— pořádal

Joset Neškudla
v Olomouci

gp- v Eliščinětřídě fi
vystavuje ve vlastním závodě:

1 drahocennou vyšívanou kasuli,
pracovanou pro Její c. a k. Výsost
ajcivévodkyn Isabelu ve Vídni za K

1 úplný parament červený, pravým
zlatem bohatě vyšívaný pro Německé
ibiny za < © < < +

1 úplný černý, bohatě pravým zlatem
na černém sametě vyšívaný pro vld.
děkanství v Příboře za.. . . .

1 drahocennou kasulí červenou; pra
cuje se celf parament pro Báňskou
Bystřici za. < -< -< < « « «

1 korouhev Marisnskou, bohatě hed
vábím vyšívanou, pro faru v Hollen
thoně (Dol. Rakousy) u Vídně za K

1 drahocenný prapor pro Křenovice
u Kojetína za ...

1 stkvostnýstříbrný pluvlál, pravým
zlatem vyšitý pro Štarnov za K 600—

a mnoho jiných uměleckých výšivek.

Výstava prodloužena až do 19. června £r,

OOOOOO0000000000000

avštívenky

500—

K 1000—

K 1000—

K 3000—

300—

K 100—



VVstava
továrny

ADOLF NOVOTNÝ
v Týništi n. Orl.,

nyní trvale zřízena v továrních místnostech,
vykazuje přebohalý výběr praktických zařízení
pro byty, hotely, vily a nejnovější vynálezy

v obor tep spadající.

Než cokoli koupíte, žádejte výstavní oznamovatel
neb si výstavu prohlédněte.

Zvláštní upouormění.
Výhodná prodej novinek omožňuje koupiti

přímo z továrny to nejnovější velmi výhodně,
neb podařilo se mi výhodně pakoapifi soroviny
ještě před nynějším všeobecným zdražením.

Zvláštní oddělení přikrývek flanelových,
záclon krajkových a dětských vozíků vykazoje
nejappartnější novinky.

ew Vstup do výstavyjest každodenněvolný. 8EE
Kanonické tabulky

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

ve třech velikostech

Biskupská Rnihtiskárna
o Hradci Králové.

SYPFSS59 8

V knihovně Úbnovy
dosud vyšly spisy:

Obrázky ze smíšené osady. $24
Fr. Mimra. Cena 2 K 20 h. (Řada I. „Obrázků ze amíšené
osady“ dosud na skladě po 86 h.)

Duch Obnovy. SepnalEduard „Prrayeh. Cena

Kříže a kalichy. RmmíFaumiBend!
Cena 2 K

královéhra

Jana Leopolda Haye, zim Zerávao visitaci far kraje chrudimského“, jď
Jovaký komisař r. 178% k rozkasu císaře Josefa II. vyko
nal. PodáváDr. Vácel. Řezníček. Cena 80 h.

biskupa královéhra
Jana Leopolda Haye, dikáto„Zpráva
© vleltaci kraje čásinvského““, jiš r. 1783 k roz
kaza císaře Josefa II. vykonal. Podává Dr. Vácsl. Řezní
šek. Cena 80 h,

Královéhradecké vzpomínky 5+%
Řezníčka. Cena 1-40 K.

Karel IV. jako křesťan a vla
SÍONAC, Píite Jiří Bahna, Cena s K.

Rozmarné příhody. Humoresky.
J. Sahula,

Reforma manželství. PlšeDr.Fr.Regi

Objednávky vyřídí

BiskupskékníktiskárnévHradeiKráýjevé.

Biskupské knihtiskárna v Hradci Králové
nabísí dkolnu(knihy:

l. Malý kavechismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 80 h.

2. Střední katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

3. Velký katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného SO bh.
2, valnéochásí biskupů

Kau kovabýchveVidmídne9. dubnu 1804. "
Prodej pro knihkapce jako z c. k. školního kniho

skladu s 189, slevou proti hotovému zaplacení.
Rozdilení výtisků pro chudon školní mládež neděje se

he prostř Kood c. k. 0: škoních P ný za 11stků—ješ po jednomvlepeny jsou s p .
evětlením dokaždého výtisku — vydají se 2%výtiskypří:

adného druhu katechismu prochudé. Dle poměru, v jakém
Eatechismů pro tu kterou školuzakoupeno, zcela spraved
livě dostane se poměrný počet (přes 18) pro tutéž školu

zdarma pro chudé.
6 9

Nejdůst. bisk.gkonsistoří odporučený

umělecký závod

Jos. Kieslicha
v Hradci Králové

odporučuje se ku provedení veškeré práce oboru
stavby a znovuzřísování

oltářů, insntelen,
křížových cest, Božích hrobů atd.

Odbornéa bedlivéopravy, zlacení a po
lychromování uměleckýchpamátek, oltářůa soch
s plným ohledem na původnost a sloh. Práce jen
dokonalá a ceny lerné.

Nákresy, rozpočtyatd, ochotněs bezplatně.
Četné dvpisy uznání po ruce.

©.

Pryní nákupní pramen
látek pro domácnost, jakož i dámakých a pánských
látek jet u Tkalcov. výrobmího spolo
čenstia „Vzájemnost“ v Hronově. TéžJze
obdržetipartie zboží 30mt., obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukónka, 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.

o

S

Podobizny nejlepší!

W
C. a k. dvorní fotograf

Adalbertinum,

Svatební skupiny.
Tableaux.

-Jeny nejpříznivější!

řestní listy
(ex otřajkýO kusů za 80 haléřů nabizi

>
Přátelé pravdy:

Protivníci katolické elrkve šíří mezi náš lid.
celé spousty prolhaných brožur na potapunaši.
Proto upozorňajeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důklednými, promyšlenými.
úvabami maří otravné účinky vám nepřátelského
tisků. 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.

Pří hromadných gjednávkách poskytujeme :větší slevy.

Za nepatrný obnos tudíž může si každý
koupiti bojnost vzdělávacího čtení. Neřekej nikdo,
až nepřátelé protikatolickými letáky zbožnou osadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
ozbrojení. Praenje-li ge nepřátelským tiskem na
zkáze cirkve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí
vytrvale státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,
aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brošur, jak

u podrobně uvádíme. Objednávky obratemvyří

administrace »Časových Úvah«
v Hradei Králové.

| KŘESŤAN
| Nejsvětější Svátosti Oltářní

posvěcený.
SestavilAbbé A. Henry, čestný kanovníka řed
ústavu Nejsv. Trojice v La Marche. Dle III. vydán
přeložit Wejt. Itameš, farář v Chřenovicích,Ná

kladem biskupské konsistoře,
Stran 516 — 8". —Usna brodovanéhovýtku 1 K
40 h,franko1 K60h; vtuhévasběceloplátěnné
1 K80h,franko 2 Kooběk a K0, franko

Recensi pochvalnou této výtečné adoračníkníh
viz v červencovémsešitu „Rádcednobovního“ r. 1896.

Časopis: SS. Eucharistia (roč. I. 1896) čís.
to. (říjnové) str. 160 podává o spisu tomto úsudek
skvělý. Píšeť: Jsme vděční ctěné bisk. knibtiskárně
v Hradci Králové, že nám knihu tuto zaslala. Po
srovnání 6 Walserem máme knibu tuto za lepší a
přihodnější pro členy věčného klamémé nežli onu,

oněvadž podává nejen hojnost modliteb, ale 6 my
Jlenek k rozjímání, čehož se ve Walseru nedostává.

j ři zavádění věčnéhoProto ji 0 eme všem
věčného klanění

nového
klanění, Kdo zjedná pro své člen
tento spis, nepotřebuje dlouho mý .

Kniha obsahem dělí se na 3 díly: Díl 1. hodí
se zvláště pro lid, chovaje pěkná, jasná a dojemná

oučení o N, 8. O., o mši svaté, 0 sw. přijímání,
Řojnost krásných příkladů. — Díl IH. odporučuje se
kněžstvu, theologům pro vhodnou látku k meditacím
a kázáním. — Díl ll. uvítají zbožné duše pro hoj
nost krásných rozmanitých pobožností k N. Sw. O.,
k sv. přijímání, ke mši svaté; z té příčiny kniha
došlai v našich klášteříchhojného rozšíření,

Blskupská knihtiskárna.

Biskopská knihtiskárna,

Bozpočtypro,chrámováéokna|

váomosalky

vlašské,hotoví

B.Škarda,KT(Brno.

umělústavpromalbumasklo

sklennéc"i

pro'fagadyidekoracivnitřní,nejnovějšího,

NIM"7+-PAr[MOSAIKY

vlastníhospůsobu,kterénejenwzezře=



Číslo26. |
Předplatne na čtvrt roku 2 k So h |

> no pl roku$k — h

Velmocenské postavení naší říše,

(3) Ukázali jsme předešle, jak Rakousku
nijak se nevyplatila zahraniční politika širšího
slohu, a jak rok 1866 vláda drsně poučil, že
jest potřebí dříve se starati o upevnění a zdárný
vývoj nejvlastaější državy a pak teprve zkou
šeti štěstí i za hranicemi.

Nyní stojíme před novoa velikou krisí.
Uhry, které od roku 1867 tolik Cislajtanii
vyssávaly, hotoví se k faktické rozluce od této
části říše. Jič dávají zřejmě na jevo snahu,
aby jedinoa páskou mezi Předlitavském a Tran
slajtanií byla osoba panovníkova, Některé listy
obávají se těch příprav k personální unii. Prý
Maďaři později ani v personální unii nevytrvají ;
přetrhnon i pslední pásku. Jakmile obě polo
Viny říše budou míti samostatné armády, samo
statné celní tarify atd, už bnde stejně po vel
mocenském postavení říše. Co nastane teprve

potom, až se Uhry odloučí od Předlitavskazcela

Na tyto strachy odpovíme několika vý
mlavnými příklady z historie. Ca platno vel
mocenské postavení některého státu, jestližo
národům ovládaným rozsíhlost státní državy
málo prospívá? Co platno rozšiřovati državu
zabíráním nových zemí, jsou-li poddaní tísněni
daleko většími daněmi než obyvatelstvo státu
skrovného? Předním úkolem každé říše má
býti, aby rozmnožila blaho a spokojenost oby
vatelstva ovládaného, aby konala přísnou spra
vedlnost. A jestliže zabrání nových zemí ne
prospěje hospodářsky aspoň v blízké budouc
nosti původnímu státníma poplatnictva, pak
takové vzrůstání velmoci jest jenom zevnějším
pozlátkem.

Ještě před několika lety se závistí pohlí
žely menší státy na stále rostoucí velikou dr
žava Raska. Jik jest tam blaze aspoň Rasům
vzdělanějšíml! (Covšechno skytí tak rozsáhlá
říše Rasům rodilým! A zatím obyvatel tak ve
likého státu měl menší svobodo 8 moc než oby
vatel maličké Černé Hory. Veliký státní kolos
churavěl vlastní vinou. Zemědělství v Rasku

FEUILLETON
Hubařská črta.

Píše Odporálecký.

Jedním z nejpříjemnějších požitků jest honba
po houbách. Není snad nevinnější a zároveň pou
tavější zábavy, nežli putovati za krásného letního
dne na houby. Při hubaření nalezáme zvláštní
půvab zábavy: mírné rozčilení při hledání, ra
dostné překvapení z náhlého hřibu jednoho, dvou,
dokonce pak celé skupinky, rozkoš z majetku
v kepse uloženého a stále rostoucího, naději na
pochoutku —- ať je houba připravena jakkoliv.

Rozeznáváme při hubaření hubaře dvojí, a
to: ze zábavy a ze řemesla. Hubař ze zábavy
bledí se hledáním hub pobaviti, potěšiti a spokojí
se s lovem třeba nepatrným, Hubař ze řemesla
bledí naplniti kapsy, po případě koš, nachází pak
v saisoné bubařské částečnou obživu pro sebe,
mnohý zlatý vydělá prodejem hub a při tom ne
prodané starší houby suší a má částečnou obživu
1 v zimě. Pravý hubař zná dobu imísta, kde
který druh bub roste,

Prvá doba či počátek bubařské saisony jest
měsíc květen. V květnu rostou jediné v borových
Jesích hříbky májové. Než nalézti hříbek májový
jest zrovna uměním, Pravý hubař znáti musí ur
čítá místa, kam ranní slunko vniká a napnoutí
musí zrak, aby se vykázati mohl Jovem — z prá
vidla nepatrným. Májové hřibky vyrazí v písečné
půdě a poněvadž nemají s důstatek potravy, vy
růstají jen drobné; poněvadž barva jejich jest

hubař řídí se při hledání májových hříbků na
čechraným jehličím. Teprve v druhé polovině
května a v prvé polovině června nalezne se hřibek
poněkud větší, má-li času déle růsti, neb jest skryt
a těžko k nalezení aneb v borových lesích ve vřesu.
Není-li máj a červen dosti deštivý, májové hříbky

bylo oa velice nízkém stupni, o vzdělání lidu
staráno se hůře než v Bolbarsko. Japonsko do
kázulo větší pokrok ve válečnictví, než říše
evropská! Přes to, že půda sama svojí úrod
ností přímo křičí po větší pozornosti, vládne
v Rasku často kratý blad. A jakými okovy
byli spjati v Rusku Poláci, Finové, Lotyši!
Byla věra ta velmoc při své rozsáhlosti tolik
ubchá!

Turecko jest také velmocí. Ale jakou!
Sami důstojníci jsou placeni žebrácky, a ještě
se jim vyplácejí peníze nepravideluě. Proč jest
Arab tolik líný? Poněvadž při vyděračnosti
vlády by masil téméř všecky vydělané peníze
zanósti do státní pokladny. Při nejpilnější práci
by mu nebylo 0 mnoho líp než při zahálce.

Italie hraje si ráda na velmoc; ale přes
velikou úrodu země, přes četné návstěvy ci
zinců jest státem žebráckým. Byla poražena
v boji aafrickým „barbarem“. Učitelé jsou tam
placeni bůř než u nás zemědělští dělníci. V Ne
apoli a v Římě potuluje se na 80 tisíc zahál
čivců; kdyby tito lazaroni se vzchopili k práci,
seberou jim vydělané penize berní úřady.

Naší říši stoupla hrdost, když mohla za
brati aspoň na čas Bosnua Hercegovinu. Jaké
to stěstí prováděti svoji politika v novém ú
zemí tolik rozsáblém! Leč nyní již dobře po
zorujeme, jaký vlastně finanční prospěch naše
říše ze zabraných zemí má. Co až millionů na
platily se kmenové země na povznešení zemí

Zopravých a úroky z uloženého kapitálu posudnikde.

Německá vláda vychází vstříc spravedli
vým požadavkům poddaných 8 větší ochotou
než vláda rakouská; větší spravedlností k pod
daným jest Německo vnitřně silnější a více
ukázněné než země rakouské. A ejhle! Sám
dobyvatel Bismarck, který ještě na tolik tri
umfů měl zálusk, nedovedl ge nikterak roze
hřáti pro kolonisační politika v Africe. A teď
Němci vidí, jak obrovské oběti podstoupiti mu
sili pro svá africká dobrodražství, třeba že vc
jenská moc jejich jest tolik vyspělá. Nyní mají
sami smutné zkušenosti a poučení, jak jest
vždy lépe spravovati pečlivě državu stávající
>

vůbec nerostou aneb jen zcela nepatrně, Je-li však
deštivo, objeví se májové hříbky již koncem dubna
a tu měly by se vlastně jmenovati hříbky aprilové,
Výtečnou značkou májových hříbků jest jejich
znamenitá chuť a zdravota. Hříbky májové zřídka
červiví a objeví li se v hojnějším počtu, jsou k na
ložení do octa nejvýbornější.

Po májové saisoné nastane hubařská pausa.
Ta trvá obyčejně do polou července. Je-li rok
deštivý, objeví se letní houby již po sv. Petru a
Pavlu. Tyto svaté považují hubaři za své patrony.
A tu nastane letní saisona, V letní saisoné rostou
houby všeho druhu. Hubař obrátí zraky své
hlavně na hříbky bílé, totiž s bělavou hlavičkou,
v lesích borových s hlavičkou tmavou. Kde jsou
lesy listnaté, tam barva hlaviček má nátěr šedi
vosti a to v různých odstínech. Hříbky v lesích
smrkových a jedlových, jsou-li drobné, jsou bě
lounké jak sníh; vzrostou-li, dostává hlava barvu
indické červeně. V letní saisoné dává si pravý
hubař pozor, kde hřiby nejvíce rostou. Někdy
rostou hojně v suchém špendličí, jindy ve vlhkém
mechu, mnohdy všude, Nejživéjší saisona hubařská
jest ve studentských prázdninách. Tu mají hubaři
pravé žně, | nehubaří najdou dosti. Hub užije
pak každý dosti. Velikýshonje po »nakládačkách“,
malých hříbkách, které se nakládají. V době nej
živější saisony klesá cena hub kvapně. Slušný
talíř nakládaček má cenu 20—3o h, koš větších
hřibů 1—2 K. Cena se řídí dle toho, červiví-li
houby či nikoli, pak dle toho, jak hodně rostou.

V letní saisoně přicházejí do lesů houfy tou
žících po hojném nálezu a to obzvláště časně
z rána. Stává se v hubnatých krajinách zhusta,
že hubař vrací se s plným košem o 5. hodině
ranní, obsah jeho vysype doma a opět vrací se
do lesů, Znám rodiny, které v úrodných letech
nejdou domů, dokud nenajdou plný pytel hub.
Hospodyně nestačí houby doma přebrati, mladé
ukládá stranou k prodeji, polovelké rozkrajuje na
drobno k jídlu, velké pak rozkrajuje na plátky,

—
Šmsevty se počílají levně, ,

Olmovavychásí v pátek v poledne. Ročník XII.

než sesilovati velmoc dychtivým saháním po
krajích zámořských. Porovnejme Italii, Rasko
a zbědačelé Španělsko s malým Švýcarskem.
Kde vnitřuí síla státní jest poměrně nejvyspě
lejší a nejmocnější? Ve Švýcařích bere se
slušný zřetel k právům všech tří národů v kan
tonech švýcarských sídlících. O vzdělání uej
širších vratěv jest zde vzorně postaráno —
lépe než ve velikých státech jiných. Není zde
tahé centralisace, Švýcarsko sjednoceno jest na
základě federativním, a přece jaká krásná vzorná
dražnost panuje mezi jednotlivými kantonyl
Jak všecky kraje pracují ochotně na zdárném
vývoji celku! A dále: jest Dánsko mocnoa vel
mocí? A přece v tom malém státě vede se rolníkovií
daleko líp než v státech na úrodu bohatších.

Nyní již neplatí velmoc tolik jako za
starověku, snadno mohl národ vyspělejší z bar
barských kmenů si učiniti nevolné sluhy a
z nich týti. Teď moohý malý státeček poskytuje
poddaným více bezpečnosti, spravedlivosti 8
bohatství než stát veliký. Nyní každý uvědc
mělejší poddaný se táže: „Co z toho mám pro
sebe, co z toho má národ celý, je-li se svým
územím připojen k zemím jinýrn?“ Zdaž toto
spojení prospívá financím země mojí či zda
musím naopak na jiné spojené zemědopláceti?
Rakouská vláda vší moci se vzpírala, kdykoli
bylo požadováno, aby dala zemím na říšské
radě zastoupeným ústava federativní. A za to
ji stihl trest, že Uhrám «musila dáti daleko
více, než zač předlitavské zeměžádaly. Rakousko
rozpoltěno a ta část, jež má mocně Uhrám vzdo
rovati, rozervána. Imponuje snad velmoc taková?
Jest potřebí oddávati se velikému smatka
v případě faktické omancipace Maďarstva?
Jestliže by se vzal vážný zřetel na státní právo
české, jestliže by Cislajtanie se obrodila na
základě federace, pak by nám to prospélo víc
než připojení dvojích Uher k Rakousku. Vnitřní
obrod, provedení reforem, spravedlivost ke
všem — tet politická základna nejdůležitější.
Pak možno ovšem od velmoci mnoho čekati,
pak bývá leckdy i u menších států vzrůst na velmoc
přirozenou výslednicí státního pořádku a zdravého
pokroku.

klade na prkno a suší na zimu, V letní saisoně
bývá téméř každa chalupa obložena prkny plnými
hub k sušení.

Koncem srpna ubývá hřibů, nocí bývají
chladné, hřiby přestanou dokonce růsti. | Nastává
tudíž druba hubařská pausa. Ta trvá až dosv. Ví
clava. Po sv, Václavu nastává podzimní hubařská
saisona. Tu hříbky vyskytují se ponejvíce v mechu
a v trávě Poněvadž pak mech 1 tráva — při
krajích lesů hlavně — poskytují dosti výživy, vy
skytují se hřiby s neobyčejné silnou nohou a šis
rokou hlavou. Velikou radostí jest nalézti sskupinu«
takových statných hřibů. V krátké době naplnén
jest koš těmito velikány, Leč v lesích objevuje se
již málo hubařů, venkovský lid má mnoho práce
v poli — studentishubaři jsou ji« rozprášení po
světě, Podzimní houby ponejvíce se suší, ačkoli
se suší namáhavě, den jest krátký, slunce již tak
nehřeje jako v létě. Podzimní saisona trvá až do
listopadu. Ještě 11. listopadu našel jsem hřiby a
to již pad sněhem. Ovšem takové jsou rozmoklé
a zcela k nepotřebě.

+ * »

Hubaři si naříkají víc a více, že hub ubývá,
a že již nejsou ty doby, kdy je nosívali v rancích,
ba i kdy je vozívali na trakaři. Příčinou ubývání
hub je ničení lesů. V zachovalých lesích bylo hut
až nazbyt, nyní z Jesů těch jsou jen zbytky, tudíž
i hub jest málo. Jinou příčinou úbytku hub je
hrabání stlaní a to hlavně v selských lesích. Mnozí
rolníci, majíce nedostatek slámy, vrhají se do lesů
a vyhrabují poslední potravu stromům. Vyhrabáním
stlaní zničí se i podhoubí, a houby pak nerostou.
Podhoubím se rozumí přejemná vlákenka, ze kte
rých rostou houby. Nerozumní hubaři a hlavně
děti, najdou-li houbu jedlou, počnou odhrabovati
mech, jehličí kolem do kola v domnění, že tam
najdou dosti drobných hříbků. Tu vidíme podhoubí
8 v něm mnoho zárodků hub příštích. Rozhrabesli
se podhoubí na jednom místě, vyhrabou se i ta



Namítne někdo, že by se v případě roz
Jaky oslabilo Rakousko značně vojenský.Tu
Ge tážeme: A coš Uhry? Bojí se svého oslabení
vojenského Maďaří tolik?

A neudrží se státy malé v pokoji pro
vzájemnou žárlivost mocných soků? Místo
velkomocenský armády by usstoapily opatrně
uzavírané aliande.

Vedlo“e zemím koruny České blaze, když
měly samostatnou zpráva; povede se jim dobře
i bez Uher ve svazku pouhé Cislajtanie, jestliže
bude vzat zřetel k našemu státnímu právu.
Proto není potřebí pro hrozivé chování se Ma
darů oddávati se myšlenkám příliš bolestným.
Spravedlivost nad velikášství! To budiž naším
heslem; přetrbnou-li Uhry hospodářskýa vo
jenský svazek s Uislajtanií zcela, stane se to
bez našeho přičinění, bez naší viny, ale sotva
k veliké škodě naší.

Dopis z Prahy.
Nemístná spořivost a zbylečné mrhání pemězí

poplatnikův. —Š opravdovým rozhořčením od
sozuje pražské obyvatelstvo, že, ačkoli téměř
již čtrnácte dní oplynulo od osudné živelní

ohromy na Benešovsku a Voticku, kde tisíce
idu úplně bylo ožebračeno a beze všech pro

hlav. města Prahy ani presidinm dosud jediným
baléřem si nevzpomnělo na zoufalou bída hy
noucího lidu. Není tomu dávno, kdy povoleno
bylo dvě stě tisíc a také vyplaceno z důchodů
obecních na zbytečné závodiště za Chachií,
kde mají býti konány koňské dostihy, ž kterých
Praha nebude míti toho nejmenšího užitku —
není tomu dávno, kdy bylo schváleno, aby sta
rosta dr. Groš asi s tuctem dílem městských
radních, dílem obecních starších jeli na vý
stavu do Londýna, což vyžadovati bude mnobo
tisíc koron. Na podobné zbytečnosti peněz jest
nazbyt, pro hynoucí, ožebračený živelní kata
strofou lid však nikoli. Jest v pravdě nenvě
řitelno, jak na své povinoosti pohlížejí vele
moudří otcové hlavního města země české,
a jak tyto povinnosti také plní. Různé komise
obecní nemohou pro naprostou nepřítomnost
členů sborů, kteří se dají do nich voliti, ani
zasedati, následkem čehož vyřízení množství
nadmíra důležitých věcí vázne a odkládá se
den ode dne. Vůbec jest zřejmo, že tak mnohý
obecní starší našeho královského hlavního
města Prahy má o své funkci ponětí velice ne
jasné. Proto nepřestávají se opětovati případy
nepotismo, kdysi vyhlašovaného za zhoubu
řádné správy na radnici Staroměstské, měron
úžasnou. Inspektor hřbitovů olšanských na
příklad již zaopatřil veškero své příbuzenstvo
ve službě zádušní, členové okresní Školní rady
dopomohli svým příbuzným učitelům a uči
telkám na nejlepší místa, správní radové
Městské spořitelny pražské dostali do ní již
nejen své syny, nýbrž i synovce a kmotřence,
a tak to jde dále jako v pestrém kaleidoskopo
od nejvyšších do nejnižších fankcionářů. A ko

2,
jerňomké -a repo toubtch
na dlouhou dobu, totiž na tak dlouho, pokud se
neutvoří nové podhoubí. Proto je rozhrabování
jehličí a odhrabování mechu velice nerozumné.
Pravý hubař nikdy nehrabe, neboť ví, že v témže
místě, kde našel břib, je utvořeno podhoubí a
tam občas najde hřib zase, pamatuje-lí si jen
místa taková. Já na př. hubařím dlouhá již léta.
Pamatuji si místa, kde jsem kdy houbu našel a
přecházím po těch místech druhý — třetí den a
najézám houby stále. Nehubaři se diví a říkají o
mně: »Ten má štěstí na houby; já mohu přechodit
celý les, nenajdu nic.« Mnozí vstávají v létě o 3.
hod. ranní a najdou méné hub, než když já vyjdu
po 3. hodině odpolední. Ničením podhoubí musí
ubývati hub.

Hub také ubývá, nezahrabe-li se jamka způ
sobená vytrhautím hřibu neb houby vůbec, Mluvím
ze zkušenosti.

Ať se břib vyřízne či vytrhne, způsobí se
dolíček — při vytrbnutí větší, Nezahrábne-li se
důlek, rychle vyschne, ale zároveň vysychají v po
dhoubí zárodky bub, takže v témže místě nemůže
houba vyrůsti, leč že by bylo dosti stálé vláhy. Já
hubařím vždy tak, že když hřib najdu, nevytrhují

— nohu, zasypu špendličím neb přikryji ono
místo mechem, čímž udrží se v onom místě vibko;
zároveň zekryji stopu šťastného místa, Proč po
blíže takového místa najde se po krátkém již čase
hřib nově vyrostlý? Protože zárodek v onom
místě již byl a přikryt špendličím neb mechem
nezhynul, nýbrž že vyrostla houba nová.

Houby dále se ničí nošením hub starých,
rozmoklých domů. Stará rozmoklá houba obyčejně
je červivá a tudíž doma se rozkroji a zahodí se
ihned. Neodnášejme domů hub starých, přesvěděme
se o zdravotě houby hned v lese, rozkrojte ji na
místě a je-li Červivá, rozhodme ji po lese. Staré
houby mají totiž hojnost výtrusů; výtrusy ty
staré, zralé houby pustí, vítr je roznesena všechny
strany, takže vlastně staré hřiby starají se o své

nečně věru odporno jest poukázati k tomu, co
děje se při zadávání obecních prací, v čemž
starý šlendrián nejen ce zachoval, udršaje a
bají, leč také velice utěšeně se rozmáhá. Není
při tom divu, když obecní práce zadávají si
obecní starší komu chtí — mnohdy sami
sobě, jako známý majitel knihtiskárny dr. Ed.
Jan Baštýř, jenž proti výslovnému a zřejmému
usnesení, že členům aboru obecních starších
nemají býti obecní dodávky zadávány, stále
zajišťuje si obecní dodávky všech možných
tiskopisů, v čemž tomnto pánu nikdo doposud
slovem neprotestoval.

o s
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První český pensionát zahájil před lety
vPrazečinnostsneslýchanoureklamou.Veškeré
pražské listy pěly chvalozpěvy, že konečně
české dívky budou vycbovávány českým duchem
na řádné české ženy, uveřejňovány časté zprávy
v novinách, jak chovanek přibývá z Prahy,
z venkova i ze zemí slovanských, pensionát
kvetl co nejutěšenějí a najednou — konec ve
liké té slávy! Pronikne do veřejnosti, že pen
sionát nemůže prospívati, poněvadž nemá
vlastně chovanek| Těch několik, které má, že
nestačí, aby mobly braditi všechny výdaje —
a následkem toho rozhodnou se dámy, penei
onát spravující, že bo prostě hodí obcí nražské
na krk. Doporučily městské radě pražské, aby
zakoupila dům a převzala pensionát do vlastní
správy... Nevíme, jak moudří otcové města
Praby se rozhodnou, leč vlezou-li do pasti,
jako své doby při žádosti spolku „Domácnosli“,
které věnovali pozemek, poskytli nezúročitelnou
půjčku a nyoí každoročně promíjejí splátky
i s úroky, pak pochybí. První český pensionát
nevyhovoval, poněvadž pobyt v něm byl ne
smírně drahý| Za ty peníze, které za chovanky
rodiče byli nuceni platiti, mohli dáti své dcery
vychovávati v kterémkoli pensionátě francouz
ském nebo švýcarském. Bylo a jest to pouze
vychovávání velkých dam, papoaškování hla
chých frásí a bezduchá koketerie, kteréž zdo
bily odchovanky tohoto ústava, vedeného the
orií, a nikoli praksí ke skutečným potřebám
života českých žen.

Jest přímo úžasno, jaký panuje systém —
budiž několika slovy při této příležitosti vzpo
menuto zmíněné již „Domácnosti“, první to
české školy kuchařské, založené a vydrčované
výkvětem českých žen — v pražské „Domác
nosti“. Jazykem, jakým „přední české ženy“
tam hovoří mezi sebou, hovoří ge snad již
jenom na Františku nebo v Podskalí. „Co to
povídaj — jestli jen to daj, ale nemlaověj —
voni tu neslyšely?“ atd.; to poslouchají dívky,
které starostlivé matinky do tohoto „puckursa“
posílají — a slyší-li podobnou řeč od čelných
pražských dam, jakého pak potom divu, 'že
mluví podobně? ... Kéž těchto slov povšimnoa
si ony, jež se zájmem sledují naše pražské
stesky v tomto Jistě|

“ »
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podobají se prášku, a z nich tvoří se podhoubí.
Čím je více starých hub ponecháno svému osudu,
tím více kořisti lze očekávati příštím rokem. Za
nynějších okolností, kdy na hříbek čeké 10 hu
bařů, výtrusy se ničí a hřibů je málo. Ještě
štěstím pro hubaře je, že podzimní houby vydají
hojnost výtrusů. Pravý hubař má tedy staré houby
ponechati v lese a na místě bned je rozkrájeti.
Účinek výtrusů vidíme na houbách, kterých lidé
si ani nevšímají, Houby takové dokonale uzrají,
vydají tolik výtrusů, že z nich vyrůstají milliony
hub. Tak by to bylo i s hřiby, kdyby se nesbíraly
a mobly vydati přehojně výtrusů. Četl jsem
v maobých cestopisech, (na př. v Stenleyovi), že
cestovatelé našli v lesích v pravém smyslu slova
hřib vedle hřibu. Nikdo břibu nesbíral, hřiby se
nesmírné rozmnožily.

Mluvím stále o břibu, poněvadž hřib je u
bubařů nejdůležitější houbou. Kromě břibů sbírají
se mnohé jiné jedlé houby. Jsou to hlavně modrák,
křemenák, lišky, kuřátka, kyjenke fialová, ryzec
a j„ K jiným houbám nemá lid dosud důvěry,
poněvadž není s nebyl poučen, že je ještě mnoho
bub jedlých. Do žampionů, pečarek, holubinek
a j. většina lidu v lesích kope a netuší, jak vy
tečné jsou tyto houby. Je dokázáno, že je vétšina
hub jedlých; kde lid houby dokonale zná, živí se
sbíráním hub celé řada lidí. Proto je třeba pou
čení, je třeba vydati odborné, populárně psané
dílko s věrnými obrazy bub jedlých a nejedlých
a to v tskové cené, sby si to koupit: mohl inej
chudší hubař, Přednáška odborníka-hubaře v nej
čilejší ssisoné s vycházkou do lesů by v této věci
znamenitě prospěla. Chudý lid v horských a na
houby bohatých krajinách našel by část své ob
živy, Než však důklsdné poznání všech druhů
jedlých hub pronikne vrstvy lidu, starati se jest
pravým hbubařům o to, aby lid byl poučován o
racionelním sbírání hub.

Otázka ( Letné zdáge, že kdesi
uvázls na mělčiné a že s ní ředdncí krahy
v Praže boví kudy kam. Ztohd, co proniká
do veřejnosti, daloby se svuditi, že myšlenka,
proraziti LetrÓu tunel, má stále méné přátel
a nadšenců, a že si získává platnosti náhled,
aby Letná nebyla vůbec prokopána. Uvašuje se,
že tunel bude níčítí nejep vzhled Letné, nýbré
celek panoramata letenského, a že pohled ze
Staroměstského náměstí jakož i s mostu v pro
dloužení Mikulášské třídy bhde působiti dojmem
příšerným. Otevříti potřebnou část Letné za

mostem a vhodně ji upraviti k by možnos poměrně menším nákladem nežli jský bude
vyžadovatí stavba obrovského tanelu, který

Ph znemožní jakoukoli změnu této částirahyaa dlouhá štalétí. Monumentálnímost,
jský vede z Miknlášské třídy k Letné, vyža
duje silného a mohutného zakončení, jímž
bude nejméně — tunel! Zakončení mostu řád
ným průkopem Letné, jehož stráně byly by

vhodně EOD nd ovím a uslavný fouténami, jak "$hyrhova) $rého času alavn 0
stranský rodák, Jan KASa, jenž vůbac není
vyslovil myšlénku o prokopání Letné, bylo by
nejvhodnější. Každý jen poněkud zkačenější
geolog ostatně musí přiznati, že Letná v místě,
kde vychylauje k ní nový Mikulášský most,
v dávných dobách jistě byla otevřena hlubo-
kým údolem, který byl pak při opevňování
Praby zavezen. V zájmu všeobecném jest, aby
tato otázka byla řešena s vyššího hlediska.

* *
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Krach ve Variétť. Co znalci poměrů, jaké
v karlínském Varióté zavládly, již dávno před
povídali, k tomu nyní došlo. Variété stojí před
krachem! K osadu tomuto spělos matematickou
přesností. Němčení — němčení a opětně něm
čení mělo stále ve svém programu, urážení
jazyka českého napořád, a nyní konečně na
dešla chvíle, kdy se blíží krach. Po celé mi
nolé zimní i jarní období byla návštěva nesmírně
nepatrná, takže stěží bylo možno hraditi režii.
Marně zvýšila správa ceny míst, jakoby měla
velikou návštěvu — byla nucena za měsíc ceny
opětně snížiti. Nastávající krach nikoho nepře
kvapil a také nikoho nezarmoutí, tim méně
lidi, kteří znali, co ve Variété se děje. Míní-li
Němci, jak se proslechlo, Variété zakoupiti,
nechť tak učiní, a bude o jedno zkrachovanoa
baštu němectví v Praze méně. Zkrachováním
nynější správy bude vymeteno v tomto velkém
semeništi germanigace, která jako ze vzdoru

zvala jen německé akrobaty, OY a, zpěvačky, aby před cisinci působila dojmem, že
Praha jest německým městem.

Obrana
3) Neblesa Němců za návštěvy pa

zovníke v Čechách. V Liberci vyvěsili
někteří Čechové za příčinou návštěvy císařovy
nejen prapory barav říšských, ale i barev zem
ských, Leč zemská, červeno-bílá barva píchala
štvéče do očí- toliky že nělstesá-prapory-čer
veno-bílé barvy strhbali nebo plátno přetrhali.
Za to však Něznciv Jablonci nad N. si vyzdobili
domy nejen prapory barev říšských, ale i velko

německých. Námecký Polsky spolek zaslalmiaietru-krajanovi Prademu do Libercetelegra
fický dotaz, zda se může zdobiti město barvami
velkoněmeckými. Prý žádost správce okr. hejt
manství Můller z Mullersheimu sa odstranění
velkoněmeckých barev budí v obyvatelstvu způ
sobem pochopitelným (!) rozčilení. A dobrák
Prade bezodkladně zaslal telegrafickou odpověď.:
„Připravíte J. V. radost, vyzdobíte-li-své domy
barvami císařského domu. Vyvěsíte-li ala vedle
praporů černo-žlatých také prapory v barvách
černo-čerseno-zlaté, nelze v tom ještě viděti
porašení úcty k Jeho Veličenstvu, neboť věrnost
k císaři a říši jest nerozlučně spojena s věr
ností k naší německé národnosti Prade.“ Ši
kovný ministr-krojan! Však mo také za to
vděční Němci provolali blučaé „Heil!“ A přece
by vi mělaExcellence vzpomenouti, še — jsou-li
jablonečtí vskutku loyální — jest při nejmenším
holou zbytečností vystrkovati ven barvy velko
německé. Čí se Němcům v Čechách abližaje, že
se tolik do odzoaku Rajcho zamilovali? Němoi
vědí dobře, jak německá menšina šlape v Ra
kouskupřirozená práva slovanské většiny, jak
Jest živlem politicky panujícím. A přece ránům
Němcům říšské barvy nestačí. Prade snad 8e
též dobře pamatnje, co tropí v parlumentě
vídeňském milovoíci velkoněmeckých barev a

jk provolávají na troc Rekoosku: „Sláva Hoenzollerům |" Již z těchto příčin k oakrovnění
kvašení měl Prade vystoapiti rázně — miluje-li
Rakvasko opravdově. Dobře ví, že velkoněmecká
burva jest v Rakousku milá těm poslancům,
kteří svým sklonem k Rajchu nijak se netají.

Tak to u nás chodí. Po křiklavě nespra
vedlivé aféře v Aši v Čechách prapory barev
domácích, zemských se strhují a — dovoluje
se vyvěšení praporů barev státu cizího, který



nikterak ne netají, še chce značnou část říše
naší pro sebe urvati. 

3) (00 ssamonají velkoměmockéa činnost pruskýchpastorů le
obách © V plenární schůzi delegaceříšské rady
promluvil velkoněmeč dr. Stein: „Dualismus
nejen ohromil hospodářskou expansi, nýbrž
Rakousko těžce poškodil. Dávám podnět, aby
Ge zavedla na místo spolku Rakoaska s Uhry
celní jednota mezi Rakooskem a Německem.
Ať osamotní se země, které vlastně nikdy k Ra
kousku nepatřily, a oproti všema práva v říšské
radě jsou zastoupeny; žádám, aby konečně se
provedlo zúčtování okkapačních výdajů, a aby
se s Uhry nearavíral spolek, nýbrž umlonva
na podkladě svobodného obchoda. Jestliže Ubry
dosáhnou, aby získaly balkánské země, pak
jsme ztratily poslední hospodářský vliv na
Balkáně. Podíl Rakouska sa placení pospoli
tých záležitontí činí 735 proc., takže sta mil
honů jest obětováno zájma dynastického fan
tomu pospolitosti.

Jest to nevděčností vůči Němcům v Ra
kousko, když se černočerveno-zlatý prapor
považuje za urážku. Všeněmci jsou si vědomi,
že německá říše nemůže nyní Všeněmců potře
bovati následkem převahy katolicismu. Aby připo
jení bylo umadněmo, sosmovali ©Všeněrmcí hnutí
„Pryč od Říma!“. Jsou přesvědčeni, že příští
generace badou spojeny pod řezlem Hohen
zollernů, a doufají, še Vilém II., něbo jeho ná
stapci, neopomenou býti rozmnožiteli říše“.

Řečník byl po té volán k pořádku. Tato
máme. Zase nové zajímavé přiznání. Ti lidé,
kteří jindy křičí, že náboženství nemá se plésti

do PR nyní dokazují,proč vlastněhnatí„pryč od Říma“ vyvolají. Až kolínský evange
lický farář Dušek zas bude bontí to prohlašo
vati za' výraz idéální lášky k evangoliu, pak
mu připomeňme netoliKo slova Wolfova, Schó
nerova, ale i Steinova. Neboj se, vlasti česká,

otestantské evangelium tě zachrání před —
tavým Rajchem.

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna zaměstnává se dále

živaostenskou opravou, jíš poslanci věnojí svou
přítomností pramaloa pozornost. Hostinství i

nadále zůstane bez průkazů způsobilosti. Povinné ekoušky mistrovaké zamítnuty, bude tedy

zkouška mistrovská, Takový mistr bude se
moci podpisovati jako zkoušený mistr. Dobata
o živnostenské opravě zatím přerušena a za

lební výbor vyřídilrozdělení mandátu veŠtyrsku
nepříznivě pro Slovince, kteří za venkovské
obce žádali 1 mandát. Proti tomuto požadavku
hlasovali Němci, Vlaši a sociální demokrat
dr. Adler. Teď se jedná o počtu mandátů pro
Halič. V delegacích projednávají se jednotlivé
rozpočty. Ve schůzi rakouské delegace delegát
dr. Kramář měl velkou řeč, v níž projevil ne
spokojeuost s výkladem hr. Goluchovského o
zahraniční politice, dokládaje mezi jiným, že
nám není třeba spolku s Německem, stačí
dobrá shoda,ale přímá, ne však dle choti a
pálad Berlína.Revoluční bnatí roské není po
vahy politické, nýbrž strašným nebezpečím 80
ciálním. Svoboda a pořádek jsou jedině dvě
věci, které mobou Rusko zacbrániti, V uherské
delegaci delegát Holl upozornil na nebezpečí,
„které přináší trojspolek rozpínavou polítikoo

Německa, ježpovašnje rakonskou armádu zazáloha své armády. Rakouská kvotová deputace
navrhla, aby poměr příspěvků Rakouska a
Uber na společná vydání byl v poměru576:
4249/,„ Tomato požadavku se Maďařiovšem
vzpírají, Rakouská delegace schválila návrh,
aby delegáti rakouští na haagské konferenci
podali návrh na všeobecné odzbrojení v evrop
ských atátech, — Ministr války prohlásil, že
velké úvěry vojenské úvěrem 400 mil. K jsoa
skončeny, že však v mimořádné rozpočty
příštích roků bude třeba pojmouti potřeby na
opatření kulometů. Poplatníci, těšte se dále|

Korunovace norského krále Hakona VII.
a jeho choti konala se ve starém koranovačním
městě Drontheimu.

V Roska na několika stranách ohlašnjí
6e znovu vspoury vojenských oddílů a na
venkově přibývá nepokojů, počtu vražd a lou
pežných útoků.

Mymyslíme,že musíbýt církev a školaspo
jena, má-li zůstati církev pravoucírkví a škola

Hoop Aergp k olotošonepřátel
Kare Havlíček.

Zprávy. místní a z kraje.
Ministr kultu a vyučovánív Hradel

Králové. V sobotu 23. června zavítal do Hradce
Králové ministr kultu a vydčování dr. Marchet,
doprovázen dr. Jiřím Madejskim, sekretářem v mi

uisterstvu kultu a vyučování. Ministr na své zpá
teční cestě z Liberce, kamž doprovázel mocnáře,
zastavil se v Hradci Králové, aby, oplatil návštěvu
J. B. M. nejdp. dr. Jos. Doubravovi, který tanto
kráte dlel na své visitsčaí cestě. Na nádraží uvítán
byl vsdp. dr, AL Frýdkem, generálním vikářem,
starostoukrálovéhradeckým p. dr. Frant. Uirichem
a měst. radou p. Jul. Russem, místodržitelským
radou p. H. Steiofeldem, v Hradci pak v okres.
doměpřivítali hosta p. okres. starosta H. Srdínko,
president krajského soudu dvornírada p. Koschin,
státní návladníp. Matouš,řiditelé středních a odbor
ných škol a j. V Hradci problédi ministr především
kněžský seminář, kdež uvítán vys. důstojnou ka
tbedr. kapitulou a p.t. profesory kněžského Be
miváře. Ministr prohlédl si budovu semináře do
podrobaa, shlédl tu všecky místnosti, při čemž
Be vyslovil, že se budova tato naprosto nehodí
k dosavadnímu účelu svému, a slíbil, že hned,
jak do Vídně přibude, dá si vrch. inženýrem v mi
pisterstva vnitra Dondou, který před velikonočními
svátky v Hradci Králové patřičné plány ohledně
budovy seminární zhotovil, vše vysvětliti a pak
dle toho další kroky učiní. Ministr prohlédl si též
schátralou budovu c. k. vyššího gymnasia, z které
už dávno mělo býti gymnasium vystěhováno, 34
vítal i do odborné školy pro uměl. zámečnictví,
kdež ho zajímaly sbírky průmyslového musea, a
shlédl dále obecné a měšťanské školy, ústav pro
bluchoněmé, obchodní akademii, ústav pro vzdě
lání učitelů a pochválil při tom anahu příslušných
činitelů, kteří na Školatví a vzdělání svého okolí
věnovali tolik prací a obětí. Odpoledne pokračoval
ministr v cestě do Vídně.

Městská rada královéhradecká dne
20. června 1906 učinila tato usnesení: Výkaz po
platků, jež zaplaceny býti mají z kněžských hrobů
na Pouchovském břbitově pro věčné Časy, postoupí
se hřbitovnímu odboru. — Povoleny byly příspěvky

né českých novinářů“v Praze pro fond„Havlíčkův“, pomocnému spolku nadace Jonákovy
při právaické fakultě c. k. české university, na
výlet pro chudé žákyně měšťanské školy a chudé
žáky obecné školy chlapecké zde. — Politický
úřad bude požádán o udělení povolení k zvýšení
služného varhuníka p. Váci. Studeného na Novém
Hradci Králové, — Návrh městského zvěrolékaře
na provedení některých reforem, týkajících se pro
hlídky mléka ve zdejším městě, postoupí se zdra
votnímu odboru. — Protokol sepsaný 8 jateckým
p. Ant. Párslem a uzenářem p. Jindř. Soleem
ohledně výstapu na jatkách postoupíse jateckému
odboru. — Vzato bylo na vědomí sdělení obecního
úřadu v Novém Hradci Král., že pro tamní samo
statný obvod zdravotní zvolen byl p. MUDr. Lad.
Souček lékařem — Předsevzata bude úprava ulic,
Jejíž náklad pojat byl do letošního rozpočtu. —
Panu učiteli Hallerovíse uloží, aby zřídil chodník
do 14 dnů podél jižní fronty své parcely, a p.
staviteli Manychovi, aby v tóželhůtě zaústil od
padní roury do uličního kanálu. — Vyhověno bylo
žádosti Školy krajkářské ve Vamberku, by pro
hlédnouti si mohla dne 23., event. 27. t. m. měst.
museum průmyslové a historické. — Provedení
různých úprav v městském divadle se povoluje.
Plány se zášlou c. k. okres. hejtmanství ku schvá
lení, — Žádost živnostenských společenstev a ob
chodního gremia o zamezení podomního obchodu
předloží se obecnímu zastupitelstvu.— Žádost

. Josefa Kalhouse za udělení koncesse k výčepu
lihovin v domě čp. 78 postoupí se šivnostenskému
odboru k vyjádření. — Hromosvody na obecních
školních budovách dají se vyskouseti firmou K.
Vejtruba v Karlíně. — S1. A. Černé, choralistce
kostela sv. Ducha, prodlužuje se dovolená za pří
Činou zotavení po nemoci na dobu tří měsíců. —
Provedou se stavební opravy hospodářského stavení
ve faře na Novém Hradci Králové a kostela na
Pouchově.

U Louis v Hradel Králové.
Pořad olavnosti pobytu p. prof. Legera v městě
našem ustanoven takto: Příjezd na nádraží v ne
děli 1. července v 10 hodin 11 min. dopoledne,
kdež pozdraví hosta zástupci města, spolku Alli
ance francaise a čestná setnina Sokola se stsrostou
svým p. Jiřím Tolmanem v čele. Po té jest o 11.
bodině slavnostní přijetí ve dvoraně obchodní aka
demie starostou města p. dr. Ulricbem, starostou
Alliance francaise p. dr. Hruškou, zástupci úřadů,
ústavů, spolků a j. Odpoledne v neděli podnikne
p. prof.Leger vyjíšdka k prohlídce bojiště na
Chlumě a vrátí se k 6. hodině na alavnost Ústř.
matice školské na Střelnici. Druhého dne, v pon
dělí 2. července, je vrchol slavnosti, přednáška
p. prof. Legera ve dvoraně obchodní akademie
£ jeho vzpomínek na obléhání Paříže za války ně
mecko-francouzské, Před přednáškou prosloví krátký
úvod o zásluhách p. prof. Legera o národ náš
p. dr. Hruška. Naše nejširší kruhy občanstva,
zejména i naše dámy, nedají ei zajisté ujíti tohoto
vzácného a neobvyklého požitku. Jeť p. prof. Leger
při své živé, veselé letoře výborným a zajímavým
řečníkem. Pořadatelé spoléhají ae pevně, že naše
obecenstvo dovede pochopiti význam okamžiku a
osvědčí nejhojnější účastí svůj vděk p. Legerovi
za to, že dovedl mušně a nadšeně obhájiti věc
naši vůči nepřátelské cizině, i splatí mu tak čest,
kterou městu našemu prokázal svojí návštěvou.

Práce okresního výboru v Hradci
Králové. Pořád, že prý se moc málo pod vede

ním pana H. Srdínka pracuje. A zatím se usnesl
okresní výbor 16. červoa na protestu proti chy
staným prováděcím nařízením školním, jež tolik
podráždila odpůrce katolictva. Tedy pokrok v o
kresním výboru zachráněn. Teď už víme, proč p.
H. Srdínko dosud se nemohl postarati o neanesitel
nou úpravu gWilnic,jež leckde jsou horší neš vo
zové cesty vesnické. Po porážce „klerikalismu“
půjde už všecko hladce a rychle.

Židům prý se ubližuje pre jejích
náboženské přesvědčení. aktora Naj
mana žalovali dva židé pro urážku na cti. Kdo
se cítí aražen, má ovšem rozhodné právo 86 hájiti
třebas i soudně — ať jest to křesťan nebo žid.
Leč nás zajímá hlavně forma obžaloby židovské;
zrovna to nutká ke srovnání 8 žalobou katechetů
proti Masarykovi. Když se katecheti odvážili
hájiti napadenou čest, hned požidovštělý tisk
mluvil o „nesvobodomyslnosti“, msetě a drzosti
katechetů, hned svolávány protestní schůze proti
pronásledování abohého beránka Masaryka. Týž
filosof těžce a paušálně obvinil katolickou církev
— a nové schůze a protesty, když sám státní
úředník byl nucen vystoupiti ns obranu nábo
ženství státem uznaného. — A teď 8i všimněme
processu královéhradeckého. Žaloba žida Loksche
mluví cholericky víc o napadání židovatva celého
než o případu, o nějž se jednalo. Prý obsabem
Naší Obrany „jest vždy snůška hanopisů, kte
rými víra židovská, zákonem uznaná a její vyzna
vači se zlehčají, najmě ale státní občané židov
ského vyznání veřejně nejeurovějšími nájezdy
urážení a v opovržení v obecném mínění uváděni
bývají.“ Podepsán pod žalobou Lokesch i právní
zástupce, israelita p. Dr. Taussig. Nechtějíce
žádnou drgnoat obbajovati, tážeme se pouze p.
Dra Taussiga, zda si všímá, jak jsou v poži
dovětělé „Osvětě lidu“ napadány obřady katolické,
jak hrubými nadávkami jsou tam stíháni kněží a
zbožní katolíci. A snad naše náboženství má také
právo na šetrnost. A četl p. Dr. výlevy citů Ma
sarykových? Který žid tehdy se ozval, že takové
výpady se díti nemají? Kde jest protikonfeseních
výpadů víc, v „Osvětě lidu“ či v „Naší Obraně“?
— V žalobě žida Bauera ge čte, že v N. O. „na
pranýř stavění bývají bezůhonaí, poctivě žijící a
poctivě se živící občané jen proto (jen proto??),
že jsou vyznavači víry židovské . . . Tolik hany
na mne bylo sneseno a ctí mé a nebožtíka mého
otce tak těžce bylo ublíženo patrně proto, žejsem
vyznání židovského“ A p. Dr. Taussig při soudě
dokázal, jak ho bolí, je-li urážen některý žid. Na
padal Najmana slovy nepariamentními, divil se,
jak může takové individuum tupit příslušníky
náboženství státem uznaného; aby ukázal, žek ci
zímu přesvědčení jest snášelivější než Najman,
mluvil o avičkové bábě v kostele a ještě výrazněji
dával průchod avé pokrokové snášelivosti. Prý
uličnické výlevy žarnalistiky mají býti potlačeny.
Pane doktore, měl jste poučiti své souvěrce také
o tom, jak se říká tomu, když požidovštělý list
dvakrát se odváží ještě opakovati nestoudavu lež

o zdejších „nezkoušených“ jeptiškách, ačkoli jižpoprvé ze lži byl usvědčen. říkati tomu, do
vede-li požidovětělý list drze lháti často o „Ob
nově“, že to a ono psala? Ano, ano, uličnické
výlevy žurnalistiky mají býti potlačeny. A kdo
list zámyslně prolhaný ochotně platí a nepravdi
vým nájezdům na strany jiné tleská, stává se spo
luvinníkem. — Jak žalobci, tak p. Dr. Taussig
byli přesvědčeni, že se židům ubližuje pro jejich
náboženské vyznání. Povíme tedy ještě kapitolku
další. 21. dubna stáli před zdejší porotou dva
židé, rodní bratři, kteří udělali bankrot. Měří
mnoha věřitelům pyplašiti přes 10.000 korun. Tito
chytří páni neoznámili soudu úpadek, když už
dluby převyšovaly jejích majetek, ale dělali dlaby
nové. Ač se šikovní společníci vykrucovali statečně,
přece nedokázali, že nezaplatili zúplna věřitelům
bez vlastní viny. Tudíž každý odsouzen do tuhého
vězení na 14 dní s jedním postem. A hned za čtyry
doy na to souzen v našem městě katolický čeledín,
který si přisvojil cizí seno v ceně něco přes 10
korun. Tento prolelář odsouzen na měste těžkého
žaláře jedním postem zostřeného.Nechť ai tedy židé
srovnají trest židů a křesťana, jak jsme uvedli.
Snad se trochu upokojí; Snad sepoň po srovnání
obou trestů uznají, že tentokrát rozbodně židé
nebyli stižení přísněji než křesťan. Uvádíme to
k vůli jejich upokojení a útěše. I když člověk
není „pronásledován, trápí se aspoň bolestným
domněním, že pronásledování nad ním visí; a
zbaví-lí se člověk takového stihomamu, jest pak
klidnější. Jen bychom si přáli, aby také projevili
zřetelně svůj odpor proti neomalenému a drsnému
napadání věr mimožidovských. Vždyť při soudu
s Najmanem přece sami uznali, jak protikonfessní
útoky bolí! A my také nemáme v žilách místo
krve chladnou vodu.

Velkolepá Matiční slavmest v sadech
NNa Střelnici“ dne 1. července t. r. dojista při
vábí massy účastníků, kteří také mohou přispěti
vzhledem k nízkému vstupnému k finančnímu zdara
slavnosti jen velkou početností svojí a tím spolu
morálně odměniti oěkolikaměsíční námahu pořa
datelů, kteří za neoatrnou břivau obecenstvu pře
bohatou řadu zábav zajišťují. Připomínáme opětně,
že vyjma losy tomboly, za které získají kupující
naději na vekutku cenné a četné výhry, nic jiného



ve prospěch „Ú. M. Š.“ prodáváno nebude. Ceny
v bnffetu budou taktéž mírné a pevné. Pro kola
cyklistů bude k disposici remisse za malý popla
tek. — V poslední chvíli získáno pro slavnost
proslulé „Blaťácké guartetto“, které přednesem
několika skvostných písmí v sále poskytne vskutku
umělecký požitek zpěvumilovnému obecenstvu. Ne
málo též překvap! p. V. Horák, majitel realit, ně
kolika nevídanými atrakcemi, jež na svůj nákiad vy
praví; týž je též původcem originelní africké pošty.

Stavební rmeh. Naproti Adalbertinuza
počne se stavěti dvoupatrový dům p. Thoře, Ča
louníka. Podniknuto již výzkumné kopání, aby se
seznalo, jak hlubokých základů potřebí.V hloubce
3 metrů objevila se již voda. Vykopány kosti a
úlomky železných nástrojů. Základy půjdou do
hloubky 6 metrů. S čerpáním vody bude dle všeho
potřebí podobného pracného úsilí jako při stavbě
kasáren a Adalbertina. V těchto místech vinul 86
dříve ponchovský potok. Při stavbě Adalbertina
nalezeny v zemi dubové trámy svědělcí o nějakém
jezu; v černém říčním nánosu přišlo se na četné
říční škeble. V zadním rohu Adalbertina směrem
k semináři objevena velice hluboká tůně, jež mu
sila býti překlenuta Jaké zajímavosti shledáme
ještě při novostavbě p. Thoře? Základy Adalber
tina leckde jdou do hloubky od 6 do 8 metrů.
Novostavba jesnitské residence má někde základy
až 11 metri! Doklady, jak se pracně v Hradci
staví.

Osobní. Kancelářský assistent u krajského
soudu v Hoře Kutné p.J. Dytrich jmenován před
nostou kanceláře v Hradci Králové.

Vzpomeňte si ma broby. padlých
vejínů v r. 1866! Komité pro udržovánípo
mníků na bojišti královébradeckém vydalo násle
dující provolání: Krajané! Dne 3. července 1906
bode 40 let tomu, co na bojišti v kraji zdejším
vykrváceli tak četní obránci vlasti. Zde oašli smrt,
zde pochováni jsou, vzdáleni od domova milého.
Hroby jejich jsou pusty, je nezdobí v den výroční,
kdy za vlast sem přišli život svůj položit, ruka
přátelská, ruka příbuzná — vždyť jejich prátelé
a příbuzní tak daleko, daleko! Ale snad přece
zde bijí srdce šlechetná, srdce soucitná, která ne
nechají hroby zesnulých bojovníků bez ozdob.
Zvláště k vám, spanilomyslné děvy české, obra
címe se s tklivon prosbou: Okrášlete dne 3. čer
vence květy něžnými rovy padlých na znamení
soucitné vzpomínky! Nechat ozdobené rovy hlásají
četným návštěvníkům v den čtyřicetiletého výročí,
že dovedeme si vážiti památky těch, kteří za vlast
život svůj v oběť dali. A alza vděku, jež na ozdo
bené rovy od četných návštěvníků skane, bude
duším šlechetným skvělou odměnou.

Z České Skalice. (Generálnívisitacea
sv. biřmování). Dni 18., 19. a 20 června náležejí
ke dnům radostným všech zdejších katolíků. V pon
dělí odp. o '/„6. (18. června) přijel z Něm. Brus
nice do zdejší farnosti náš nejdůst. arcipastýř
J B M. dr. Josef Doubrava v průvodu kanov.
p. dra. Sxukupa. U kaple Nejsv. Trojice na Star.
Městě očekáván a pozdraven místním duchoven
stvem, sem též dostavili se úředníci zdejších úřadů
státních, jmenovité: p. Karel Kremlička, c. k. rada
sem. soudu a personálem soudním, p. Václav ši.
Dovara, c. k. berní s úředníky berního úřadu,
členové okresního zastupitelstva s p drem. Aug.
Kordinou sat. v čele, úřednici zdejšího pivovaru,
školní mládež škol místních i venkovských se
svými pp. řediteli a učiteli a mn. j. Družiček bílých
stálo tu ve Špalíru 96; vítací proslov zdařile před
nesla malá Mařenka Kremličková, dcera c. k. rady
z. 8., kytici p. biskupovi podalyMař. Vávrová,
(dcera řed. měšť. školy) a Mar.Dovarová, (dcera
p. berního). Ndp. biskop pěšky ubíň.l se městem
hojně prapory ozdobeným na náměstí, ndíleje všem
požehnání, zvláště malé dítky žehnal křížkem. Na
náměstí před radnicí čekalo obecní zastupitelstvo
a členové městské rady; zde p. biskupa srdečnou
řečí přivítal p. Hynek Bíl, městský radní a ob
chodník železem, načež p. biskup v proslovu vřele
poděkoval a všechny pány si předetaviti dal Ná
Jada všech byla radostná a srdečná. Průvod hnal
se dále ke kostelu; u kláštera pozdraven byl
chovankou kláštera a u kříže nedaleko chrámu

řivítán obecním starostou Hynkem Syrovátkou 8
Členy zastupitelstva maloskalického. Nejdp. arci

pastýř svou srdečnou vlídností a dojemnou po
korou získal si rázem srdce všech, še k němu se
tlačili jako k milému otci. — Druhý den v úterý
dopol. udílel 8v. biřmování lidem dospělým, odp.
dítkám škol domácích, ve středu dop. dítkám škol
venkovských a klášterních. — Zkoušky z nábož.
konány ve středu dop., s venk. dítkami v kostele,
8 městskými ve školách (dívčí a měšťanské). Škola
divčí u vchodu až do síně, kde konána zkouška,
a schodiště vyzdobeno chvojí a stromky, že se
podobalo vonnému háji. Zde srdečně přivítal p.
biskupa p. řídicí uč. Karel Pleskač u přítomnosti
okr. tajemníka p. M. Hanuše, jakožtu školdozorce,
u vchodu do školy měšť. p. řiditel Vinc. Vávra.
— Některé pány vysnamena! nejdůat. arcipastýř
osobní návštěvou. — K av. biřmování přistoupilo
1171 osob. — Ze Skalice odejel p. biskup ve
středu odpol. do Kutné Hory přivítat císaře a na
vrátil se sem opět ve Čtvrtek večer, aby v pátek
(22./6.) udílel sv. biřmování na Boušíně, spět opět
sem v sobotu ráno (23./6.) přes Třebešov, kde si

prohlédl filiální kostel sv. Štěpána, načež se odebral
do Chvalkovic.

Vrchol farizejství pardubské „0
světy ldu.“ Tenhle list usvědčenýtolikrát
2 úmyslného lhaní překonal 18. června sám sebe.
Hotová virtnosita ve farizejství. Hajnův orgán
totiž odporučoval voličům II. a I. sboru kandidáty
„pokrokové“, mezí nimiž jest 6 evangelíků a tří
jeraelité, mimo jiné těmito slovy: „Doufáme od
Vaší intelligence, rozhledu a rozšafnosti, že v zájmu
zdravého občanského soužití, v zájmu politické i
náboženské snášenlivosti, která značí největší kul
tarní vymoženost novověké společnosti, voliti bu
dete dle připojené kandidátof listiny. (Pozn. Slova
ležatě tištěná vytištěna v „Osvětě lidu“ plsmem
velmi silným.) Teď si jen všimněme křiklavébo
farizejství „Osvěty lidu“. List pardubských pokro
kovců, který ae vší surovostí poškleboval se dlouho
katolickým obřadům, který sprostými nadávkami
stihal lidi katolický kostel uavštěvující, najednou
teď mluví pro náboženskou snášelivost. Při volbách
honem mají katolíci skloniti blavy před židovatvem,
evapgelictvem 4 socialisty, mají ukazovati těmto
lidem největší bratrství, aby po volbách protika
tolický karabáč ještě mrátněji svištěl nad sbrbenými
zády obyvatelstva katol. Zdejší katolictvo má ještě
dobře v paměti, jakou sprostou karikaturou a
„básní“ uvítal Vých. Obzor ajdp. biskupa, ačkoli
náš velepastýř zde nikomu neublížil. Ono čís. „Vých.
Obz.“ atrkáno do raky každému na potkání — i
dětem. A co se dělo teprve 28. listopadu! Nikdo
nebyl pánem ve vlastním domě Řečníci dokazo
vali zřetelně, co by s námi činili, kdyby již měli
moc, po níž tolik touží. Dětem zbrahován vstap
do školy. Tohle má býti zdravé občanské soužití?
To že jest úkaz politické a náboženské snášeli:
vosti? Podie „Osvěty lidu“ značí politická a ná
boženská snášelivost „největší kulturní vymoženost
novověké společnosti“ Tohle jsou sice hezká slova,
ale „Oav. ].“ zapomněla dodati, že právě židovským
a eva: gelickým stoupencům jejím jest taková sná
šelivost věcí neznámou. Ti lidé musí za každou
cenu do katolictva bíti ve svém žurnálu; a nepo
daří-li se sebnati proti katolictvn dostatek kýžené
látky, tu aspoň lhou, až Se jim od úst práší. —
Katolíci pardubští, vzpomeňte si, jak Osv. 1.štvala
proti katolickému dívčímu gymnasiu, které přece
nebylo zřizováno z prostředků zemských, ale sou
kromých. Tím dala „Osvěta lidu“ na jevo, že by
nepřála ani zakládání soukromých škol katolických,
až by přešly státní školy do rukou pokrokářů.
Ovšem že konfessionelní školy židovské a evan
gelické mají od Oavěty lidu pokoj. Vzpomeňte si,
jak Osvěta lidu štvala proti zbožným damám
k vůli tomu, že chodí do kostela a tam zpívají;
Oav. lidu napsala sprostácky a s vybrůžkou, že
se masí udělati přítrž „řádění nebeských koz.“
Jest v srdci tak surového pisatele asp ň trochu
snášelivosti ? Vzpomeň si, katolický lide pardubský,
jak se zastávala Osvěta lidu prostějovakého prof.
Judy, který napsal, že náboženství není a nebylo
nic jibého než obchod a řemeslo a který tolik
brubě psal o sv. biřmování. Připomeňte si, jak
se ten líst otíral o naše bohoslužebné obřady, jichž
konání přece nepoškozovalo ani evangelíkův ani
židův. A kdy katolíci stihali pošklebkem nábožen
ské úkony jiného vyznání? A teď chce mluviti,
o snášelivosti náboženské ten list, který jmenuje
vaše kněze flanďáky, vráňaty, atd. List, který se
nejvíc natropil náboženských štvanic, vybízel vás,
abyste volili stoupence jeho.

Soud v Chrndim! nad „protiklori

kálním“ počiářom. Městský tajemník přeloučský K. H.Ošťádal byl ještě před půl rokem
osvíceným lvem apolečenským protikatolické dra
žiny místní. Uměl přednášet vlastenecké řeči, až
srdce výskalo, byl předním pořadatelem vlaste
neckých zábav, funkcionářem maohs spolků. Aby
dokázal, jak jest osvícený a jak veliký hnus v něm
budí čin Drozdův, Kohoutův a Pekelándrův, hrál
v satyrickém kase na záložna Svatováclavskou
roli Kohouta. Ale vžil se do své úloby nějak

pří opravdově. Věru, že jest nejlíp, nemá-lilověk se zloději docela nic; jinak se můše člověk
sebe nevinnější nakazit jako zdravé jablíčko od
shnilého. Že se do své úlohy až příliš opravdově
Ošťádal všil, to patrno z toho, že tento vysoký,
elegantní pán hospodařil s penězi svěřenými po
spůsobu — Kohontově. Najednou osvícený lev
byl vzat do vyšetřovací vazby; byl obviněn, že
od 31. března 1900 až do 27. ledna 1906 spro
nevěřil s důchodů městských i jiných maličkost
— 31.640 K 84 hal. První zpronevěru spáchal

tento Šampion bned za čtvrt roku po Převzetíú'adu v Přelouči. Vyzvedal si peníze s Občanské
záložny bez poukazů; řekl před soudem, že se
takové věci vyřizovalypo domácku. Nač by takový
osvědčený vlastenecký harcovník potřeboval vyká
zati se nějakými poukazy? Peníze svěřeny „vla
stenci“, který v účetnictví se nevysnal. Nalezena
zemským revidentem p. Fr. Pavelkou celá spousta
účetnickýchchyb. Přeloučtí pánové vůbec
neměli inventáře o kmenovém obecoím
jmění. Ošťádala kontrolovali lidé, kteří účetnictví
nerozuměli. — Sebevědomý lev ztratil při po
rotním soudu v Chrudimi ve čtvrtek 21. t. m.
kuráž, nic nesváděl nu copaře a kleřikály ; plakal
zdrceně a k vině se přiznával. Po poradě porotců
prohlášeno, že Oštádal ekatečně spáchal defrandaci

za vinu mu kladenou s vyloučením obnusu korun
3216 z melioračního družstva. Následkem toho
obžalovaný odsouzen k patnáctiměsíčnímu žaláři;
teď bude moci nerušeně přemítati, jak se uevy
plácí, jestliže někdo žije kavalírsky, přepychově
na cizí útraty. A uvážíme-li, že tento člověk od
vážně kradl již před krachem Svatováclavské zá
lošny, odporučujeme, aby přemýšlel o tom, jak
jest to farizejské, chce-li tepati na jevišti jiné de
fraudanty člověk, který neal o nic lepší než tí,
kteří byli již z podvodů veřejně usvědčení. Ošťádul
neukradl tobo tolik co funkcionáři Svatováclavské
sáložny předně proto, že měl ve své moci peněz
míň a dále z té příčiny, že kradl necelých šest
let. Jinak by ee byl stal šampionem stejně pro
alulým jako Kohont. Národ. sociál. spolek „Barák“
v Přelouči jistě jest na svého člena Ošťádala málo
hrdým. Také ti, kteří svojí důvěřivostí a 8krovnou
kontrolou zavinili kuráž Ošťádalova, mohou míti
důkladné poučení pro budoucnost. Litovati jest
však, že ostudu odnese také šest dětí Ošťádalc
vých, jež ničeho nezavinily a které se domnívaly,
že tatínek dělá velikého pána na vlastuí penize.
— A ještě něco. Aféra Ojtádalova rozvlnila znač
nou měrou efóru českého života. Když však židé
dělají půlmilionové bankroty, tu i „vlastenecký“
tisk spokojí se skrovnou lokálkou. Na to už ai
Česká veřejnost zvykla; pro židovské bankroty se
příliš nerozčiluje.

V plamenech octla Se v pondělí 16letá
Áona Motyčkova v Kyšperku Nalóévala do líbu
dohořívajícího v samovaru líh nový, který 80 vzňal
a ubobému děvčeti vzňaly se rázem Šaty na těle.
Poněvadž nebylo v domě právě nikoho, kdo by
oheň udusil, utrpěla těžké popáleniny na celém
těle; byla d -pravena do nemocuice. Mělo by se
ve školách více bleděti, by dovedly se dítky po
dobných neštěstí nchrániti!

Jubilejní sjezd svěcenců z 10. čor
vemce 1981 naší dlecéne odbývánbude asi
ve dnech 17.—19. července podle výslovného roz
hodontí valné většiny účastoíků v Chrudimi. Za
počne pobožností v klášteře O. O. Kapucínů tamže
u mší svatou za + professory Stárka, Frodla, Puhla
a Brynycha, jakož ovšem i za světitele bisknpa
Dr. Jos. Haise. Taktéž i za kolegy Novotného,
Oadráčka, Krejčího, Beránka a Vobořila. — Na
vrhuje se i návštěva hrobů J. M. biskupů dr, J.
Haise a Ed.J. Brynycha v Chrasti.

Z Uplee. Ve dnech 14.—18. hostilo město
naše vznešeného hosta J. B. M. Dr. Josefa Dou
břavu, biskapa královébradeckého, který zde konal
generální visitaci a udílel svátost sv. biřmování,
Ač bylo přáním růsných kruhů, by njdp. biskup
nebyl uvítán, a pak mnozí hleděli působiti k tomu,
by uvítání znemožuili a 8w. bifmování sesměšnili,
přes to a přes všecky pomluvy a útoky usneslo
se měst. zastupitelstvo na důstojném uvítání J. B. M.
14. dne t. m o 7. hod. večerní přijela J. B. M.
do stanice Svatoňovice-Úpice, kde byl avítán c. k.
okres. hejtmanem J. Šspírem, c. k. notářem K.
Rudvlfem, c. k. zemským soadoím radou Jos.
Šulcem, p. okresním starostou A Nyklíčkem, vidp.
děkanem J. Dvořákem, starostou Malých Svato
ňovic J. Fišerem, starostou a řídícím učitelem
z obce Radče, a školof mládeží Malých Svatoňovic.
Z nádraží nbíral se vrchní pastýř do Zálesí, do
provázen j-a Š povozy výše uvedených hodno
stářů, kdež před školní budovou postavena slavo
brána, při níž přivítána J. B. M. jménem oboí
Batňovice-Zálesí p. starostou tamějším a řídícím
učitelem, za obec Velké Svatoňovice, taktéž p. sta
rostou, řídícím učitelem, velitelem vojenských vy
sloužiloů a velmi čelným zástapem obecenstva.
Nato njdp. biskup poděkovav srdečně za projev
úcty mu prokázané, ubíral se dále k Úpici.
V městě před slavobranou očekávána byla J. B. M.
slav. městským zastupitelstvem, živnostenskou be
sedou, katolickými spolky zdejšími a velkým zá
stupem obecenstva všech vrstev, při čeměstarosta
města p. Em. Červený J. B. M. jménem celého
města přivítal. Nato ubíral se průvod za hlučné
střelby na náměstí, jež ozdobeno bylo slavobranou,
kdež očekával J. B. M. sbor učitelský se školní
mládeží z obecných i měšťanských škol a družič.
kami. Nato ubírala se J. B. M. k farníma domu,
kdež opět co nejvřeleji uvítán místním děkanem
vldp. J. Dvořákem; za několik okamžiků odebral
Be do chrámu všestranně a důkladně obnoveného,
kdež bylo av. požebnání. Večer uspořádal zdejší
zpěvácký spolek Smetana njd. velepistýři dosta
veníčko, při němž zapěl sbor některé krásné
kantáty. Druhého dne sloužila J. B. M. mši svatou,
po níž bylo av. biřmování. Biřmovanců bylo celkem
2159. Přes všecku úasvnou námahu, která njdp.
biskupa tyto dny očekávala, ráčil laskavě převzíti
posvěcení nově zbudovaného oltáře ku poctě sv.
Anny. Za pobytu svého v městě našem navětívila
J. B M. zdejší školy, kde se konaly skoušky
z náboženství Dále navštívil njdp. biskup některé
vyvikající městské rodiny a taktéž místnosti kato
lických spolků, kdež, ačkoliv ponejvíce jen lid

dáloloný, přece velmi mile a srdečně 8 ními rozmlouval.V poadělí ráno opustil naše město; k roz
loučení dostavili se mimo místní duchovní sbor
učitelský a mládeží školní, městská rada i dosti
hojně obecenstva; městská rada a někteří páni
s místním vldp. děkanem doprovodili ojdp. biskupa
do Prusnice. Návětěva J. B. M. sanechala v oby
vatelstvu zdejším trvalou vzpomínku.



Z Nev. Bydževa. Při okresní poradě |
učitelské zvolen za zástupce učitelstva proti vůli

inspektově opět posl. Černý; alepo vzdání se savelkých bouří zvolen učitel Koudelka. Bližší př.ště.
Z Parnika a Ces. Třebové. Katoličtí

dělníci založili si zde konsumní spolek „Svépomoe“,
který jest protivníkům trnem v oku. Pořád naši
odpůrci říkají, že se katolíci starají jen o nebe,
že je kněží odkazují pouze na odměnu posmrtnou.
Když však našinci dokáží, že rozumějí dobře 80
ciálním potřebám doby a když si pomáhají, horší
se naši odpůrci znovu. Pisatel článka ze Lhotky
v „Obraně lida“ nadává přímo vášnivě. A jak si
při tom ve hněvu šlape na rozum! Píše: „Zalo
žili jsme v Parníku národné-sociální Potravní
společenstvo, které se černým pánům nelíbil“
Tedy ze Lhotky(') založeno v Parníka potravní
společenatvo. A bned p ušlechtilé nadávce píše
o nás: „Poněvadž pro ně v Parníku milostivý
Boh půdu nepřipravil, sehnali se studení bratři
2 celého okolí, zvláště ze Lhotky, která jest jejich
baštou a utvořili v Paraíka truckonsum.“ Tedy
sami si založili konsum ze Lhotky v Parníku a
nám vytýkají, že máme členy také ze Lhotky.
Že váš konsum je národně-sociální. je pro nás
novjukou. Národní socialisté jsou nepřátelé centra
listické Vídně a zvláště vídeňských mezioárodních
socialuích demokratů, a vy přecejste členy mezi
národního sociálně-demokratického vídeňského
revisního spolku. Tedy: Jaký to máte národní
konsum? — P. Kepl se prý ptal v Paroíku ve
škole dětí: „Dětičky, povězte mně, který se z vás
při vyučování náboženství ohlupujete?“ A tu 8e

pí synekjednohostarého proletáře,kterýyl baed poslán domů. — Tohle jest jednodaše
vylbáno za chytráckým účelem, jak jsme se in
formovali. Vlp. Keplovi vzdáváme upřímný dík
za hájení církve a naší svaté víry!

Boj © školu ve Dvoře Král. m. L
Prováděcí nařízení, která zemská školní rada za
mýšlela vydati k novému řádu školnímu, přiměla
i zde několik radikálních a stálých opponentů, že
svolali schůzi. Hlavní opposičník a nyní kandidát
poslanectví, obecní lékař p. dr. Moravec, svolal
členy svého klubu ke scbůzi Již na den 16. Června.
Účastnilo se celkem asi 20 účastníků a jménem
těch odhlasována resoluce drem. Moravcem slo
žená. Pan MUDr. Moravec v delší řeči poukázal,
jaké nebezpečí brozí škole se strauy klerikálů,
kteří p. dra. Moravce straší dnem i nocí. — Pro
váděcí nařízení zemské šk. rady má prý za účel
zotročit učitele, a Školu postupně uvrhnout do
rukou církve. Slovem — jest prý to pokus o školu,
kde by vládl kněz, a kde by byli zotročení učitelé,
děti a rodiče. — Po řeči dra. M. řečnil také proti
klerikalismu prononcovaný žid Gustav Freund,
nájemník p. dra. Moravce, pak známý šiřitel spi
ritismu Fr. Ježek, jenž vybízel k odpadu od církve
katolické. To byli hlavní representanti klubu. který
nazval p. dr. M. „občanským“ — Jménem 20ti
účastníků, mezi nimiž bylo 6 učitelů, 3 obecní
úředníci, 3 židé, 2 apiritisté z církve katolické
vystoupil a nyní bes vyznání, opovážil se p. Dr.
Moravec poslati ministerstvu vyučování resoluci,
ve které mezi jiným stojí: „Obě. klub žádá Vaši
Excellenci: 1.) Z nového řádu školního a vyučo
vacího budiž vypuštěno ustanovení $ 70., týkající
se návštěvy školy a účasti mládeže při nábožen
ských cvičeních; buďtež tam jen ponechána usta
novení, ješ ge toliko týkají návštěvy školy. 2.)
Račiž dáti uzákoniti zdemokratisování a zpokroko
vění školy současně s její úplným sesvětštěním.
3.) Proto račiž Vaše Excellence v zájmu osvěty a
morálky co nejdříve předložiti říšské radě návrh
sákona,jímžby se náboženství ze školy
vyloučilo jako záležitost soukroměrodičovská,
a tak se atal prvý krok na odluku elrkve od státu.
Vtomto skutku— odluce církve od státu
— spatřujeme naprostý prospěch atátu i jeho ná
rodův.“ — Z plné členské schůze „Obč. klubu“
ve Dvoře Králové n. L, dne 16. června 1906. —
Předseda: Dr. Josef Moravec, (městský lékař).
Jednatel: Jindř. Lorenc, (měst policejní komisař).
To slouží za doklad, jakým způsobem sbánějí se
u nás resoluce, se kterými obecenstvo naprosto
nesouhlasí a souhlasiti nemůše, ale naopak, proti
nimž protestovati musí.

Boj © beznábošenskou školu v Ústí
m. Orl. Takézdejší socialisté, sdružení ve spolku
„Pokrok“, konali o tom schůzi 24. června t. r.
Schůze zúčastnili se téměř všichni pp. učitelé a
slečny učitelky zdejší a někteří z okolí. Čekali
soudr. Dra Soukupa, ale přijel zatím administrátor
„Práva Lida“. Jest vidět, že zná své! Nedostatek
vědomostí nahrašoval paušálními lžemi a nóbl
delikátním podesříváním „oelibátníků“, až přítomné
dámy nad tím ge červenaly. Také se pustil do
theologie, do výkladu Písma av., jenže chudák za
to u soudných lidí stržil jen smích. Sv. Tomáš
Ag. v 16. etol. (II) prý učil, še pracující lid mna
býti hloupý, kněží že do školy nepatří, atd.;
zkrátka ko tvrdil, ale nic nedokazoval. K slovu
přihlásil se přítomný p. kaplan, který se snažil
aspoň něco na pravou míru uvésti, poněvadž na
vyvrácení všeho by bylo třeba nejméně hodinu časn.
Pravil asi takto: „Divno jest mí, že k oslavě
Husově se koná tato schůze; Hus přece se modlil,
zde se mluvilo proti modlitbě, Hus se zpovídal,
2de se zpovědi posmíváte, Hus měl náboženství, ,

zde jste proti . . . Jedná se tedy vůbec ne o pro
váděcí nařízení, nýbrž aby náboženství bylo ze
škol vyhozeno (Ano, to Chceme!). Pak ale dejte
také Komenského ze škol, který byl positivním
křesťenem. Pak si dejte taká líbiti ovoce školy
beznáboženské, jak se to ukázalo ve Francii, kde
z náboženských škol bylo 11, ze státních bezná
boženských 89 procent zlovinců. To pravdou jest,
třeba to řečaík prohlásil za „klerikální lež.“ Ne
smí-li „celibátník“ (svobodný kněz) nčiti děti, jak
smí je učiti avobodný učitel? My nejsme útočící,
nýbrž násilí trpíme, jak dokazuje aféra Masary
kova a terror pokrokového studentetva. Zázraky
jsou možny, to dokazují mimo jiné i Lárdy, nechť
to řečník vyvrátí.“ (Oa to vyvrátil takto: „TO
tisíce lidí vědí, jaké švindle ae tam tropl!“ Nóbl
důkaz, co? A jiný občan, který k slovy 86 při
hlásil, oháněl se tím, co prý jest v jedné bro
žurce.) Potom mluvil jakýsi muž s H., který roz
bodl jsoucnost věčnosti takto: „Dokud jsem véřil,
viděl jsem všude čerty, že jsem se chtěl utopit.
Pak jsem přestal věřiti, a je dobře“ K tomu
někdo ze zadu poznamenal: „Jó, to bylo tenkráte,
když svon ženu a 5 dětí opustil. a chytil se ji
ných.“ Z přítomných křesťao. sociálů mluvil br.
Bibus, který prohlásil: „Dnešní schůze ukázala,
že náboženství věcí euukromou není Chcete-li vy
Školu bez náboženství, my budeme hájiti školu
náboženskou. Pravda přece zvítězí.“ — Nato řečník
socialistický pokoušel se vyvrátiti námitky svých
odpůrců asi takto: Peklo není proto, že prý pro
ně není ve vesmíru místa(?); obáněl se dávno vy
vrácenými lšemi, jako, že církev matku snižuje
atd. Ke slovu se přihlásil ještě zmíněný p. kaplan,
ale pro nastalý hluk byla ochůse skončena, když
před tím byla odhlasována resoluce, „že lid (!)
protestuje proti zklerikalisování školy.“ Učasten
ství bylo na tu agitaci slabé. Bylo by záhodno,
aby katolický lid zde také promluvil.

Bej o školu v Hilasku. Asi před
týdnem octly se na rozích, telegraf. tyčích atd.
nalepeny plakáty volných myslitelů — větve to
svobod. zednářů — s provoláním k rodičům za
beznábož. školu. Brzo na to sešly ae spřízněné
duše Dr. Ježdík, socialista bez vyznání Akrman,
ředitel školy Pilař a ačitel Vačkář, a od 8—1l
hod. večer rokovali o programu veřejné schůze.
V pátek večer překvapily nás veliké plakáty ohla
šující veřejnou echůzi lidu na neděli, 24. t. 1.
o 2 hod. odpolední 8 programem: „klerikální
útok na svoboda školy.“ Plakáty samy už měly
zajímavost. V čele bylo heslo: „Za volnost a zná
rodnění Školy“, a tištěny byly nákladem bezná
rodatho socialisty Akrmana. Schůze konána na
náměstí. Měla to býti dle plakátů schůze rodičů
s učiteli, a zatím po pravici i levici předsednictva
byl i zástup školních dětí, které se přišly na tu
demonstraci svého učitelstva podívat. Páni učitelé
z Hlinska dostavili se d> schůze v plném počtu
a alarmovali své kollegy i po okolí. Sešlo se asi
300—350 účastoíků, z nichž skoro polovička bylo
lidí přesvědčení pořadatelům krajně protivného.
Dvě hodiny už minuly, ale pořadatelé nějak otá
leli se zahájením echůze, očekávajíce patrně ještě
posily, až důrazným vyzváním byli k sapočetí
schůze přinuceni. Pozvaný řečuík p. Kunstovný
pojednával ovšem ze svého stanoviska o poměru
školy k církvi v dobách starších i novějších,
zvláště ee rozbovořil, vlastně rozečetl — neboť
skoro celoa svou přednášku odříkával z „rráva
lidu“, — o prováděcích nařízeních zemské školní
rady. Hrůzným způsobem líčil to násilí prováděné
na svědomí dětí, když prý jsou nuceny jíti do
kostela, tam půl bodiny nebo hodinu státi neb
seděti, dívati se ne vbřady, kterým prý ani zu
mák nerozumějí atd. Mlavil o tom, že působení
katechetovo je protichůdné působení učitelovu ve
škole. Katecheta učí, aby děti věřily dogmatům,
které nemohou pochopiti, kdežto učitel prý podává
Jim všechno tak jasně, že to úplbě pochopí.
Učitel prý jest hvězda, kdežto katecheta oblapo
vatel. Samé staré otřepané fráze za sociálně de
mokratických a učitelských novin proti návštěvě
služeb Božích. Řečník končilprojevem za volnou
— rozumějme beznáboženskou školu. Po něm
hlásil se k slova místní kaplan. Ale hned, jak
vystoupil, nkázali vyznavači Marxovi, jak rozumějí
boslu: „Volnost, rovnost, bratratví.“ Ozval se řev:
„Shoďte ho dola '“ Než — po chvíli podařilo se
předákům své nadšence utišiti. Za nastalého ticha
poukázal řečník na to, že nesmíme tento boj,
jehož jsme právě avědky, považovati za nějaký
náhlý výbuch nespokojenosti se zmíněnými již
prováděcími naříseními, nýbrž že jest to jen po
kračování onoho boje, který veden jest už celou
řadu let za odkřesťanštění školy. Uvedl jednotlivá
stadia tohoto boje s minulosti a dovodil, že ons
prováděcí nařísení jsou jen záminkou k agitaci
pro školu beznáboženskou. Citáty s Komenského
ukázal, že tento věblasný paedagog, kterému po
krokáři a socialisté stále na paty se věší, mlaví
pro školu náboženskou. Ba ani prof. Masaryk
sám, jsk patrno z programu realistické strany,
původně pro školu beznáboženskou nebyl. Krtčí
práce našich pokrokářů jest samá negace. Věe
Jen boří, ale nic nestaví. Lidu náboženství berou,
ale nic lepšího mu za to nedávají. Tělesný žarnál

rof. Masaryka sice už dávno ohlašoval, že jest
asaryk s to salošiti nové náboženství, ale dosud

© tom ani muk. Katolíci by ovšem to náboženství,
třebas Masarykovo tak bonem nepřijali. To by
mohl přijíti leckterý jiný člověk také své rozumy
trousit. My bychom žádali na Masarykovi, aby za
to své náboženské přesvědčení umřel (Hlasy
z obecenstva: To věříme, to byste rádi, takble
upálit ho), ale to jest ještě málo — aby vstal
s mrtvých. Ale kdepak mluviti o obětování života
u Masaryka! Nedávno byli jsme svědky, jaký to
byl shon po mandátu, když se měl zodpovídati
za své urážlivé výroky před soudem. — Dále vy
vrátil řečuík tvrzení předřečníka, že děti nábo
ženským úkonům nerozamějí. Dost možná, že
předřečník těm úkonům nerozumí. To by mohla
býti pravda, ale ať jen se zeptá dětí, že mu je
vysvětlí. Předřečník mluvil proti dogmatům, a
přece podobných dogmat čili hypothes jest plnoi
ve vyučování světském zvláště v přírodních vědách.
A co bude z lidetva bez náboženství? Padne-li
1. Boží přikázání, padne i 4., 5., 7., zkrátka
padnou všechna. Uvedeny na to příklady, při
nichž pan předseda ae tak rozčilil, div se roz
umem neminul. K některým poznámkám se při
hlásil p. Kuostovný, tak na př. o Komenském,
že prý nebyl katolík. Jakoby svou Velkou dida
ktiku psal jen pro české bratry, jakoby jeho
paedagogické zá .ady platily jen pro jednu kon
fegsi! Pak následovala krátká řečbrubšího kalibru
sociálního demokrata Akrmana, kterou jsme v pod
statě od něho slyšeli už asi potřetí. Jelikož asi
polovina našinců odešla, konce schůze nevyčkavši,
byla připravená resoluce většinou přijata. Doslovem
Dra Ježdíka schůze skončena.

Osvěta a pokrok v Ceské Třebové.
Ještě několik poznámek o schůzi svolané proti
„zklerikalisování školství“ Že se náš vp. Kepl
odvášil bájiti církev, proti níž bylo tolik útočeno,
už jej nazývá ušlechtilá „Osvěta lidu“ bojovným
iímským práčetem a klerikálním kohoutem; kře
sťanské ženy nazývá „pokrokově“ nebeskými ko
zami. Nechť si zapamatuje Česká Třebová, jaká
to nadávková „osvěta“ se k nám vnáší. Jakou
vadělanost dávali na jevo na scbůzi ti pokrokoví,
to bylo pozorovati podle výkřiků proti vlp. Ke
plovi. Když se zmínil kněz o názorech Komenského,
hnoed se posměšně volalo: „Co vám Komenský
udělel, že béřete jeho jméno nadarmo?“ Při cito
vání Havlíčka znovu: „To je klerikální drzostI“
Tážeme se, co tihle lidé o Havlíčkovi a Komen
ském vlastně vědí, když tak nejapně pokřikují.
Velikou drzostí jest, přisvojuje-li si Komenského
člověk, který jest proti náboženské výchově. Ko
menský přece neříkal pouze, že jest náboženství
ve škole potřebí, ale kladl na náboženství důraz
hlavní; náboženství mu bylo předním a nejvzne
šenějším předmětem vzdělavacím. Kdo má tedy
větší právo Komenského citovat? Zdaž člověk vě
řící, který nazírá nestranně na geniálnost Komen
ského i na jeho slabosti, či človék, který chce vy
bnati náboženství vůbec ze škol? A nekřičel-li
dle vzora nynějších štváčů Havlíček bezohledně a
vytrvale „Pryč od Říma“, vyslovil-li naopak přání,
aby katolická církev vládla dále v obrození, pak
bere Havlíčkovo jméno nadarmo daleko spíše ši
řitel hesla „pryč s nábožeostvím ze škol“, než
katolik. Řekl-li p. Hajn, že si „klerikální kohouti“
vytrbávají ze spisů Havlíčka a Komenského, co se
jim hodí do krámu, odpovídáme, že se poučajeme
rádi o celé povaze těch čelných mužů. Zato však
v pokrokových časopisech a schůzích výhradně 8e

je na ty vlastnosti těchto mužů, jimiž se
od katolíků liší. Zneužívá se velkýchjmenkstran
vickému štvaní. Škoda, že se tito mužové nemohou
bájiti proti lidem, kteří jejich památky tolik zoe
užívají. Pan Hajn jest toho mínění, že dítě ná
božensky vychovávané jest udržováno v kázní a
poslašnosti jedině strachem před tresty Časnými i
věčnými. Škoda, že sám p. Hajn se taky nábo
ženství učil! To by si přece měl pamatovat, že
dle naší víry má člověk konati dobré skutky
z lásky Bohu a z ohledu na důstojnost své duše
Kristem vykoupené v naději na odměnu věčnou,
at už svět sám nás za ctnost odměňuje, či proná
sleduje. Takový člověk, který pochopil ducha ka
tolického učení, nežije katolicky z bázně otrocké.
Leč při tom ovšem jest zcela vhodno připomenouti
zarytým bříšníkům, že při nenapravitelném hřešení
nad Bohem triumfovati nebudou, nýbrž že vševě
doucí a všemohoucí Bůb dovede je ztrestati. —
Pan Hajn také zavelel: „Každá konfesse af si vy
učuje dítky svým článkům víry, kde chce a jak
chce, ale školu ať nechá na pokoji, tam nemá co
dělati!“ Vždyť prý jest škola iostitucí občanskou.
Tu musíme připomeaonti, že školy zakládala
v barbarských krajích ve středověku jedině církev,
a to za tim účelem, aby se v nich děti učily
nejen světským vědám, alei náboženatví. Hasitetví
a protestantetví dalo školám těžká rány. Dříve
slavná universita Karlova ocitla se v rukou sektář
ských na pokraji záhuby. Aby si ožebračení pro
fessoři aspoň trochu pomohli, volili krátce před
b*lohorskou katastrofou zu universitní rektory
mladičké hošíky bohatých velmožů protestantských,
ale — nedostali od urozených otců stejně nic.
Hošík sotva uměl číst a psát a chtěl mermomocí
poroučeti jako skutečný rektor. Uuiversita vzkří
šena ze spánku zase právě od katolíků. Dlouho
zanedbávané vzdělávání lidu povznesli katolíci
také. Jestliše se tedy volným myslitelů: nelíbí,
že mají zcela zasluuženě kněží aspoň nějaký vliv,



nechť si za vlastní peníze tvoří školy nové, jako
si je svým nákladem zřizovali katolíci. Ale páni
chtějí ke všemu bodně lacino přijíti — jako to
dělali husité a protestanté. Jest zvláštní, jak se
starají o beskonfesní školy pro katolíky horlivě
židé a evangelíci, kteří sami na svých konfesních
školách tolik lpí. Kdy začne lid konečně rázněji
protestovati proti vměšování se židů do záležitostí
našich? Kamkoli přišla církev, zakládala školy,
nemocnice, chudobince ; za ní teprve se plížili židé,
aby zakládali — kořalny. A mají-li rodičové právo
na vzdělání dítek v náboženství, tu přece neroz
boduje, v které budově se tak díti má. Ale po
krokáři jsou protivýchově katolické vůbec; proto
odstranění náboženství ze škol vlastně má zname
nati potlačení katolické výchovy vůbec. Když se
zakládalo katolické gymnasium na Král. Vinohra
dech, tu pokrokáři svými vášnivými protesty doká
zali, že chtějí potlačovatí i soukromé školy katolické.
Řekl-li pan Hajn, že mají nechati náboženské spo
lečnosti školu na pokoji, připomínáme zase my,
že má pokrokový učitel nechati na pokoji nábo
ženství. Vždyť mnohý mladý učitel, který v nej
vlastnějším oboru nejméně vyniká, který nemá
ani potřebných zkoušek a má učiti počtům, kre
slení, atd., mermomocí stále poučuje lid v oboru
náboženském; takový pán, který z vlastního oboru
málo umí, má rozhodně tím slabší ponětí o příčin
posti a důsledcích katolických dogmat, ale —
mluvit proti učení křesťanskému musí a chce lu
štiti vážné problémy náboženské jako bračkou. —
Ženy, které na schůzi měly také právo dáti prů
chod svým názorům, odbyty jsou potupou. Je
tohle svobodomyslnost? A ještě něco důležitého.
Orgán pokrokového učitelstva prohlásil, že rodiče
nemají práva vštěpovati dítkám do srdcí náboženské
přesvědčení. Pozorujete, katoličtí rodičové, co pro
vás chystají „svobodomyslní“ pokrokáři? Vy ne
smíte vlastní své dítky, krev z krve svojí vycho
vávati ve svém přesvědčení. Za to má na duši vašich
dítek právo třebas devatenáctiletý učitel ve škole,
který dle zálasku pokrokářů má bojovati proti
„římským pověrám.“ — Braňme se ve jménu
pravdy proti poutům,jež chtějí pokrokářina naše
ruce vložiti!

Velká selská schůze
den 15. července u mariánské
u Čes. Třebové.

Různé zprávy.
Upozernění. Prosíme,aby všichninašičte

náři dobře si vědy pročetli správy naše z kraje, v nichž
se líčí boj o náboženskou školu. Jest to důležité k sto
pování dacha doby.

Cesta mocnářova pe Čechách. Císa!
na své cestě k návštěvě výstavy liberecké ve čtvrtek
21. t. m. zastavil se v Kutné Hoře, kde si prohlédl
památné stavby, zvláště překrásný gotický chrám ov.
Barbory s Vlašský dvůr. Uvíténí v Hoře Kutné sú
častnil se i njdp. biskup dr. Joa. Doubrava. Téhož
dne pokračoval mocnář v cestě do Liberce, kdež ovšem
dostalo se mu slavnostního uvítání. Z Liberce navští
vil Jablonec i okolní obce a odtud 24. t. m. vrátil se
přímo do Sohčobranu. Císaře do Čech provázeli arci
kníše Ferdinand Karel, ministři: bar. Bsok,dr. Fořt,
dr. Pacák a dr. Prade. Císaři a králi dostalo se po
celé cestě slavnostního uvítání od obyvatelstva obou
národností. Uvítání to působilo na stařičkého panov
níka mocným dojmer, který se joví ve vlaminorečním
listu císařově, jejž císař a král při návrata svém do
Vídně vydal a v němě projevuje ofsařský svůj dík,
oceňuje ta stejně práci a snaby obou národů v Čechách
něm. i českého, nabádaje ta oba národy v Čechách
k dohodě. Po této dohodě toužili v Liberci v řečích
svých i ministři císaře doprovázející; ministři-krajaní
dr. Pacák a dr. Prade, jinak zásadní | odpůrci,
slavili v Liberci své obratření: dr. Pacák byl hostem
dra. Pradea. Účinek této amírné nálady měl by se

poním ukázati ve výboru pro volební opravu.vidíme .

(3) Kultarní koutek. Ješíč o umění
malíře Kupky. Již jeme citovali hlasy odborných kri
tikův o uméní Kupkově, z nichž bylo zřejmo, de dě
kuje tento malíř svoji pověst nikoli svému věhlasu,
ale štvavosti proti našemu náboženatví. Otři se o ná
boženství naše jakýmkoli způsobem hodně neomaleně,
rosšiřaj o něm lži sebekřiklavější; socialisté, židé a
jejich přisluhovači hned ti budou tleskati jako dachu

geniálnímu, kritickému! Jak veliký počet vavřínů rosals „pokroková“ veřejnost růsným pisatelům a řeč
níkům sa — ponhé protikatolické nadávky! Kdo by
se divil, že protikatolické obrasy Kupkovy byly uvý
tány od veřejnosti protikatolické s lačnou dychtivostí
a hromadným potleskem! „Volné Směry“ vzepřely se
vášnívému prouda, pověděly o Kupkově dovednosti

kus pravdy a — tu noprve osmělily se také udati nestrannější náhledy kritikové jiní. Nyní slyšme, co praví
pokrokový kritik F. S. Řehoř v „Pokrokové Revni“.
Řehoř si klade otázku, zda jest brněnská výstava Kap

pova-dílem opravdového hlubokého talentu malířeko
výtvarnického, a odpovídá: „Rozhodněnení... Ať
už vezmete „Knihomola“ nebo „Vzdor“ či ony bizarní
divochy nepříjemně červeně zbarvené pleti, sedící na
nepřirozených koních a šklebící se kamsi do prostoru,
anad na vycházející slunce, místy dobrý technický
trik, dělaný dovedně ve staré manýře, ale jinak obras
jsou tvrdé, víc umělkované než umělecké, a oo hlavní,
nemají výtvarnické vnitřní logiky. Čekají svůj účin i
od jiných elementů než čistě malířských. A pak de
taily, kteréautor uviděl, nejsou nijak typické, nejsow
postřeh bystrého zamilovaného oke, nemají výtvarné
blonbky ani v koloristice, ani v stínování, ani v mo
delaci, ani v komposici ... Celkově tedy: Kapkovo

připravuje se naple na Horách

dílo agitační je prakticky důlešité: Nepřináší-li mio
umělecky, pak jistě osvětově a kulturaě.“ — Ovšem
že takovou „osvětu a kulturu“, která tropí bezohledné
štvanice, svede také snadno leckterý křikloun, který
o vyšším vzdělání sotva má slabé ponětí.— Kapka
dobře vyspytoval náladu davů, věděl, de se ma nejlíp
povede, jestliže se odhodlá pochlebovati moderním
vášním rozrušeného lidu, a — stalo se, jak čekal. Kde
však zůstalo čarovné, jímavé umění, které porsnášía
sušlechtuje diváka každého? Posudek Řehořůvjest
nám významným svědectvím, jak lehce a neprávem
získá velikou pověst i člověk vloh prostředních, do
vede-li pochlebovrati náladě vzrušených davů.

M ka nechtějí amiprotestanti.
Protest. časopis „Kreuzzsitung“ píše o Masarykovi:
pprof. Masaryk v Praze jest ovšem „protestant“, ale
jsou všecky příčiny povašovati jej za úplnéhobesbožce
(athvistu); někteří povašají jej dokonceza nastávají
cího anarchista. Jest ředitelem„Času“, listu, který
v době, kdy v Praze vznikly nepokoje v příčině vo
lebního práva, přebarvil se úplně na červeno. Dlužno
zvláště lítovati, kdyš zájmy církve evangelické sto
tošňují ae se zájmy tohoto muaže.“ Pěkná poklona
p. prof. Masarykovi.

(3) Socialistická Udumilnost. Sociální
demokraté posud určité roshodnatí o pravidlech mo
derní mravoaky odkládají. Až prý zreformují sociální
poměry, pak teprve mravoučná pravidla rozluští. Ne
usměje se tomuhle stavění domu od střechy každý
nestranný člověk? Napředjest potřebí stavěti základy;
pak teprve sdi a stfechu. Dostanou-li do rukou ve
dení strany lidé sebe bystřejší, kteří nemají pevných
mravoučných zásad, dovedou prováděti na účetstrany
kejkle nejsobečtější, i kdyby měli bystrost sobe větší.
Bozhodají-li ve straně lidé, kteří ei mravouku tvoří
dle vlastních náklonností, vášní a choutek, pak svého
bystrozraka dovedou každou chvíli znenžiti k vlast
nímu prospěchu a k pohromě stran, kterou zastupují;
čím jest takový kejklíř šikovnější a učenější, tím lépe
dovede balemutit stranu, še co podniká, jest „vlastně
na- prospěch strany.“ A neuvědomělý, ohlupovaný lid
věří vzletným slovům, platí na sobecké čachry jedno
tlivcův s ochotou i tenkrát, když sám hlad trpí. Však
to ostatně socialisté zakoušejí sami až příliš trpce,
jak jest proně i oslou společnost lidskou neblahé, že
právě jejich byutřejší členové nemají pevných mrav
ních zásad. Sooialističtí vyškolení řečníci mají plná
ústa svobody, ale při tem vybízejí své drahy k dra
nému násilnictví. Říkají, že osvěcují, ale zatím sotva
evangeličtí klerikálové tolik we nalhali, co se nalhou
socialistické listy a pamflety zcela bezcitně. Sociali
stičtí agitátoři mluví se strojeným soucitem o bídě

roletářů, a — uajednou za krátký čas dovede takové
adrné hrdlo utéci sa moře s penězi, ješ jsou od pro
otářů sebrány. Jakou nedětklivost jeví socialistické

listy, jestliže i zcela spravedlivě list jiné strany ná
silnické rejdy rudých odsoudí! Hrozný pokřik so
strhne, jestliže jest některý socialistický prolbanec
odeouzen za své pomluvy řádným soudem! Ale na
drahé straně vůdcové radých rádi schvalují pamové
atentáty, ješ připravují okamšitou smrt stům lidí ne
vinnných. Považme, še pumovým atentátem bývá od
praven člověk beze všeho řádného soudu, pouhým
vstekem protivníka; uvažme, če při takovém atentátu
psdne obyčejně více lidí těch, jichš sákeřník ani ne
zná, než těch lidí, proti kterým se atentátem mířilo.
Náleží tedy k tomu vyšší bezcitnost a eurovost, schva

luje-li někdo takové náhlé zločinné popravy. Jakpakkdyby protivníci socialistů vrbali sami do socielis
tických shromáždění pumy? Co by socialisté říkali,
kdyby jejich drusi byli beze všeho soudu popravováni
hned, jakmile by se zjistila jejich příslušnost k straně
socialistické? Osývaly by se protestní pokřiky na
všech stranách a to právem. Pamové atentáty v Rusku
páchané byly od sociální demokracie svorně sobvalo
vány. A i u nás vybíraly se dokonce příspěvky na pod

ra didovsko-socialistických revolucionářů ruských,
teří tolik násilr'otví napáchali. Stal se surový pu

mový atentát na mladistvého krále španělského, který
posud nikomu ve Španělska neublížil. O mladém králi
Alfonsovi posud se nevědělo, bade-li vládnonti ku
blahu či k neprospěchu země. Proti králi vršena puma
v takový den, kdy bližnímu svému i veliký zločinec
dá pokoj. Žádný proletářnemá tak hrosný den sva
tební, jaký měl Alfons. A když madridské městské
rada vyjádřila svoji radost nad záchranou mladist
vých manšelů, prohlásili sooialističtí členové měst
ského zastupitelstva, že se k blahopřání nepřipojojí;
mohca prý pouze vyjádřití svou eoustrast nad smrtí
nevinných obětí. Lipská socialistická „Volkezeitang“
atentát schválila; centrálný orgán socialistů N 6
říše „Vorwárte“ nepsal, še lípský bratrský Jict v sá
kladě dal výras obecnému nasírání socialistické strany.
Tau to máme! Tedy socialisté madridští litovali pouze
„nevinných obětí.“ Nevěsta a mladičký král podle
všeho uš jim ukrutně ublišovali (17). Ti nezasloušili
perdonu. Indiánští divoši styděli se přepadati ze zadu,
zákeřně, ale socialistům zákeřné přepadení se líbí.
Volají po svobodě pro kašdého, ale králi nepřejí ani
tolik svobody a bezpečnostijako člověkuodsouzenmu
na galeje. — Ale jen tak šlápnout zlobka na kuří
oko samým socialistům| Co tu sasní protestů, 00 80
hned vytříská oken | Ve Vídni byl ku koaci loňekého
roku hrozný poplach mesi židy a požidovětělými 80
cialisty pro „paličekoa“ řeč Luegrovu. A oo ten
Luěger krvavého promluvil? Přípomenul pouze, aby
socialisté vídenští se neodvášili následovati násiliotví
socialistů ruských; jinak še se dovedou stoupenci
Lasgrovy bájiti. A nad těmi „paličskými“ slovy váš
nivě se- rozšiloval i podidovštělý tisk český. —

Otrkev proti vědě a umění. Nejčastěji,
nač poukazují „cbytží“ řečníci s00. demokr. jest, „še“
církev jest. proti vědě a umění.“ Krátce vyvrátíme
sde toto drzé tvrsení. Nebýti církve, volá Smiles,
„kde by byla dkola v křesťanstva, nebýti armády
missionářské, která i život svůj obětuje pro víra
v Ježíše Krista, kde by byly sůstsly hranice osvěty?“
Williams praví: „křesťanství vítězilo ne mocí lidské
autority, nýbrš mravní silou — světlem, jež šířilo a
duchem; Inskavost jest klíčem k ardci člověka ať
civilisovaného af divocha. — Kdo založil první
školy? Církev to byle, které zbudovala při chrá.

mech úkoly, "aby mládež býla fálhě Vydhorávána
kBoha a kvlasti! — Průmysl táké by nebyl
v takovém rozkvětu, kdýby mebyloklášterů, ktáké
ukásaly cestu světovému průmyslu.V Sant Floremu
selošili řeholníci jiš v X.atol. továrnu na plátno,
sukno, koberce, s v tutéž dobu povatalo v Normandii
jirchářetví. V Lombardii jiš ve XII. atol. povstaly
tkalcovny, které založili Benediktini. Do Pomořan
zanesli nejprve Cisterciáci soukenictví. V Belgii roz
vyvinulo se krajkářetví přičiněním pilných řeholnic.
— Malba. V katakombách římských nalézají 00
malby umělecké. Seranx d' Agioourt praví o nich, še
kreslení jest besvadné a může po bok postaveno býti
nejlepšímu vlka. Theofil, benediktin, Bartolomeo a
Paulin, dominikáni, provedli krásné malby. Že blaho
dárně působila církev téš na vývin malby na skle, to
nejlépe ukasuje „Geschichte der Glasmalorei-Statgart
1839. — Stavitelství též povsneslacírkov k výši

dosud nedostišné! Visme velk orány (dómy) v čelnějších městech! Bottiger praví: „Ta doba, ktsrá
mohla tak veliké stavby tvořiti, musela býti velikou
a bohatou.“ — Zeměděletví. Rosčher,spizovatel

národ. hosp. eD praví: Veškerá ušlechtiláorba vznikla v klášteřích; jsko byly kláštery školkami
duševního rozvoje, tak i hospodářské kultury: ovoo
nářetví, zelinářství ano i jako nový vynález zavodňo
vání a odvodňování pozemků bylo pěstováno v dáv
ných časech v klášteřích.“ Protestant Oaižot dí:
„Benediktini zorali Evropa.“ Vůbec ve všech směrech
průmyslu pracovala církev. Zda-li pak p. prof. Masaryk
ví, kdo vynalezl! brejle, které rád si nastrčí na nos?
— Klerikál dominikán Špina. Benediktin Pontine vy
nalesl první methodu, kterak učiti blachoněmé mlu
viti a benediktin Baeilins první užíval chemie v 16
kařetví. — Tedy s toho jest viděti, že církev nebyla
s není tmářskou — ale že jest a bade vědy pokro
kovou—ovšem vždyckyrozhodněbudečelitipokroku
falešnému, který nechce vudělávati ale fanatisovati
třídy dělnické: takovým pokrokem se řídí též eo.
demokracie. —

(20)Historický koutek. Kácot modly!
Jednou z pokrokářských model jest, še Čecby byly
sgermanisovány teprvé katolickou protireformací, jako
by ti různí Matesové Thurnové, Anhaltové, Hohen
lohové ete. nebyli bývali Němci, Dr. Ant. Rezek píše
o tom v Zapově Kronice takto (VI, 2): „Aš do roku
1620 byl stát český co do politického zřízení státem
stavovským, co do nábošenství protestantským, co do
jasyka státem českým. Není tím řečeno, že nebylo sa
té doby v zemi katolíků, a že nebylo v ní také oby
vatelstva jiného jazyka neš českého, nýbr má býti
nasnačen jen všeobecný ráz doby, jak vskutku byl a
jak se současným i poedějším pozorovatelům jevil..
Co do jazyka není pochybnosti, že před r. 1620 byl
v remi hojný počet nečechů čí konkretněji řečeno, oby
vatelstva německého; ba bylo ho nepochybné před
katastrofoa bělohorskoa více, než dle dosavádní theorie
— %etotiž teprv po válce Joleté začala se vlastní
germanisace země — jeme se domnívali.“ (VI. 2.) A
aále: (str.; 15—18) „Po zdání mém (kteréž sdělí také
mnozí jinf), sačalo se rozšiřování národnosti německé
ve veliké míře v Čechách i na Moravě již ve století
XVI., tedy v době, kdy podstatou svou byla ko
runa naše 00 do jasyku výlučně českou. Nepatřím však
také k těm, kdož toto bez hluku, tiše, ponenáhlu
prováděné rozšiřování německé národnosti v XVI.
století měří dle toho hlediska, které máme my 0 ná
rodnostní otázce na konci atoletí XIX. Scháselat
zajisté v XVL věka při proměnách národnostních
a jazykových ona vědomá účelnost, která oharakteri
saje naše století. Známá a často citovaná jsou slova
Bartoše Písaře, že Luther je větší muš neš sv. Bernard,

ev. Auguetin a sv. Tomáš, poněvadě žádnému z Sakýoírkovních se nepovedlo takový div způsobiti, jak
Luthrem se stal; že totiš národ německý „od dávných
časův Čechům a Moravanům slostný a nepříznivý“
ku přijímání pod obojí se obrátil a skrze to Němos
s Čechy a Moravany v přízeň a milost uvedl beze
všech nesnásí.“ Co Bartoš Písař tato napsal, souhla
silo s tobdejším veřejným míněním. Stal se v říši div,
který Čechům připadal býti tím větším, ješto křišácku
téžení Němců proti Husitům byla ještě v živé pamětí.
A teď byli oba národové v náboženství za jedno! Do
Němec chodili Čechové pro učení a poučení, vo Witteri
berce bylo zřídlo, s něhož se napájeli, a z toho vzniklo
snášelivost národnostní mesi Čechy a Němci, kteří
nedávno suřivě proti sobě stáli. Ani Jednota bratrsk.,
samorostlejí se vyvinuvší, noubránila se obecnéma
proudu a hledalaspojení s Wittemberkem, Vratisleví
a Strassburkem. Latheraniemue, velmi se v Čechách
i na Moravě rozšiřající, potřeboval kněší, a bral je
odtud, kde jich bylo s dostatek, t. j. z Němec. Tím
te stalo, še nynější německé úsemí v Čechách sever
ních již koncem XVI. outoletí sačalo posnenéhlu
bráti na sebe tutéš podstatu a rozměry, které mé
nyní. Přesvědčil jeem se o tom stadiem místních po
měrů v severních Čechách sám: Způsobil to hlavně

horlivý uk 6 soneedatvím nábožensky spřízněnýma vlív“luteránských kněší, To jest nepopírabelno. (vis
apls R. Wolkaaův: Nordbobmen and die Belormation
fůr die Feste oud Freunde dos Gustav-Adolf- Veřoines.
Barmen 1885... A Paudler k němu podotýká,še
nové rosšíření německého jasyka v XVÍ. století při
pínalo se ku sbytkům němeotví, které přetrvaly v 60

verních Čechách bouře husitské.) Alebyly v nynějšíchněmeckých krajinách Čech také okrsky, do miché
v KVL. století působením katolických vrchností
luteranismne nevnikl, avšak i v těch ne toutéš doboa
šířil jasyk německý. A sice opět působením kněží ka
toliokých, kteří, při nedostatku sil domácích, brání
byli také m cisiny; hlavně ti věrní víře své, kteří
nepřídali se k Lathoroví a mnsili proto ze Sas a od!
jinně ustoupiti, nalesli v Čechách ochrany a útulko.
Neš to nebylo všecko. Rozšiřování národnosti německé
v XVI. století bylo ještě hlubší. Z jedné strany, jak
jsem právě ukázsl, spůsobil je bez odporu protestan“
tismus, s druhé — katolický dvůr. Dynastie byla ně
mecká, celé okolí její také... Novějšímdějinám Čech,
jiš pro postavení dynastie hababarské, neize nálešitě
rosaměti bez analosťi teldejšího dějinného hmutí
v ostatní Evropě... v jazykovém ohledu přinesl
sebou protestantismus národnost německou, katolický



dvůr internecionálnpst,kteráž eb Ne n daněja joy juilp se rosa avně němčinou,
o dea byli ' Čecháchjiš rodovéšlechtiští

kteří byli původem i jesykem úplní Něřmcia česky
ani neuměli. Usadili se sde většinou vlivěm dvora,
ale pak někteří přidali ae ke hnutí stavovsko-prote
stantekému, kteréž tím se stávalo teké národnostně
smíšeným. Nicméně, kdyš šlechta octla se pro zásady
politické v oposici proti dvoru královskému, a kdyš
oposici tu jela se prováděti pod praporem náboženství,
přimísila také k tomu zbosta ideu národnostní a vedla
nářek na potlačování českého jazyka od dvorní

strany . . . V těchto běsích, kde principy politické,náboženské i národnostní den ode dnevíce se zaplé
taly a růsnými interesy osobními, obyvatělstva ně
meckého jazyka valně v Čechách přibývalo, ve městech
i ve šlechtě. Jiš i stavům českým věc zdála se býti
povážlivou (jako drabdy Karlu IV.,pročež vydal bulla
1356, dle níž ae synové a nástapcové avětských kur
fiřtů, u nichž se snámost německého jazyku předpo
kládá, od avého sedmého až do 14. roka učiti mají
jasyku latinskému, italianekémua a slovanskému, aby
urfiftové badoueně, jakožto slonpové a podpory říše,

te všemi národy, na které se moc a vrcbnictví svaté
Římské říše vztahuje, se smlaviti, je vyslyšeti a po
znávati mohli. Zapova Kronika II, 326, 337. Poz, pia.)
a odhodlali ae na sněmě r. 1606 k usnesení velmi
rozbodnému, aby dalšímu vývoji německé populace
přítrž učinili. Ale skutek ten nelíbil se. Mužové tak
radikálně českého emýšlení, jako Mikoláš Dačický
L Heslova, vyslovili se, že „věc již jest zastaralá, ob
meškaná, nezbojitelná a nenapravitelná skrze vlastní
nedbalost a nesvornost Českou.“ Průběh dalších udá
lostí dal Dačickéma za pravda. I po tomto usnesení
nezměnilo se nic. Ba titíž stavové, kteří na sněmě
horlili proti němčině, před tím i potom jednali o alli
ance u náboženských souvěrců, a ty mohli nalézti a
teké nalezli jen v říši německé. Když psk bouře vy
pukla, bojovali proti dynastii stavové čeští vedle ně
meckých, protože ides nábožensko-stavovaká | byla
mocnější nežli idea národnostní. Boj dávno připravo
vaný konečně vzplanal . . . Oligarchové čeští ve slo
vích plní odhodlanosti a síly, ve skutečnosti ukázali
se až na nepatrné výminky liknavými a zbabělými.
Proto po jedné ztracené bitvě ztratili vše. — Že ví
těsná moc státní po bitvě bělohorské užije šťastného
obratu k politickým proměném ve prospěch zmohot
nění koruny a moci panovnické, bylo nepochybno;
tragika adálosti opočívá však v tom, že při této pří
lešitosti za hříehy stavovské oligarchie byl odsouzen
celý národ! Ale i to vysvětluje se, máme-li na paměti,
že šlechta povstavší v -boj proti dynastii pro oligar
chické aneby ové, vedla jej pod praporem náboženství,
Když pak prohrála šlechticko-protestantská strane,
vítěz absolutisticko-katolický způsobil nejen převrat
politický, sle i náboženský“ — Z tohoto úsudku
znalce dějin českých plyne poučení: 1.) že národnostní
vědomí bylo p zadu za vědomím stavovským či poli
tickým a náboženským. Katolíci čeští bojovali a ka
tolíky německými čili křížáky proti Čechům Husitům
právě tak, jako ae protestantští Čechové buntovali
s protestanty švédskými a německými a tyto do Čech
proti Čecbům a Němcůmkatolíkům vodili... 2.) že
"český lid trpěl i nábožensky proto, že panstvo české
i německé v Čechách za seslabení moci panovničí
bojující, dávalo této stavovské čili politické válce
nátěr války národnostní a nábošeneké. Proto potom
vítěz pokládal Čecha-nekatolíka ze svého odpůrce
„především politického, a z tobo ohledu proti němu
nastapoval.

Jak maše zemědělství pozadu. Po
přada Německa i sousední atáty, nejnovějizejménatýlie, napínají všecky síly, aby co možná povznesly
svpu výrobu zemědělskou. Následkem toho Námecko
s zvláštězeměsousedníSasko,Slezskoa Reroryda
leko nás v zem vý předstihly: Tak dle
prof. dr. Jal, Stoklasy, českého učence, sklizeno bylo
r. 1904 z 1 na průměrem v Rakousku: pšenice 13:1g
ita 12:1 g, ovsa 8-7, ječmene 123, v Německu ple
nice 20 g, žita 16'6, ovsa 166, ječmene 18:1. Přihlí
žíme-li k celkovým ploghám oserním jednotlivých:
obilin, strácíma, js atornází s Náperkom rožníkjedině
u pšenice 7-69 měl. g, čili 18078 mil. K, u šíta 867
mil. g čili 188-7 mil. K, u ovsa 1459 mil. g čili
280"26 mil. K, u ječmene 6-87 mil. gčiji 1099 mil, K,
úhrnem tedy jen při těchto 4 drazích obílí 609'6 mil. K.
Odečteme-li 500/, jako vyšší náklad v Německu ná
sledkem intensivnějšího hospodaření a na nákgp mě
lých hnojiv, zbýva všdy ještě slušná ztráta 3018
mil, K. Zvlášť pozoruhodnou jest stráta naše u ple
nice Sklísíme ročně jen 1462 mil. g, kdežto spotře
bujeme 2678 mil. g Rozdíl 11-16 mil. g dovážíme

2 Uher.tema jemei v pěstování brambor. Německor. 1904sklidiloz t ba 110g, ponza 849 g.
Celkovádiferencedle plochy-ev činívnáš
neprospěch 2720-8 mil. g I co do cukrovky jsme ga.
Německem. Průměraý výnos z 1 ha činil r. 1904 a

Dán 197, v Německa 340.g, tedy o 153 g více. U tétoplodiny strácíme tedy ročně 33-35 mil. g čili 53-87
mil. K. Naše výnosy s r. 1904 úplně se shodují s vý
nosy v Německa z r. 1871—2; tek jeme pozadu. Nej
bolavější stránkou našeho zemědělství jest naše la
kařetví. Rakonsko má 2,984.069 ba lak; nejvíce jich
jest v Haliči a v Čechách, Průměrný výnos sena roku

oo činí 2Mlgt h bj naproti tomu v Bavorska
v průměru podaní ch jdylet 49 g, ve Virtempersku,,47 g, v celém acka 36:3 g Ročníztrátu Rakouska
ta vypočítává prof. Stoklasa na 36:1 mil. g Čili 28886
mil. K.Zde jest i příčina nedoststku pice a mrvy,
a nás často se dostavnjícího. Přitom půda a klima
tické poměryv Německu nejsou lepší než naše, epíše
naopak. Příčinu těchto.rozdílů dlnžpo tedy .— nes.
hledíc k lepšíma obdělávání půdy « Německu —
především hledati v nedostatečné meliorací našich
posemxů.

Vaorný hospodář. Vyšetřovací komiseros
počtového výbora P shěmovny koun
rospočty staveb za vlády Kórbrovy v Terstu prová
děných, seznala, že práce do set milionů zadávaly ae
beze vší konkurence, toliko z protekce vídeňské bance

Union“, která dr. Kórbrovi pomáhala v těžkých do
bách, kdzejiu docházely prostředkynanění, aby mobl

pokrečovati v nepariamentním hospodářství. Projektyávaly 60 vypracovat přes noc a několik milionů od
škodného vyplatilo se firmém za změny v provedení
projektu a sa urychlení prací. Tak hospoda naši
první úředníci. Těžcesehnené miliony vyhazojí se
jako baléře.

Žebrácíi ve Špmmělskm jeu zvláštní
třídou obyvatelstva. V některých městech doatávají
žebráci i povolení k žebrotě. Vyžebrávání almužn
povošujese se příjema úřady jsvu oprávněnyčás

tohoto ziska pro státní pokladny gotadorati villejest jediné město ve Španělsku, kde jest zakázáno
Zebrati na ulici.

Deosocialistického státu budoucnosti
dal nablédnonti s00. poslanec Janrčs, kdyš vo frano,
sněmovně žádal, aby ceston vyvlastňovací odňaty
byly torárníkům jich továrny a dílny beze vší ná
hrady. Násilím vcházíse tedy do státa badoacnosti;
pěkná to volnost, rovnost, bratrství!

Socialistická svoboda ma Slcilii.
O nesprávnostech při volbách do italské sněmovny
v Sicilii sdělil charakteristické podrobnosti poslanec
Deneo v jedné z posledních eněmorních schůzí. VCa
tenii byli monarchističtí voliči obrožováni ozbrojenými
obsopími úředníky. Právem ustanovení strážci voleb
ních osadí byli zahnání a byli nahrazeni socialisti
ckými volebními komisaři. Paeáci koz přišli v zástupu,
čítajícím několik set, z bor, obklíčili volební místnost
a zabraňovali, obánějíce se obašky, protivníkům vstup
do volební síně. Když byl posl. Daneo předlošil ještě
padělanoavolebnílistinaz Catanie,zrušilasněmovna
velkou většinou volbu poslance za Catanii.

Obdivuhodná síla mravenců přibližně
byls vypočítána takto: Mravenec byl zachycen pin
zetkou za zadní nožíčku a vyzdvižen do výše. Tu se
přidašel svými čelistmi malé konličky a vyzdvíhl ji
e sobou. Tato koule byla 800krát těžší nežli mravenec
sám. Se zřetelem na síla lidekou je to věc asi taková,
jako kdyby člověk ve avých zubech vyzdvihl tíhu
60.000—64.000 kilogramů. Této zvláštní mravenčí
síly využívají v jiboamerické Kolumbii na zajizvování
ran. Rozdráždí zvířátko, aby okraje rány dohromady
skouslo a pak mu odtrhnou tělíčko od hlavy. Tyto
zvláštní klíšťky i na dál svírají rána u ji zacelují.
Při jiné zkoušce dovedl jeden mravenec utábnouti
malý vozíček, který vážil 1.300—1.400krát víc a to
ještě po šikmé ploše vzhůru, což znamená, že by
člověk při rovném poměru musil utáhnout alespoň
vlak a nákladem 100 tan.

Nové ústupky Maďarům. Ministerstro
války nebude míti příště titul „říšské“, nýbrž bude
se nazývati „společné ministerstvo války.“ Takébylo
již nařízeno, aby ministerstvo toto na venek nevy
stapovalo za mocnářství „rakousko-uherské“, ale za
mocnářetví „rakouské a uherské“ Tak Maďaři postu
pují krok za krokem.

Kazatel. Homiletickýčtvrtletník. Ročníku
XIII. č. 3. — Redaktor František Jirásko, katecheta
v Novém Městě n. M. — V Olomoaci 1908. Nakladatel
R. Promberger, knihkupec. — Nová redakce vytkla
si úkolem, uveřejňovati jadrné a krátké řeči duchovní,
aby kazatelé měli praktickou příručku, zastávajíce
svědomitě úřad učitelský na kazatelně. Úkolu tomn
náležitě vyhovuje právě vydané číslo 3. Obsahujet 44
růsafoh ředí od 2%přispěvatelů. Z té příčiny co nej
vřeleji doporačajeme „Kazatele“ veškeréma dacho
venotvu.

(Zaaláno.)

Hrozná pohroma stihla kraj benešovský.
V malé chvilce průtrží mračen zničeno na sta
tisíce majetku, čímž mnozí stali se — žebráky;
i na-20životů Jidskýeh padlo tu dravémuživlu
v oběť. Podepsané předsednictvo zakročilo u c. k.
místodržitelství i ministerstva orby na zmírnění
bolestí postižených a vedle těchto kroků vybízí
ještě všechny své stoupence a přátele, zámožné i
chudé, všechny lidi dobré vůle o přispění ubo
šákým k rychlé pomeci, byť-í sebe menší pod
porou. Milodary sebrané bodlá věnovati svým
tamním epolubratrům, členům Sdružení. A tyto

přijuná P Fraat. Šafránek, rolník a předseda S.Č. K. Ž. v Dolním Městě, p. Lipnice, kteréž
s upřímnými díky veřejně bude kvitovati.

Za předsednietvo „Sdružení českých katol.
zemědělců“:

P. Milo Záruba, Frant. Šafránek,
jednatel. předseda.

(Zasláno).

Velectěnému pánu

Tomáši. Marešovi,
řídícímu učiteli v Kališti

V „Osvětě Lida“ dne 28, května dotknul se
někdo drze naší i Vaší cti. My se na něho nehněváme,
řídíce se zásadou: Kdo cti nemá, jinému jí nedá. Vám
ale, že jste byl napaden jen proto, že si vážíte kře
atanství, vyslorajeme-prom úcta a důvěra, a dokud
zůstanete svým zásadám věren, budeme se Vámi vždy
honositi jako vzorným a ctihodným vychovatelem
našich dětí. Pisálkovi urážlivých lží o Vás napsaných
pronášíme největší opovržení.

Josef Váňa,
předseda míst. šk. rady-2 starosta obce Kaliště.

Václav Svoboda,
starosta obcí Lohenice-Houšice.

Václav Jukl, Václav Vondra,
star. obcí Proseč-Podivice.. star. obce Her. Rápotice.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 323.června 1906. 1

L] plenice K 13:60—1390, tita K 10:60—1090, ječme

ne K 10-80—00-00,prose K-00-00—000, vřkvs K 00-00
—000, hrachu K 22-30—00'00, ovsa K 8:00—860,
dočěky K 00 00—00-00, jahel K 24 00—00-00, kraup K
23*0—00:0, bramborů K 2-40—0"00, 100 kg jetelového
somene červeného K 0'00—0'00, 100 kg jetelorého ae

Ínka bíl. K 00*0—00'00, růšáku K0"00—0'00, máku
8200—00:00, lněného semene K 18:00—00:00, 100
di*ných otrub K 10-00—0000, 100 kg pšeničných

otrub K 13'20—0'00, 1 kg másla čerstvého K 2-10
—0000, 1 kg másla převařeného K 0.00—0.00,
1kg sádla vepřového K 1:60—0'00, 1 kg tvarohu K
02+8—0'00, 1 vejce K 0'05—0'0, 1 kopa okurek K 120
—1500, 1 kopa salátu K 1-10—1-40, 1 kopa kapusty
K 2'40—4 00, 1 g cibule K 14:00—16-00, 1 kopa drob.
seleniny K 100—140, 1 pytel mrkve K 6-00—6-00,
1 kopa petržele K 0'00—900, 1 hl jablek K 00'00—
00:00, 1 hl brašek K 0:00—0'00. —Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 23, června 1006 odbývaný
přívezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 115, žita
164, ječmene 32, ovsa 209, prosa 0, vikve 0,
bracha 11, čočky 0, jahel 11, krap 0, jetel. semínka
00, Iněného semínka 0, máku 5. — 2.) Zeleniny:
celere O kop, okarek 24 kop, kepusty 85 kop, cibule
12 g, drobné tgeleniny 748 kop, mrkve 65 pytlů,
brambor 127 hl, saláta 495 kop. — 3) Ovoce: jablek
0 bl, hrušek 00 hl. — «) váho dobytka: vepřů
2 kusy, podavinčat 698 kusů, kůzlat U kusů.

Před početím 2. půlletí prosíme:

Wyrovnejte nedoplatky
za Obnovu a Časové Úvahy!

Kdokoli si ponechal zaslaný spis „Karel IV,
jako křesťan a vlastenec“ a posud nozaplatil,
nech laskavě zašle příslušný obnos ihned.

Právě vyšlo!
Reforma

manželství.
Píše Dr. Fr. Reyl.

o.a
A

Potřebovali jsme v nynější kritické době
důkladného díla, v němž by do všech podrobností
byly probrány a oceněny zásady katolické i uá
vrhy našich odpůrců v příčině reformy manžel
ství. Nyní konečně tedy česká veřejnost dostává
do rukou dílo vážné, kritické, založené na dů
kladném stadiu spisů katolických j mimokato
lických a při tom populární. Starejte se, aby bylo
pilně čteno!

Stran 148 registr. 8.

> Cena140K.
Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna
vwHradci Králové.

provádí přesně dle moderních
požadavků, s uměleckým při
hlížením k příslušnému slohu

Antonín Chlouba,
dekorační malíř

v“Chrastiu Chrudá
Rozpočty sestavují zdarma.

Rašelinové lázně
v Bohdaněi.

Saisona od 1. května do 30. záři.

Lázeňský lékař MUDr. Jindřich Požár,
sekundární lékař okresní nemocnice na Kr.
Vinobradech a býv. lékař v sanatoriu dra.
Kuthana v Tišnové u Brna. — Vedení lá
zeňského hotelu převzal p. W. Swoboda,
botelier »U zlatého Iva« v Pardubicích, kdež
levné povozy dostati lze. — Veškeré dotazy

zodpoví

správa láznív Bohdančiu Pardubic.



Pensionát Uršulinek I
v České Skalici.

Obsahuje německou osmitřídní školu
s právem veřejnosti. Chovanky mohou
de též vzdělati v jazyce českém, fran
couzském a anglickém; 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 polohu a vyhc
vuje všem požadavkům.

Měsíční plat jest nejvýš mírný; za
budbu platí se zvlášť.

Školní rok počíná 16. září b. r.
Předetavená.

UM

Fr. Jelínek, Slatiňany.
aromatická výtečné chuti zelená,

. přírodníK 11*60,12-60,14- a 16—,
ražená: K 14—, 15—, 16—,

a kg. zás. franko dob.,neb předemzaplacení, kdo okusil. jinde nekoupí
První východočes. odb. záv. kávon

HARMONIUM
>

s 8 rejstříky, téměř nové levně se prodá.
Bližší sdělí

, PRAHA,
A. ŠANDERA, „PRAHA

|

K husitským dnům
aby se hojně šířily a četly ty'o

spisy:

Oslava Husova. ==
Píše Dr. Fr. Reyl. Cena 8 hal.

Husité jindy a nyní.
Píše Jiří Sahula. Cena 24 bal.

České náboženství. 
Píše Jiří Sahula. Ceňa 16 bal.

Česká konfesse. ==
Píše Jiří Sahula. Cena 24 hal.

0)

Solidnost vítězí !

Do Hradce Králové a okolí.

Dovoluji si velectěnému obecenstvu Hradce

Králové a okolí uváděti ve známost, žepřeložil 1jsem dnem (5. května t. r. z Jaroměře
svůj, v tamních kruzích chvalně známý

závod

knihařský
do Hradce Králové.

Pospíšilova tř. č. 347, dům p. Manycha.

Provozoval jsem živnost knihařskou v Ja
roměři po 17 roků k úplné spokojenosti svých
pp. zákazníků a doufám, že i zdejší P. T. obe
censtvu plně uspokojím.

Konám všecky práce knihařské od nej
jednodušší vazby knihové až do nejjemnějších
a nejnádhernějších prací ozdobnickýcm.

Zařízen jsem všemi nejmodernějšími do
konalými stroji a pomůckami, které vedle mé
dovednosti a odborné zkušenosti umožňují mi
podati veřejnosti práce odpovídající vkusu i
potřebě přítomné doby.

Ustavům, spolkům, pp. professorům, učite
lům a studentsvu odporučuji se k vazbě i pře
vazbě knih i celých knihoven.

Ceny levné, práce solidní a vkusná.

O vzácnou přízeň a hojné objednávky prosí
uctivě oddaný

Richard Šimáček,
knihař

v Hradci Králové, Pospíšilova třída č. 347,
dům p. Manycha.

lu UHLÍml
: nejlepších 
bornoslezských známek

na celé fůry a vagony 8 dodáním do
sklepa za ceny nejlevnější lze objednati

v pisárně zasílatelské firmy

2 H. RICHTER.
v Hradoi Králové,

Jiříkova třída č. p. 254.

SRP- Při hromadných objed
návkách větší sleva. “

Všeobecná úvěrní

Losy na splátky

všechny buray.

Uněleckéřezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné :
předměty prodomácnostatd. provádí

závod řezbářeký

Josefa Soudila
v Hradoi Králové, Malé náměstí, číslo 110.

Práce bolidní Ceny velmi mírné

PŘŮLOŽOSUKÁ COUDŠ|
Zachovatý starší tvrdý i měkký nábytek,
garnitury i pohovky moderních vzorů za.

každou cenu prodá.

K. V. Skuherský,
v Hradci Králové, proti hotelu „Merkur“

Praktikanta
z řádné rodiny s přiměřeným vzděláním

přijme

první královéhradecké knihkupectví
a antikvariát

Bohdan Melichar v Hradci Král

obstarává barsorní zakázky na

*
o

O

„Na

SBTMOMOAOCEM

na vkladní knížky

na pokladniční poukázky

Z MOEoACA“1).

SOASSEASZSEENNOSNSSKOSAASRS

RTSTEE

GGVGSSUGOVGOG

ode dne vložení

do dne vybrání,

BrA6A786-476-a7aNATE-A476ae-ae-A476-SaTe

Oddělení bankovní. Skladiště.

K bezpečnému uschování cenných papírů

i pancéřové schránky
y s vlastním uzávěrem.
Ň

$ Od L. červonco t, r. úliálka v Semilech.
v



Drobty z válečné doby r, 1866
v královéhradeckém městském archivu

sebrané.*)

A) Před válkou.

Dae 13. dubna 1866 tázalo 8e ženijní ředitel
ství obecního úřadu, zdali by se obec mohla
zavázati k tomu, že by dělostřeleckou kolou,
již ode dne 30. března 1863 měla najatou, do
48 hodin mohla odevzdati k účelům vojen
ským, kdyby toho bylo potřebí. Bylo-li by to
nemožno, měl tento dotaz považován býti za
14tidenní výpověď. Obecní úřad oznámil, že
výpověď přijímá a nařídil vyprazdňování kolny.
— Dne 16. dubna t. r. dostal výpověď Josef
Mikeš, pozlacovač,z najatých místností
na hlavní stráži na Vel.náměstí Obec
dovolila Mikšovi, aby si upravil v přízemí
obec. domu č. 230. dvě místnosti svým vákla
dem, jak o to byl požádal. — Pevhostní voli
telství oznamovalo přípisem zde due 28. dabna
t. r. č. 57., že v brzku bude zřízena ve městě
stanice jatečného dobytka. Z té
příčiny žádalo, aby mu byly doporačeny osoby
způsobilé, které by byly k ruce poračíka 18.
plaka, Wůaschera. Obecní úřad dopornčil řez
nické mistry Václava Ponce u Janu Wiotra.—
Dle výkazu lesního úřadu v Novém Hradci
ze dne 1. května 1866 odebralo ženijní ředi
telství v Hradci Král, z městských lesů: 1007
kosů palisád po 1 zl. 40 kr. = za 1409zl. 80 kr.
r. č., 2003'/, běžo. sáhů 17“ po 4 zl. 60 kr.
—9015 zl. 75 kr. r. č., 2047'/, běžu. sáhů 14"
po 8 zl. 50 kr.— 7166 zl. 25 kr., 1965 běžn.
sáhů 10“ po 1 21. 80 kr.— 3537 zl., 1115 běžo.
sáhů 8“ po 80 kr.—892 zl., 208'/, vozů chvoje
po 2 zl. —417 zlatých; vše úhrnem v ceně
22,437 zl. 80 kr. Naduvedené draby dříví byly
v ustanovené lbůtě jedenácti dnů odvedeny.
Obecní zastupitelstvo poukáralo nábrada za
poškozený oděv při měření tohoto dříví vo
Jontérovi Janu Hanušovi 15 zl. a lesnímu prak
tikantovi Gustava Wagoerovi 5 zl. z iěstského
důchodu. — Pevnostní velitelství dopisem ze
dne 4. května 1866 č. 88 res. žádalo správu
obce, aby obyvatelstvo v městě zbylé bylo u
pozorněno na opatření, jichž nutno přísně za
cbovávati při vzniklých požárech, které se za
války častěji mohou přihoditi. Bylo nařízeno:
1. Každý dům musí býti opatřen svým basič
ským nářadím, jako: okenními háky, řebříky,
věderci a velikým džberem, vodou stále na
plněným. 2. Město se rozdělí na čtyři čtvrti,
v každé se zřídé skladiště hasičského nářadí.
3. V každé čtvrti bude jmenován čtvrtoí ko
misař, jemuž bude náležeti dozor na obstará
vání hasičského nářadí a udržování jeho v do
brém stavu (zejména střikaček, hadic, nádob,
košíků), jakož i na vodní nádržky. On vede
a určuje hašení ohně ve svóm obvodu. Pev
nostní velitelství očekávalo, že tato pro dobro
obyvatelstva určená opatření se vší přísností
i přesností budou zachována a žádalo správu
obce, aby rozdělení města pokud možno na
stejné části se stalo, tak aby pro každý možný
případ v pravý čas přípravy byly hotovy. Na
tento dopis oznámila obocní správa, že jest
ve městě ustanoven hasičský řád, městské ha
sičské nářadí v nejlepším pořádku, že k roz
dělení města bez prodlení se přikročí a že
první úlohou čtvrtních komisařů bude, pře
evědčiti se o tom, zda-li jest v každém domě
předepsané hasičské nářadí. — C. k. skladiště
poráškového dobytka pro Hradec Králové prc
dávalo veřejnou dražbou dne 21. května 1866
kůže u lůj z dobytka hovězího a skopového
k porážce určeného: asi ze 346 volů a 210
ovcí. Kůže i lůj akládaly se ve skladišti, ná
jemce byl povinen aspoň každých 5 dní je
odebrati, jinsk by bylo k jeho vlastní škodě.
Nabídky děly se přikožích za 1 kus, při loji
sa 1 dolnorakonský cent. Vadium 10, před
dražbou. — Přípisem ze dne 20. květoa 1866
c. k. pol. okres. úřad vybizel, aby obecní úřad
neprodleně poukázal obuvníky v městě
ee zdržající, zdali by byli ochotní převzíti ho
tovení vojenských střevíců a bot z přikroje
ných koží, kolik a do kterého času by chtěli
odvásti. Z předvolaných 20ti obuvníků uvolili
8e pouze 3 hotoviti vojenskou obav a uvolo
vali se odváděti měsíčně: Jan Šejvl 70, Václav
Adamíra 60 a Frant. Ringel 8 párů, budou-li
„slušně a přiměřeně placeni.“ — Přípisem ze
dne 21. května 1866 č. 2136 c. k. poj. okres.
úřad sděloval, že správa c. k. pevnostní záso
bárny v Josefově přijme na čas války několik
bednářů, kteří by se dali dobrovolně k vojsko
odvésti. Správa obce sdělila obsah vyzvání
bednářským dělníkům, kteří byli zaměstnání

*) Doplňky k roku 1866 Solařova Dějepisu Hradce
Králové n. Labem.

u 4 bednářů v městě. — Cís. král. vojenské
místní velitelství žádalo přípisem ze dne:
30. května 1866. čís. 88., aby obecní úřad
oznamoval ihned od případu k případu stou
pání neb klesání cen potravin, zvláště masa.
— Přípisem pevnostního velitelství ze dne

5. června 1866. č. 693. upozorněná správa obce
vydala tuto vyhlášku: Č. 1306. Od komunální
správy v Hradci Králové vůbec se oznamuje,
že do 8mi dnů, totiž do 14. t. m. veškeré
hnojní jámy ooplně vyprázdněné a pak pa
tříčně přikryté býti musí. Vývoz zapáchajícího

výkalu budiž vždy do 6ti hodín ráno pořádně |odstraněn. Dále se z půd sláma, seno, třísky,
dříví neb šišky, pak vesměs staré chamradí|
odstraniti musí a vesměs jak v domovních bu- ;

—m——m

dovách, tak též ve dvorních prostorách ta nej-;
větší čistotu k zachování odporučuje, aby se

ního řízení v Hradci Králové dne 6. června +
1866. Starosta: Collino v. r. — Vynesením
královéhradeckého c. k. měst. deleg. okreu.
soudu v Třebechovicích ze dne 15. června 1866

č. 6117. bylo ustanoveno, že po čas zavření
pevnosti projednávání pozůstalostí díti se bude
každých 14 dní, k němož notář Dvořák do
Hradce Králové bude dojížděti. Obecní úřad
se žádal, aby mu seznam úmrtí doručil. Kdyby
pak pevnostbyla zcela nepřístupna, měla obecní
3práva prováděti sama zapsání úmrtní ise

soudu a zaslati je poštou. — Pevnostní veli
telství upozorňovalo 17/VL. správa obce, že
s obledem na stávající poměry jest nezbytno

telstra, aby nak opouštění pevnosti státi se
moblo na první pokyn (bned po vyvěšení pla
kátů) do 48 bodin beze spěchu ode všech,

1866.) o setrvání v pevnosti. Za tou příčinou
ustanovena smíšená komise, do níž byli povo
láni pp.: vojenský komisař z Kraussů, štábní
lékař Dr. Záborský, hejtman Hóger z Hóger
steinu a jeden hejtman posádkových čet, jakož
také úředník zásobovacího sboru a zásobovací
komisař rytíř z Bayersbachu, od města pak
jeden úředník z magistrátu a městský fysik.
Tato komise se sešla dne 18./VI.o 8. hod. ráno
u blavní stráže a odebrala se od domu k domu,
aby se přesvědčila o dostatečném množství
potravin sepisujíc Seznam těch, kteří budou
moci zůstati v pevuosti. O těch osobách, resp.
rodinách, které kladeným požadavkům zadost
neučinily, byl taktéž sdělán seznam a komu
nální správě uloženo, aby všickni v něm uve

pevnost opostili. Obec vyslala do této komise
obec. radního Ad. Riedla, kancelista Kocha a
policejního revisora Jana Volka. Obyvateletvo
poučeno o zásobování veřejnou vyhláškou, v níž
pookazováno na dřívější již nařízení. Upozor
ňovalo se, že všecky osoby, u nichž by potravin
nebylo nalezeno, přivolí-li komise, by je do
12 hodin doplnily a ony tak nenčiní, musí
město opustiti. „Zvláště ale znajitelové domů,

přleně přihlížeti — a činí se z toho odpověd
nými — aby ti, kteří z města odejíti chtějí,

48 hodinách město ihned opustili, ježto by
propadli přísným vojenským opatřením“
oněch obyvatelů, jež komise určí k okamžitému
odejití z města, musí majitel doma naléhati

„Rozumí se samo sebou, že takového vyobco
vaného obyvatele jiný domácí vzíti nesmí;
neboť domácí, který novou stranu přijmouti
chce, musí o tom u správy obce podati zprávu.“

Pokrač.

Uznaný za nejvýhodnější « nejlevnější ná
kupní pramen v Rakoasku veškrrých

MOUTHITONNAMONM.

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.

p '

p7'078n8:deebnovčabedněněěě:duě.j3)8.48036jopoond

se na požádání franko zašlou.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův | |

synovec, nástupce)
odborný

— tusělecký závod —

proMá|u

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. zdnové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
69 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá

mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice 1 se nýmě
: rámy, sltčmi psusením

Veškeré rozpočty, skizsy i odborná rada bezplatně, boze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

PNY“Nesčetná veřejná i písemná pochralná uznání, “fj)
Založeno roku 1836.

KČChadlhoTELE

"Aavava“

ECA

na zpracování ovoce,
pálenka koňaku a výroba likérů

UG Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

dříve závod na sušitkováníovoce,ÚeřkÍ 0r. 1866, nejstarší svého druhu v

jeřabjnku
— nbísí —

koňak, slivovici, borovičku,
rumy a punše, likéry,Sjedké ovocnévíno, bílé i červené,vino ové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (iampsňské).

ooo zvlášťnaja
výtečný a při takové

osti velmi levný koňak výbornoua i
Slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami:,roku
1891 na jub. výstavě v Praze: střídrnou u
státní a diplomem slaté medaile, a |
nými diplomy s právem rašení olaté ,

Vzerky zdarma a Iranko.zÚZ
K době velikonoční:

Boží hroby *sun úsbu;nákrey
k výběru.

v každé velikosti, ze dřera
Těla Páně pěkněřesanáa jemněpoly

chromovaná. (Z pevné sádry ve velikosti 40, 100, 110,

>
še
bl

1 i5
W

kostel, paramoniů
práď praperů, příkrovů, koberců 1"evevého máčímí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl č. 86.,

Tislce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rospočty, otové zboži
k výběrfreako av

130, 140 cm. velmi levná.)
ze dřeva pěkná ře|Klečícíandělé 2-2 p

chrom. v každé velikostí. (Z povné sédry 40, 58, 65
cm., velmi levné.)

ze dřeva ře:

Sošky Vzkříšení sanéapolych.
jakož 1 veškeré kostelní práce

Pera Buškasynové v Syohrově
šlecký sávod sochařský a řozbářaký)

l o prácekostelní.
Založ.1853.Provedenopřes500novýcholtářů.
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Jan Horák,*soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravýchČ

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- icizo
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.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

63X603XGOIX692XGB

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn,
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nabízí ve velkémvýběru: Výtečné kapesní ho
dinky všech druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových akříních. Zlaté a stříbrné

skvosty, jako: řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším broredení ň úplnou zárukou/

Důvěry hodným adsilky na výběr též i na splátky
bes zvýšení cen. — Založeno r. 1843.

>OOODODODOOOOOOCX
Půjčnjí za nejmírnější poplatky

obleky
ke všem národ, slavnoslem

všech druhů
i pro dětská představení;

o sklad . ,
obleků historických.

Antonín Měkota,
Hradee Král., Pětidomy, č. 2.

XXIOOOOOOCX
C, k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní Kancelář

Inž.Č. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vuitrozemská, tak

sahraniční.

Kancelář „Hůtel Hyršl“,
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

XXXXAOOOCX

Josef
Krejčík

V PRAZE,
: ko umělecký závod 80

W©chařský a řezbářský.

Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

oporučuje uctivě avé chvalně známé: sochy, ne:
y, instry,

stelů, ný rámce na obrasy,
Řesaný nábytek a

růsné předměty hodácí se sa dárky.

Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádiní
obstarám též ko

tové nádoby. kříže
a td.

V .Vídeň,
VII. 0, Sciden

gasse čís. 35.

Na ukázku sasilá
se vše franco.

K3. 4

S ň

$ “

Veškeré

uděbniny ae
jakoži vš ko

“ školy hudební *$
pro všechnynástroje,

má na skladě

rvní královéhradecké

Inihkupectrí, untikvaristaa= závod budební ——

Bohdana
M elichara 

v Hradoi Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808,

— |Denní prodej novin. —

K jarnímu období

dovoluji si veledůstojnému
duchovenstvu nabízeti

přírodní vína
první jakosti jak mešní, tak tabulová.

Adolf Bařtipán,
hotelier v Hradci Králové

(Adalbertinum).

RTAKO OOA KAKAKKÍ
Podnikatelství staveb

a technická kancelář
stavitele

doporučuje se

Ku provádění veškerých staveb
soukromých 1 průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a roz
počtů, jakož i veškerých prací

v obor len spadajících.

První výroba

věžních

hodin
v Čáslavi

KARLAAADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě

© řicích a četných jiných věžových hodin, na

a městskéjatkyv Prazeatd.,odporučujese

k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou, Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná.

Veledůstojnému

duchovensóvu!

Praha-f, ul.
Jan tanék Kar.Světlé,

J čís.10n., roh
Konviktské ul.,
olejné nakoste náčiní,

i dopornčiti svůj hojně zásobený
Ja | sklad ve vlastní dílné račně praco

7 vamých kostelních nádob a náčiní,
i jako: monstrance, kalichy, ciboria,

m svícny, kaditelnice, kropentenky, nádobky at. d., vše
esném slohu cír ím. Staré

předměty znovu opravuje v původní
intenci a jem © ohbmíslaté a atříbřá. Na požádání hotové

rácea na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
| Za veškeré výrobky azlacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k olnéma nahlédnutí. Provedení 3d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Cbudšáímkostelům úle

va v placení. Více uznání po ruce. Žádnéprerované výrobky bescenná. Vše posílám již posvěcené,

PROORROL OO0309:0000.0000.00

Zemská živolní

pojišťovna
markrabství Moravského

pod vrchním dozorem zemského výboru,

pojišťuje levně a výhodně kapitály pro případ
úmrtí idožití, věna a výbavy, výměnky pre
rolníky, důchody vwdovské,uirotčí, starobní a
pro případ invalidity, jakož i pense všeho druhu.

Jistota naprostá, an jest to ústav

We“zemský. “U3
Všechen čistý zisk náleží pojištěncům.

(Fillalka ve Dvoře Králové.)

(ener. Inspektorát v Hradci Králové jez

Eliščino nábřeží čís. 304.O

spe
dovoluie



* Předplaine na čivrt roku 2 k so k
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Socialistické kejkle,
(3) Loni ve Vídni i v Čechách veliké vo

lání socialistů po rovném hlasovacím právu.
Když mělo dojíti k hlavní demonstraci, tn ví
deňské židovské komando si odpočalo a pře
nechalo hlavní slovo soudrahům českým, jako
by Praha v příčině volební reformy víc roz
hodovala než Vídeň. V Praze a jiných českých
městech židovští junové ztábora rudých v den
generální stávky jako inkvisitoři zapovídali
pracovati i v závodech wmimosocialistických.
A kde se neuposlechlo jejich „svobodomysl
ného“ komanda, tam jednoduše socialisté užili
pásilí. Ve Vídni však v židovsko-socialistické
tiskárně se pracovalo, jako by nic. Tam nikdo
neporoučel, aby se práce také nechala.

Teď prohrála sociální demokracie přes
všechen svůj terrorismus řadu stávek, ožebra
čovala plno tisíc dělníků. Dotýkáme se jen
bědného výsledku stávky ve Vítkovicích v květou
t. r. Dělníci promeškali stávkou 11 pracovních
dnů, takže úbrnná ztráta na mzdě obnášela
přes 600.000 korun! Podpora nezaměstnaným
dána sotva v obnosu 100.000 koran. Stávka
probrána; dělnictvo"se nad komedií svých
vůdců velice jitřilo.

Teď čeští radí soadruzi, jichž národnost
ních práv židovské komando vídeňské neuznává.
mají zase dělati poslaby. Komandaojící židovští
socialisté vydali rozkaz do Čech, aby se zde
za všeobecné volební právo stávkovalo, sumi
však ve Vídni, kde by stávka nejvíce zname
nala, stávkovatí nebodou. Zkrátka židé jsou
vypočítaví na všechny strany. Socialističtí židé
v Ruska odporačojí rozdělení pozemků stat
kářských mezi sedláky — protože žid tím o
vic nepřijde. V Haliči a Uhrách stávka nebude,
protože tam náležejí pozemky a 8 nimi i úroda
židům. A kdyby začalo zemědělské dělnictvo
v těch zemích stávkovat, kdo by židovi sklidil
obilí? Ve fabrikách a kšeftech vídeňských, jež
většinou náležejí židům, taky stávka být nesmí.
Méstu samému by se mnoho neuškodilo, po
něvadž v obecních podnicích pracují křesťanští
sociálové a ti by atávkovat rozhodně nešli.
Za to se odporučuje, aby se stávkovalo v Če
chách, kde polnosti a továrny jsou největším
dílem v rakou křesťanských. Šikovně to nara
fičil vídeňský žid Adler, jehož soudrozi čeští

FEUILLETON
Venkovský politik.

(3) Byla volební schůze. Té se musil také
zúčastniti politikug-příštipkář Kopejtko. Vzdě
lání školského neměl valně. S knibami si vůbec
málo hlava lámal. Stejně se celý zpotil, měl-li
přeslabikovati tři stránky, nebo popsati kor
respondeční lístek. Ale juzyk musel míti ve
všem. Jak sem tam něco od očenějších po
chytil, už vykládal v hospodě své rozumy
hezky z Široka; sotva koho k slova pustil.
Zkrátka — samorostlá, bystrá venkovská hlava,
která nepotřebovala k svému osvícení zdlou=
havě listovati v učených knihách jako jiní lidé
méně geniální. Hlava jasná, která se už moudrou
narodila a dovedla vzdělávati samotné učitele
a jiné intelligenty. Jednou se Kopejtko zle po
hádal se starým Řimbabou. Když přišla řečna
vojnu, začal příštipkář dokazovat, to že není
možné, aby se vojáci do sebe dali jen tak pro
pic za nic, jen na rozkaz generála. Vždyť i
když se v hospodě hoši poperou, nejdřív druh
druhu něco vyvede, nato ge pobádají a pak
teprve začne rvačka. A tolik tisíc vojáků že

by začalo do sebe střílet pajednou bez předchozí hádky? „To mi, Řimbabo, nevymlavíte;
než se vojáci do sebe pustí, než začnou střílet,
jistě si musejí dřív nadávat. Byli by hloupí,
aby beze všeho rozlobení najednou do sebe
bonohali a sekali.“

Napsal náš Bozděch: „Velké pravdy slý
cháváme s úst dětských.“ A tak ani Kopejtkův
nápad nebyl tak špatný, aby 8e mu zkušenější

tak oddaně poslouchajíl A proč má právě
národ český stávkoa trpěti? Či jest tento národ
proti volební reformě? Žádá ode dávna, aby
volební právo bylo upraveno spravedlivě pro
várody všecky. Německo-židovské vrchní velení
socialistické by poškodilo v Čechách rolnictvo,
živnostnictvo a střední vrstvy vůbec. Ze86
Čechové domáhají skutečného rovného a vše
obecného hlasovacího práva, za to mají trpěti.
Ke všema tomu, že posud 8e nám opírají pří
rozená politická práva, mámebýti ještě trestání
stávkou. Žid z Vídně poručí a čeští radí sou
druzi ochotně na jeho komando badou poško
zovati hospodářskou situaci vlastního národa.
Že chce sociální demokracie zničiti malorolníka
a maloživnostníka, to prohlásila často. Teď
chce svůj „lidumilaý“ plán prováděti prakticky
generálními stávkami. Generální stávka by byla
za nynější situace těžkou pohromou i pro
dělníka. Jestliže prohráli socialisté stávky
v místech, kde měli silnou organisaci, jestliže
i v těch místech citelně děloíky poškodili, co
od nich mobou k svému prospěchu čekati
všichni dělníci dohromady? Leda hodně terro
rismu. A již jest nejvyšší čas, aby stát rázně
hájil svobodu a bezpečnost života mimosoci
alistických dělaíků, kteří nechtějíce skláněti
otrocky šíj pode jho socialistické tyranie, Je
stliže se dálo loni vybíjení a drancování v Lou
nech, na Letné a jinde, nechť stát již nyní
předem připravaje obranu těch, kteří 3 rejdy
socialistickými nesouhlasí. Sociální demokracie
dovede každou chvíli vyvolati velikou stávka,
a když již již se zdá, že dělnictvo ze stávky
bude něco míti, najednou je žene zase do práce
— bez příslušného odškodnění. Jen se poddejte
socialistickému terroru, a pak uvidíte, jak ještě
víc vámi bude žid Adler točiti v zájma Ně
mectva a židovstva!

„Právo lidu“ dovede hubovati na kapita
lismus, ale v části insertní horlivě dělá reklamu
židovským firmám kapitalistickým. Dovede va
rovati soudrahby, aby nepřijímali práci v to
várně postižené | socialistickoa stávkou, ale
přijme do téhož čísla insert, jímž tatáž továrna
dělníky najírmá. Pak věřte takovým kejklířům,
že to 8 vámi upřímně myslí. Pak k vůli jejich
rozmara ztrácejte mzdu mooha millionů koranl

Na štěstí po trpkých zkušenostech při
pravují strany mimosocialistické již předem
obranou. Zemská jednota řemeslnických a živ

jen a jen smáli. Kdo vojna jakživ neviděl, o
ní nic nečetl, nebo jen málo, taky nad tím
vrtí hlavou, proč střílí vojín do člověka jehož
jakživ neviděl a o němž ani neví, je-li zlý nebo
dobrý. Jenže prakse životní dovede převraceti
i nejlepší filosofické nápady a ideály. Natož
aby se dala vésti hlavou Kopejtkovoul

Při jedné politické schůzí slyšel Kopejtko
bouřlivý odpor proti řečníkovi. „Hanba, Žižka
na vás,“ ozvalo se několikrát. Mistr ztěžka
chápal, proč horlivého řečníka tak bouřlivě
někteří přerušují. Líbiiy se mu řeči všecky
a — nejlíp vždy ta poslední,

„Hm — Žižka na vás! — Co pak to tea
Žižka vlastně jest?“ přemyšlel mistr. Slyšel
kdesí cosi povídat, jaký byl Žižka chlapík, že
dovedl bájiti českou vlast. — Ale jak to dělal,
byl-li to ačitel nebo hrabě či nějaký novinář,
to Kopejtko nevěděl. Tohle jméno jej přece
hodně zajímalo. Sám by někdy měl chuť zvo
lati na svého soka: „Žižka na tebe l“ Ale přece
jen chtěl věděti, proč právě má volati na pomoc
proti odpůrci Žižku. A tak jednou v neděli
odpoledne bral radu a Řimbaby; ten byl uče
nější. Dověděl se tedy Kopejtko, že byl Žižka
český voják, a protože byl rytířem, dotáhl to
hodně vysoko, až se z něho stal generál. Dal
za své peníze postaviti Tábor; a když Prajzi
přitáhli asi s padesáti regimenty před Prahu,

Žižka táhl ohroženému města na pomoc. Ve
vojska měl nejradši česk) hochy, kteří by byli
za něho život dali. Němci ze začátku nadávali
Žižkovu regimentu, který stál na vysokém
kopečku. A teď se Češi dopálili, začali střílet
a házet kamením, až všichni Němci s velkým
nářkem utekli, Jeden německý regiment se za

Imserty se počítají levné,
Obnova vychásí v pátek v poledne.
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nostenských společenstev prohlásila právě 1,
července, že „ve volební reformě, vládou říšské
radě předložené a ve volebním výboru nyní
projednávané, nespatřaje splnění spravedlivých,
dávno již toužených požadavků svých, ani po
stránce národnostní, ani po stránce hospodář
ské. Na místě všeobecného, rovného práva po
dává se předlohou vládní ponze kusá část práva
rovuého, všeobecnost různými dodatky značně
obmezující, nespravedlivé rozdělení ua úkor
národa českého a kmenů slovanských vůbec na
dále zase zastávající. Proto právem České živ
nostnictvo ve svorné shodě se všemi vrstvami
lida českého volá po uzákonění takové opravy
volební, jež by odpovídala skutečně právu a
spravedlnosti, jež činila by zadost pojmu rov
nosti a všeobecnosti a jež posilovala by tími
zastoupení lidové při hospodářském jeho roz
vojí a vzrůstu. Na tomto stanovisku Zemská
jednota jménem převážné většiny živnostnictva
českého nezvratně trvá a jménem zajisté všech
přislašníků našich středních stavů prohlašuje,
že při příštích volbách vystoupiti chce jako
pevně orgauisovaný, svorný a přesnou disci
plinou ovládaný celek volební, jenž pod beslem
hospodářsko-stavovským uplatnil by v příštím
složení rady říšské zastoupení právě těchto
zájmů svých osobami, ze středu jeho vybra
nými“

Tedy toto zemské sdružení čítající na
10.000 členů, dalo pádnou odpověď socialistům,
kteří k vůli nespravedlivé volební reformě
chtějí bouřiti a poškozovati celý národ. Žid
Adler s poslancem německým Pernestorffem
měli tajbé dostaveníčko 8 ministrem Hohenlo
hero, kdež dovedli šikovně vyjednávati i v losu
uároda našeho. Ačkoli předáci jiných stran
upřímně veřejnosti sdělili obsah své konference
S ministrerm, žid Adler chytře mlčel. Sociali
stické listy docela chytře se ani aezmínily, že
Adler konferenci 3 Hohenlohem měl. Teprve
nesocialistický tisk oblásil, že Adler vyjedná
val, a že takové schůzky socialistů s. mini
sterstvy konaly se na zapřenou již dříve. Na
tato sdělení mlčel -socialistický tisk jako za
řezaný. Až najednou se ukázaly aspoň výsledky
toho pokoutního jeanání. Čeští soudruzi vy
bídnuti, aby pracovali důrazně pro uzákonění
té volební opravy, jež má posloužiti Němcům
a centralismu na účet národa českého — jak
si to vláda 8ama přeje.

stavil v lese, ale když začali blízko něho čeští
vojáci zpívat, lek)i se ti Němci tolik, že zaha
zovali patrontašky a lezli ve strachu na stromy.
Čeští hoši je sklepávali jako zralé brašky a
pořádné jim natloukli.

„Teda teď sám, Řimbabo, povídáte, že
nejdřív vojáci nadávali a pak teprve se do
nich Češi dali.“

„Jo — to bylo, milý bracha jen tenkrát.“
— A strejcové se hádali zas. — Ale Kopejtko
byl teď už přece trochu učenější, jakkoliv ho
Řimbaba poučil trochu popleteně a až příliš
prostonárodně.

Do nové voličské schůze přišel Kopejtko
s větším sebevědomím. Teď se dovede uplat
niti jako člověk uvědomělý. Jak se mu něco
znelíbí, hned křikne vlastenecky: „Hanba | Žižka
na vásl“ Starší politická hlava vykládala právě
vlasteneckéma shromáždění, že tyhle panktace
nebyly nijak zrádou národa. „Hanba vám!
Dolů 3 ním!“ ozvaly se výkřiky; a — „Žižka
na vás“ dodal kohoutí hlas Kopejtkův. Řečník
shromáždění taktním způsobem uklidnil a po
kračoval: „Přátelé, národ tak iwwalý,jakým
jsme my, má nejméně příčiny oddávati se do
brodružství kleté nesvornostil ©Pozná se brzy,
jak neopatrně jednali ti, kteří svorné šiky roz
váželi. „Hanba kývalům! Pryč 8 nimi l“ zabou
řilo zase sálem, a k tomu dodatkem zaovu 86
přilíplo Kopejtkovo janácké: „Žižka na vás!“

Po skončení staročecha začal zvučným,
obnivým hlasem mluviti jeden mladočech. To
bylo nějakého potleska! Jak byl Kopejtko rád,
že svými výkřiky podporoval »„ladočechy. Pa
nečku, ti to umějí, ti dovedou do toho sekatl
Liboval si, že teď náleží k těm uvědomělejším,



Národní socialisté, kteří tvoří zajisté
stranu početně velice silnou, vzepřeli se kej
klům socialistů rázně též. Prohlásili: „Předem
protestojeme proti každému napodobení vídeň
ského vzoru v českém národě, jsouce odhod
láni bezohledně postaviti se proti každému
terrora sociální demokracie, jež frivolně er
perimentovati chce zas s českým dělnictvem
a jež českému národa za měsíc listopad Špatně
se odměňuje. My podporovati budeme jen boj
proti odpůrcům volební rovnosti, nikoliv proti
českému demokratickému lidu. Abychom pak
dali se znevžiti k praobyčejné strannické agi
taci soc.-demokrat. a platili jí ještě těžce vy
dělaným grošem svých dělnických bratří, na
to jsme dnes příliš sebevědomými a po po
sledních zkušenostech s českými soudraby a
s drem. Adlerem, který hlasoval dokonce ož
i proti přidělení mandátů 400.000 vídeňských
Čechů — příliš opatrnými.“ — Proti chystané
stávce vydalo protesti naše Všeodborovésdru
šení křesťanského dělnictva. A tak soudíme, že
pro tentokrát radí soudruzi náhle schovají ka
lené šípy do toulce. Tak ještě daleko nejsme,
aby vídeňský žid, který se staví proti našim
národnostním požadavkům, eměl antoritativně
rozkazovati, co celý český národ má dělati.

Dopis z Prahy.
(Stálé pokusy o koncentraci stran. Následky a pří
znaky četných stran. Planý radikalism. ©Demon
strace Klojáčova. (Odraz ministerských hodností

v mladočeském klubu.)

Schůze v Německém Brodě, na níž mluvili
Kramář a Masaryk o soustředění stran, mine
zajisté bez praktických výsledků. Kramář za
baleně žádal, aby se ostatní strany v důleži
tých otázkách připojily ke straně mladočeské,
a Masaryk projevil přání, aby mladočeská strana
počala kultorně působit se stranou realistickou.
Jaké jest kulturní působení strany Masarykovy
v přítomné době, jest známo. Jeho stoupenci
mlhavou filosofií chtějí pořádati život, nepocho
penou vědou matou tmysl lidu a v zájmu ži
dovském štvou proti katolicismu.

Jakkoli se Kramář a Masaryk v Něm.
Brodě rozešli bez určité úmluvy, pro obě
strany závazné, přece nelze nepozorovati, že
jakási zákulisní vyjednávání mezi jednotlivými
mladočechy a realisty skutečně se dála. Věc
patrna jest z obratu, jaký učinil „Čas“ v po
suzování četných představitelů strany mlado
české, Na Kramářovi jindy nenechal niti saché,
kdežto dnes řádky jeho vůči generálu strany
mladočeské oplývají největší blahovolností.
Zejména mministr-krojan Pacák těší se důvěře
realistické. Samo sebou se rozarmí, že i my Pa
cákovi plně důvěřajeme, ale zíměněná fronta
realistická jen utvrzvje nás v mínění, že né
kteří předáci mladočeští soublasili s prosbou0
udělení wandátu muži, jejž tchoř podfoukl,
když se měl zodpovídat za pomlovy, které na
schůzích prouesl. Neméně jest <důvodnéno naše
mínění, že miadočeské vedení pražské prosbu
Masarykovu odmítlo, protože při Šetření pře
dáků neby) by jinak Masaryk v Něm. Brodě
posílal blesky do „Národ. Listů“ a do téhož
pražského vedení. Nebyla tedy schůze v Něm.
Brodě vážným pokusem 0 Soustředění stran
———————

pokrokovějším, kteří chtějí třebas i krví avojí
zabrániti i nejmenšímu porušení svatých českých
práv. Sám ve doma ženě pochlubí, jak důležitou
roli ve schůzi brál on — prostý příštipkář,

Než — ozvala se replika. Jeden místní
staročech začal klidně, přesvědčivě odmítati
některé nájezdy domluvivšího mladočeského
agitátora. V tom však znova vyrazil Kopejtko:
„Hanba vám! Žižka na vásl“ Někteří z místních
účastníků ee usmáli — i dva mladočeši. Usmál
se i staročeský řečník a vzal příštipkáře do
prádla: „Prosím vás, víte-lí pak, kdo to vlastně
Žižka byl?“

Žižka? To byl slavný rytíř; ten vedl
české vojsko pa naše nepřátele“

„A víte, proč ho České vojsko poslou
chalo ?“

„Inu — protože to byl rytíř“
„Vidíte máte pravdu; kdyby to býval

Švec, byli by mu vojíni řekli, aby mfato velení
Šel smolit dratev.“

Velký smích zaburácel sálem; kdyby byli
mladočeši se staročechy tak svorně pracovali
na národa roli dědičné, jako se svorně smáli,
bývalo by veta po politických bádkách.

„Vy, pane řečníku, odvažujote se urážeti
obuvníkové“, hleděl odraziti Kopejtko vtipkaře
„Spisovnou“ češtinou.

Ale hned za ním se ozvalo: „Vy že jete
doučený švec? Naučte se krájet podrážky.“

Nový smích. Kopejtko se vytratil, jsko
když někdo po žábě hodí kamenem. — Od té
doby příštipkář Kopejtko do politických schůzí
se nepletl, ale -broptal své rozamy sousedům
do uší dál aspoň sookromoě. Starébo Frantu
těžko předěláš.

jako spíše zkoumáním nálady, jak dalece mla
dočeští volíčí byli by ochotní epřáhbnonti se
se stranou Masarykovou. Jsme přesvědčeni, že
pražskému vedení dobře bylo známo, že by si
strana mladočeská u rozumných lidí v Čechách
nikdy neposloužila, kdyby kompromisovala se
stranou, jejíž židovský duch jest živlem, který
národu nemůže ničím proapívati. Ten živel roz
hodně škodí v době, kdy hospodářský rozvoj
jest předním bodem všenárodního programu.
Hospodářský rozvoj a osamostatnění však ne

akým se nikdy snésti 8 podmaňováním židovským.

Bohožel, že slovo o soustředění etran jest
v našem národě tak malomocné a dvojnásob
bohužel, že tato malomocnost jest dokumentem,
jak již rozrostla se lhostejnost k celkovým
zájmům národním a obzvlášť ka přítomné po
litické sitoaci. Ještě nikdy národ náš, co žije
životem politickým, nebyl tak roztříštěn jako
does, a podobá se skoro, že politické ústrojí
naše blíží se úplnému rozkladu. Zodpovědnost
mají sice mnozí činitelé, ale nejvíce ti, kteří
v planém doktrinářství počali jiš před lety
kázati jako pravdu životní a národní, že vzni
kání stran jest vlastně projevem čilosti a zdraví
národního organismu. Hlavně filosofie tu pod
něcovala, aby jen poněkud schopnější hlava
založila si hned svoji stranu a aby napsala
si program jako důvod a předatíranou záminka
vzniku nové strany. Musí-li se již uznat provda,
že jest nutně potřebí stran pro pokrok sociální
vůbec, aby život nezbahněl a neuetrnul na
jednom místě, tož třeba také uznat, že vzájem
nému takovému zápolení úplně vyhovají dvě
strany, jež v celkových obrysech jmenují se
strana kouservativní a pokroková. U nás byla
to strana staročeská a mladočeská. Ostatně
v prudkých nárazech obou stran dostatek
bystrý pozorovatel mohl Be přesvědčovati, jak
i v tom ohledu strapnickými boji v obcích a
okresích trpěla tak mnohá užitečná činnost
v pospolitých zájmech v obora samosprávném.
Toho nedbali, anebo vůbec nebyli schopni ani
vypozorovat, kdož ke tvoření stran v Čechách
dávali myšlenkové podněty. Není úplnou
pravdou tvrzení, že strany u nás povstaly a
povstávají z nezdarů politických. Snad mohli
bychom to připustiti o straně mladočeské, ale
sotva o mnoha jiných. Povážíme-li, že každá
strana vzniká jako útvar bojovný, pochopíme
také hned, kde jsme v sociálním životě mohli
již býti, kdyby strannická vášeň byla bývala
vyměněna ušlechtilým zápolením v každém
odvětví duševní a hmotné činnosti. Máme-li
pak na zřeteli vlastní pole stran, činnost totiž
politickou, jest zřejmo, že strannická roztříště
nost nás v politických akcích v každém ohleda
oslabuje a poškozuje.

Ke škodlivým účinkům četných stran
druží se však také nedostatek rozhledu a ne
dostatek vážnější duševní práce v obora poli
tiky. Jako doklad rýsují se nám před očima
vůdcové a představitelé našeho politického ra
dikalismu. Všechny zkušenosti, vážené z do
savadních politických zápasů národa našeho,
přesvědčují velmi určitě, že planým radika
lismem nedokážeme nic. A ble, tato jasná

diti, že by byla nepochopována, kteráž skuteč
nost odkrývá již, bohužel, zároveň zkaženost
povahovou. Konám-li něco, o škodlivosti čehož
pro celek nemohu býti nepřesvědčan, zaslohoji
naprostého odsouzení. Jest věru již čas, aby ně
jaký sbor, těšící se autoritě všenárodní, zakročil
proti podkopníkům našich zájmů. Nejlépe by to
mohla učinit „Národní rada“, přiberouc ze
všech krajův a okresů vlivné lidi a pracovníky,
kteří by, organisajíce dobře amýšlející, ztře
štěncům a osnovatelům chlapecké politiky dali
všade účinné kontra. Na tento cíl mířil ne
dávno Kramář svou brožurou, v níž varoval ve
vážných dobách před každou ukvapeností, a
právě v těchto dnech promlavil miaistr Fořt
v Mladé Boleslavi řeč, z níž vycítiti lze, co
plnými ústy nechtěl a nemohl říci. Jesť potřebí,
aby širé vrstvy obecenstva si uvědomily, že radi
kální fráze jest prostředkem tučhubů a nikoli
váčných pracovníků, že všecky pokusy o vnitřní lad
a silný politický postup jsou lichými, nemají-li za
účel více, než pouhé radikálničení a oživování nad
šenosti pro dávné cíle. Nevzchopi-li ve již jednou
silné individuality, a není obavy, že by kolem
sebe brzo uesbromáždily velikou armádu —
pak v národ bude se víc a více vkrádati pocit
nejistoty, aklíčenosti a — lhostejnosti nejen
k drobným, ale také k velikým událostem po
litickým. . s

“

Poslanec Klofáč v delegacích si radikálně
zademonstroval, odmítovv pozvání k delegační
bostiné. Všeněmci k hostinám také nejdou, ale
nevytrobují to hlučně do avěta a neuveřejňují
písemné odmítnutí, jako poslanec Klofáč, Roz
vážná žarnalistika, která poctivě sleduje cíl
politické výchovy vrstev lidových, měla by
poslánci Klofáčovi hesky jadrně říci, še jeho
skutek rozamnému člověku neimponuje. Člověku

se přímo krev bouří při pomyšlení, že tento
skutek sase jeet vypočítén na tak zvané nižší
pudy toho poblika, kteréovyknavši řínčivéma
slovu, nezná správné souvislosti mezi sobectvím
jednotlivce a mezi smyslem pro pospolité zájmy
a nedovede pochopiti, jak nepatrné na pobled
skutečnosti zanechávají“ hluboké stopy u roz
hodujících činitelů. Klofáč dle všeho zapomaěl,
co mrzutostí učinil a jaké politické překážky

zpooDšl beze vší úvahy vyvolanoa otázkou:„hier“ Že nejedná v delegacích v zájmu české
věci, dokazuje mlova delegáta Hrubého, jenž
příslušné činitele přesvědčivě ujišťoval, že
posl. Klofáč nemůše mlavit ve jménu národa.
Z toho tedy jest patrno, že Klofáč ostatním
českým delegátům naplil důkladně do polévky,
a snad vezmoa Be sa nos ti, kteří o jeho svo
lení se přičinili.

“
+

Mooho myšlenek vzbuzuje jednání někte
rých českých poslanců vůči fakto, že Pacák a
Fořt stali se ministry. Zejména dr. Stránský
neměl nikdy tak pradké řeči při nastolení mi
nisterstva nám zjevně nepřátelského, jako na
počátku života ministerstva, v němž zasedají
dva Češi. Poslanec Plaček, jehož osobní zaujetí
proti Pacákovi jest širší veřejnosti známo,
ostrou kritikon také nešetřil. Vzpomeňme ještě,
jak po vstapu Pacákovu do ministerstva 8 po
chybnou odmítavostí mlavil v Praze dr. Herojd,
a musíme se ptáti, co se to vlastně v kloba
mladočeském děje. Před tím se říkalo: Jest
cbyba, že nemáme nikoho, kdo by tlumočil a
zastával se našich potřeb v nejvyšších úřadech.
Nyní zase páni poslanci nás poučují, že vstup
Pacákův a Fořtův do ministerstva byl pochy
bený! Čemu má voličstvo věřiti? Ovšem vyšší
politika by nás odbyla poukazem, že bez uni
versitv a jazykových nařízení nemáme vláda
podporovat svými ministry; však byly krašně
dlouhé doby, kdy jsme neměli nikoho v mini
sterstvo, dělali jsme oposici ba obstrakci, a
zmíněných uařízení a nniversity přece jsme se
nedočkali. Nejlepší moudrost jest tedy ta, kterou
vyslovovali již staří: lépe jest míti, nežli ne
míti. Srozumitelněji: lépe jest pro českou věc,
když ve vládě zasedají také lidé naši, než aby
tam rozhodovalinepřátelébez nása proti nám.

Obrana,
(3) Nechtějí Husaf Konečně několik

upřímnějších vět o nynějších oslavách Haso
vých promluvil 23. června Svozilův „Moravský
kraj“. Píše: „Netřeba zdůrazňovati sevšednění
oslav Hasových. Toto sevšednění just dle mého
názoru v naprosté souvislosti 8 úpadkem po
litickébo vzdělání a nazírání, které se u nás
v poslední době tak povážlivě zahuízdilo. Dnes
považuje každý spolek, ať městský či venkovský
oslavu Husova buď přednáškou, zapálením hra
nice a pod. už jaksi za svou spolkovou povin
nost, zrovna tak jako masopustní ples nebo
výlet letní. Nechcise zdeotéto stinnéstránce
oslav Hosových rozepisovati, jsou. každému
znateli našich muloměstských i velkoměstských
poměrů s dostatek známy, ale než přikročím
k vlastnímu thematu této statě, chci se ještě
zmíniti o naprosté mnohdy nevěcnosti před
nášek o Hosovi a jeho době. A zde jsem u
věci, o níž myslím, že kult Husův činí naprosto
illusorním, že jest následkem toho Husova dne
a jeho heroické emrti za voloost a svobodu
myšlení vzpomínat, když Hus nemá býti pojí
mán a vykládán správně, když jeho význam
pro dnešního člověka českého jest přímo překru
cován a falšován. Nemyslím zdeaní nelaktnost
moohých politických stran — a tu se týká
hlavně našich radikálních státoprávníků a ná
rodních „dělníků“, kteří dávají namnoze Hosovi
čisté nacionalistický ráz a líčí ho jako radi
kálně — státoprávního chauvina, který by kua

př v roce 1897 chodil s bratrem Klofáčem poraze židům a Němcůmvytloukat okna — které
Husu ka politickým stranickým agitacím nectně
přímo zneužívají, ale míním zde hlavně nepo
rozumění v naznačeném už smyslu. Vždyť jest
téměř běžným, že maohý „řečník“ doporučuje
jako jediný a bezpečný (I) pramen pro pozvání
Husa jeho spisy. Nezáživné, průměrnému člo
věku zcela nesroznmitelné, středověké traktáty
o dogmatech, vykládání evangelií atd., zkrátka
věci, mající dnes jedině snad vědecký Alologicko=
historický výzoam.“

Tedy co s Husem, jsou-li jeho středověké
a „nozáživné“ traktáty — v nichž se zračí
blavní cíle Hasovy — dnes k ničemu? Jestliže
se bagatelisoje hlavní práce Hosova, k níž vý
bradně tíhl celým životním snažením, 00 tedy
s Husem? Že spolky berou za svoji povinnost
pořádati oslavy Hosovy, aniž by si byly dobře
vědomy, proč vlastně tak mají činiti, za to
může nadvlastenecká společnost, která všude i
terrorem k oslavám hnala, ale — o Husovi
poučovalaširší vretvy málo, nebo nic. Jest to
smutné dědictví křiklounakého dříve mlado
Češství. Že se Husora jména zneužívá, o too



přece psaly katohoké listy dávno, ale byly a
křičonysocialisty, seladočechy4 pokrokáři. Teď
najednou proslovoje panstvo pravdu, kterou
dříve potlačovalo z té příčiny že — vycházela
s úst katolických. Snad nemyslí „Moravský
kraj“, že k poznání Hasa líp sloaží jízlivé ú
vahy pokrokářstva než čtení čTasových spisů
samých?

Kam jen teď :pokrokářizařadí Husa va
Jerii těch vynikajících mužů českých, ku kterým
se tolik hlásí jako k svým? „Moravský kraj“
opakoje stokrát odraženou lež o „smrti Husově
2a volnost a svobodu smýšlení“ Hus, který
navrhoval popravu kacířů (to jest „svobo
domyslných křesťanů“), který odporočoval
násilné nucení k účasti na sv. přijímání, který
napsal, že doktorové mají chrániti církev „od
dáblův a od kacířů“, rozbodně nebyl mužem
svobodomyslným, jak by si ho novohnsiti přáli.
Jestliže ledy, pánové, nyní upřímně se přiznále
konečně, če Husa nechcete slaviti pro jeho tdey ná
boženské, buďte ještě upřímnější a řekněte, že Husa
nemůžele slavili ami pro jeho svobodomyslnost.
Tohle však ještě dlouho neačiníte. Co by pro
vás z Hosa zbylo? Leč přijde přece jen přes
všecka komedii pokrokářů čas, kdy konečně
národ přetrhá předivo pokrokářského a ke
ftovního balamucení a pozná pravdu, kteron
katolíci pověděli již dávno.

(3) Slovo velikého proroka. Cosoudí
o Bohu přítel a ctitel Masaryka, J. S. Machar?
Židovským českým akademikům na otázku, co
sondí o českožidovské otázce, odpověděl: „O
antisemitismu, o kulturním poslání židovstva
v lidstva, mluvil jsem již jinde a nebudu opa
kovati. Co se týče otázky assimilační, řekou
jeo své přání. Při příštímačítání lidu bych viděl
rád následujícírubriky našich krajanů židů takto
vyplněny: Národnost židovská. Obcovací řeč:
Česká. Náboženství: Atheismus. Věřím totiž, že
židé zvláštním národem jsou, že kulturní jejich
poslání vyžaduje, aby jím zůstali, ale také že,
máme-li my svrhnouti metafysické jho a dacha
a římské okovy s duše, nutno je, aby pře
devším židé odstranili svého autokrata, neboť
on je otcem a původcem zotročení našeho a
třeba nepřiznaným, přece jen pravým a nej
povnějším sloupem Říma... “

Pane Machare, jste zvyklý vymysliti si
vždy něco originálního za každou cenu, i kdyby
to pravdě sebe více odporovalo, jen aby se o
vás hodně mluvilo. Ale tohle, co jste napsal
teď — odpusťtte — jest už fráze hodně zasta
ralá. Takové poučování provádějí již dlouho i
ti socialisté, kteří sotva obecnou školu vycho
dili. Teď jen jak dopadne konečně luštění ná
boženské otázky v táboře realisticko-pokroko=
vém? Jedni z realistů boaří proti konfesní
výchově, ale přece si jdou do synagogy po
slechnout rabína. Drazí pořádají schůze za ú
čelem vyhostění náboženství ze škol, křičí:
„Pryč 8 konfessemi [“ A — posllají své děti
do konfessních škol evangelických, na něž o
chotně platí, „Čas“, který se zálibou uveřejnil
Masarykovo prohlášení proti zjevenéma nábo
žeuství Božímo a proti církovnictví vůbec, u
veřejňuje ochotně v části redakční oznámení o
evangelických bohoslužbách. Útverák Machar,
který jest spolupracovníkem téhož „Času“,
staví se proti idei Boha vůbec; a tohle je
přece proti Masarykovi. A teď se ptejte, jaký
vlastně má tahle strana tak celkem náboženský
názor. Zmatek a spletení jazyků — u těch pro

r kteří by se rádi stavěli českéveřejnostiv čelo.

Politický přehled.
Poslanecká eněmovna v plena i ve výbo

rech pracuje pilně. Ve sněmovně v debatě o
živnostenské novele přijato, že obchodům kon
fekčním nadále nepřísluší zpracování, opravy,
ani eprávky řemeslných výrobků; konfekcio
nářům oděvnickým a obavnickým odepřeno
právo bráti míru vůbec. Sociální demokraté,
čeští i němečtí, postavili ae tu proti živnost
nictvu. Zamiftnuta pilnost návrhu na zvýšení
poštovních a telegrafních poplatků. Výnos
z těchto zvýšených poplatků určila vláda na
zlepšení příjmů poštovních zřízepců. Ve výbora
pro volební předlohu přijaty vládní návrhy o
rozdělení volebních okresů v Bukovině a Vo
rariberku; mezi Poláky a Rasfny v otázce vc
lební opravy došlo ku shodě. Ministerský před
seda bar. Beck při projednávání prozatímního
rozpočtu prohlásil, že vláda vystoapí proti všem
návrhům vypočteným na zmar volební opravy.
Sociálně politický výbor souhlasí se všemi změ
nami navrženými panskou sněmovnou v osnově
zákona o pojišťování soukromých úředníků. —
Rakouská delegace schválila rozpočet zabra
ničního ministerstva a jedná o rozpočtu ná
mořním; uherská delegace schválila rozpočet
námořnictví, okkupační úvěr a také řádný i

mimořádný rozpočet vojenský. — Předsedoumladočeského klubu po dr. Pacákovi zvolen
dr. Kramář 26 z 31 odevzdaných lístků; při
volbě scházelo 13 členů mladočeského klaba.

— Pag KERNOYor. Ostravy a Vít
kovic vydal vlastnorační list, v kterém proje
voje radost z uvítání a národnostního smfra
na Moravě.

Srbská vláda přijala návrh rakoasko
uherské vlády na uzavření obchodní prozatímní
smlouvy.

V Rusku hrozí dále vzpoury ve vojska;
tak v nejpřednějším pluku ruském, v prvním
prapora preobračenského plaka tělesné gardy
vypakly nepokoje; vojáci vyvolávají tu nejen
požadavky -Čistě vojenské, ale také politické.
Prapor tento za trest odzbrojen, proměněn
v obyčejný prapor a odňata mu všecka práva
gardě příslušící. — V Rusku prohlášen právě
zákon, jímž se stanoví pro pěchota a pěší dě
lostřelectvo tříletá, pro jiné druhy zbraně čtyř
letá aktivní služba, v záloze mozi 6—7 lety.
Aktivní služba u námořnictva trvá 5, v záloze
rovněž 5 let.

Z činnosti katol. spolků.
Dlecésní sjozd katol. jednot z die

cése královéhradecké koná se v Kutné Hoře u pří
ležitosti slavnosti svěcení spolkového praporu Ka
tolické jednoty sv. Vojtěcha v Hoře Kutné. Program
diecásního sjezdu: Zahájení ajezdu, zprávy funkci
onářů, volba nového výboru, volné návrhy. Pan
JUDr. J. Myslivec z Prahy promlaví o školské
otázce. — Slavnost svěcení spolkového praporu
počne seřaděním průvodu na Havlíčkově náměstí,
odchod do velechrámu sv. Barbory, kdež o půl 11.
hod. mše sv., nato slavnostní řeč vldp. dr. Frant.
Reyla, bísk. koosist. rady z Hradce Král. O půl 12.
hod. posvěcení praporu, o půl 1. hod. odpol. spo
lečný oběd a o půl 2. hod. pochod do Lorce, kdež
bude diecésní sjezd. V zahradě Lorecké jest pak
o 4. hod. koncert. Přihlášky k účasti na slavnosti,
ku sjezdu a společnému obědu přijímají se nej
děle do 15. července.

Zprávy místní a z kraje.
Generální visitace a udílenísv. biřmo

vání koná se v posledním od 7. do 21. t. m.
v následujícím pořádku: V sobotu 7. t. m. jest
pjdp. biskup dr. Jos. Doubrava v Meziříčín Opočna,
v neděli a v pondělí v Dobrušce, v úterý v Nov.
Hrádku, ve středu ve Slavoňově, ve čtvrtek
v Bystrém, 13.—16. v Hradci Králové. v úterý
17. července v Sedloňově (Sattel), 18. v Olešnici
Gieszbůbel), 19. v Děsné, v pátek 20. července
visitace Šedivin, a 21. v Dobřanech. Tím visi
tační cesta ukončena,

Ve schůzi městské rady králové
hradeeké dne 25. června usneseno: Majitelům
domů v bloku IV., kteří dosud chodníky nemají,
bude uloženo, aby do dvou měsíců mosaikové
chodníky zřídili. — Bylo sohbváleno zřízení chod
níku u domu Frant. Černého v Rettigové ulici. —
Majitelé vil v bloku III. budou vyzváni k slo
žeol obnosu za chodníky, vypočteného ve staveb
ním povolení a po složení jeho budou chodníky ty
technickou kanceláří zřízeny. — Majitelé domů
v Pospišilově třídě, pokud tak již neučinili, budou
vyzváni, by do 6 neděl zřídili chodníky přede
psané jim dle stavebního povolení. — Přípie c. k.
okresního hejtmanství obledně stavby houfnico
vých kasáren postoupí se technické komissí. —
Návrh technické kanceláře na umístění veřejných
záchodků postoupí se zdravotní komissi. — Žádosti
o nadaci Bartuškovskou postoupí se měst. zastu
pitelstvu. — K stížnoati „Místního odboru Česko
slovanské Obchodnické Besedy“ na nedodržování
nedělaího klidu zdejšími obchodníky bude na vy
zvání c. k. okr. hejtmanství těm, kteří v neděli
před 7. hod. ranní obchody otevírají a po 11. hod.
dopol. je ještě mají otevřeny a kteří v neděli
kancel. síly zaměstnávají, vydáno npozornění, aby
se dle daných předpísů řídili, jibak-že c. k. okr.
hejtmanství proti nim trestné zakročí. — Resig
nace p. Boh. Houdka ma místo kostelníka při
chrámu sv. Ducha byla vzata na vědomí. —
Pana MUDru. Ot. Kiumparovi, měst. fysiku, se
uloží, aby prováděl kontrolu prodávaného ovoce.
— Ve scbůzi městské rady královéhradecké dne
2. července 1906 usneseno: C. k. okr. hejtmanství
se sdělí, že obchodníci, o nichž zjištěno bylo, že
předpisů o zachovávání nedělního klidu nedbají,
byli upozornění městskou policií na zachovávání
předpisů těchto. — Prodej mléka va městě zakáže
se třem mlékařkám dle schváleného řádu neopráv
něně prodej mléka provozujícím. — Dá se svolení
k přístavbě domu čp. 328 p. Fr. Hlávkovi. — PÍ.
Amalii Fuchsové dá Be svolení k menším opravám
v domě č, p. 163. — Povolí se stavba domů p.
Fr. Peškovi na parc. č. 174 a p. Ant. Hájkovi na
paro. č. 443 v bloku živnostenském. — Požádá se
c. k. okr. hejtmanství za ustanovení komisse ku
zjištění trhlin na kostele Panuy Marie. — Okres
nímu výbora zašle se k dalšímu rozbodnutí pro
tokol, sepsaný o komissionelním šetření a pra
zkoumání studny v epidemické nemocnici. — Vzat
byl na vědomí přípis zemského výboru ohledně
zřízenítelegrafní a telefonní stanice při poštovním
úřadě v Černilově. — Tělocvičné jednotě „Sokol“

volí se provisorní oplocení letního cvičiště. —
stavění nádvorní budovy p. Ant. Koutníka při

domě čp. 67 se povoluje. — Zapůjčíse obecní
povoz pro hasičské veřejné cvičení v Čibuzi.

Řádná schůzeokres. zastupitelstva
koná se dne 13. července 1906 o 9. bodině dop.
v zasedací síni Okresního domu v Hradci Král,
Program: Zpráva o přehlídce účtů Okresní hospo
dářské záložny, provedené výborem okresuím.
Žádost obce Předměřic n. L. o svolení k odpro
deji částí obecních pozemků čís. kat. 24/10, 24/12
a 24/13. Žádost obce Sedlice o svolení ku odprc
deji části obecního pozemku čís. kat. 139/1. Návrh
komige o žádosti obce Svobodných Dvorů za při
jmutí: a) cesty vedoucí od Kuklenského cukrovaru
Grégrovými Dvory na okresní silnici Svobodné
Dvory-Stěžerskou; b) cesty vedoucí od okresní
silnice Svobodné Dvory-Stěžerské na erární silnici
Hořickon. Návrh komise o žádosti obce Svobod.
Dvorů za rekonstrakci okresní silnice Svob. Dvory
Stěžerské v části označené čís. kat. 847 a 865.
Žádost obce Černilova o přijmutí cesty vedoucí
z Černilova k Hubilesům do správy obecní. Žádost
obce Předměřic n. L. o přijmutí dvou mostů ve
doucích přes Labské nábony v Předměřicích n. L,
do správy okresu. Žádost obce Pražské Předměstí
o schválení komunální zápůjčky 47.000 K ma
úhradu nákladu spojeného s přístavbou obecné
školy a stavbou nových komunikací. Žádost ob
vodního lékaře p. MUDra. Josefa Holečka o zvý
šení cestovního paušálu. Žádost bývalého nájemce
Grand-Hotelu Josefa Morávka o zaplacení účtu za
zavedení pitného vodovodudo Grand-Hotelu. Žádost
městského průmyslového musea v Hradci Králové
o povolení roční subvence 1000 K na další tři
roky. Žádost obcí Rozběřic, Chlumu, Dlouho-Dvorů
a Nedělišť o udělení subvence na stavbu okresní
silnice. Žádost kuratoria zimní bospodářské školy
v Kuklenách a městského průmyslového musea
v Hradci Králové o subvenci na stavbu budov
rolnické školy a musea. Návrh okresního výboru
na uzavření zálobového úvěru do obnosu 70.000 K
u Spořitelny v Hradci Králové na úhradu náklada
Spojeného se stavbou mostu přes Orlici u Svinárek.

V Vzácná návštěva v Hradci Král.
Přesvěděil-li sa proslulý slavista francouzský prof.
Louis Leger o vřelých sympatiích a vděčnosti
české metropole, poznal nyní, že český venkov
8 nemenším nadšením sleduje jeho záslužnou a
pilnou práci, kterou tak dlouho z lásky k Slo
vanstvu přese všecko rozmrzení Němců podniká.
Louis Leger přijel do Hradce Králové ráno 1.
července v průvodu náměstka Prahy dra. Štycha,
magistrátaího sekretáře dra. z Čenkova a prof.
Scbmidt-Beaucheza. Hosta očekávali na nádraží
četně skromáždění členové sokolských jednot
z Hradce Král. a obcí okolních, za město Hradec
Králové starosta dr. Ulrich s městskou radou, za
„Aliance Francaise“ prof. dr. Hruška, za „Sokol“
starosta župy orlické a jednoty královéhradecké
Jiří Tolman a množství jiného obecenstva z Hradce
Králové a okolí. Když vjížděl vlak na nádraží,
ozvaly se zvuky marsaillesy a nadšené volání.
Dceruška p. městského rady Ruasa podala vzác
nému hosti kytici, nastalo upřímné vítání, za něž
p. Leger srdečně po česku děkoval. Nato násle
doval odjezd z nádraží do obchodní akademie;
nové nadšené vítání. P. J. Tolman podal oslavenci
za Sokolstvo nádhernou adressu díků. — V přá
telském cerclu představoval Legerovi p. starosta
dr. Ulrich mnoho zúčastněnych čelných osobností
královéhradeckých, s nimiž se bavil p. Leger ne
nuceně, srdečně jako s bratry. Ač již překročil
63. rok, ač již jeho vous téměř cele prokvetl
Jiním, jest čilý, všestrauně pozorný jako dvaceti
letý mladík. Pravý ohnivý francouzský tempera
ment. — Když v neděli odpoledne ubíral se
průvod matiční slavností kolem Grandhotelu, tu
slovatný host sledoval z prvého poschodí pestrý
dav a velikým zájmem. Sokolstvo při pochodu
provolalo mu hlačné „Na zdar“, což přijal Leger
8 děkovnou úklonou. Odpoledne prohlédl si s přá
teli královéhradecké bojiště, kdež mu poskytl
odborný výklad statkář a bývalý důstojník pan
Waldek. Drahý den nato velké shromáždění v ob
chodní akademii, kdež měl pan Leger přednášeti
o svých dojmech při ob.éhání Paříže za války
německo-francouzské. O 11. hodině měla býti
schůze zabájena p. drem. Hruškou. Leč již před
11.hod. byla prostranná dvorana přeplněna intel
ligentním posluchačstvem, tak že sotva stačila.
Horliví členové „Alliance Francaise“ ovšem byli
mezi návštěvníky prvými. Viděli jsme ve dvoraně
mnoho královébradecké elity nejrůznějšího povo
lání, úředníky, professory, zástupce města, kněze i
důstojníky, stadenty a množství dam. Dr. Hroška
předem nastínil v stručné, ale obražné a věcné
řeči veliké zásluky Legerovy o Slovanstvo a Čechy
zvlášť, vylíčil, jak dovedl tento alovutný učenec
rozptylovati předsudky francouzské veřejnosti o
národě našem. Pak měl krátký francouzský pro
slov k přítomnému oslavenci. Nato p. Legor při
kročil k své přednášce. Přednášel živě, ohnivě,
jako pravý Francouz. Tam v té Francii umějí
hezky rychle mluvit a chápat! Leč — přecejenom
dobré dvě třetiny posluchačů meodnealy si z před
nášky domů nic. Leda že viděli milovanou tvář
našeho francouzskéko přítele. Říkalo se, že pan
Leger bude přednášeti po česka, a najednou —.



Snad za to můžeme sami. Pan Leger mluvil před
tim v Hradci po česku dost, ale na něho se zase
mluvilo víc než dost — po francouzsku, jakkoliv
se ví, že milý host dobře česky rozumí i mluví.
Není tadíž divu, domoíval-li se p. Leger, že velká
většina shromážděných přednášce pronesené v ja
zyku francouzském dobře porozumí. Nicméně ve
liký počet posluchačů setrval ve dvorané až do
půl jedné hodiny, kdy přednáška za velikého po
tlesku skončila. — Pan Leger prohlížil si v Hradci
s velikým zájmem zdejší starobylé budovy a jiné
památnosti Hradce Králové. — Vzdáváme díky
těm, kteří o příjezd vzácného hosta se zasloužili
a 8 nevšední obětavostí slavnost řídili. Panu
Legerovi přejeme, aby ještě dlouho mu bylo po
přáno ve zdraví pracovati na životním úkolu pro

/ oa tolik důležitém,
V Leger (Ležé) Louls, slavistafrancouzský,

narodil se 13. ledna 1843 v Toulouse), věnoval 8e
klassickým studiím v Paříži, kdež seznámiv se
s M. Chodžkem r. 1863 jal se stndovati polský
jezyk aliteraturu, později pak Jos. Fričem ob
rácen jeho zřetel k národa českému. Roku 1864
podnikl první cestu vědeckoa

byv tam pozván biskupem Strossmayerem, 8 nímž
se byl seznámil o pařížské výstavě. R. 1868
nabyl Leger hodnosti doktorátuajal se přednášet
na Sorboně o mluvnici ruské. Po pařížských
bouřích odebral se r. 1872 do Prahy a vydézai
zde časopis „La correspondance slave“ (1871-1872),
v němž pěstoval vzájemnost česko-francouzskou.
R. 1872 byl vyslán za vědeckými účely na Ras
a r. 1880 zastupoval Francii v Moskvě při od
halení Puškinova pomníka. R. 1882 navštívil opět
země jihoslovanské a balkánské, r. 1885 jmenován
profesaorem jazyků a literatur slovauských na
Collége de France a přednáší zároveň ruský jazyk
na vyšší škole vojenské a na svob. škole věd po
litických. Za své zásluhy o Slovanstvo jmenován
byl členem akademil petrohradské, bělobradské,
záhřebské a české společnosti nauk v Praze; vy
znamenán řádem bulharským, srbským, černobor
ským a členstvím čestné legie. Od let šedesátých
je literárně Činným a vydal 22 spisů o Slovanatvu,

mezi nimi tři jednají výhradně o národě českém.
Histoire de I Autriche-Hongrie dočkala se roku
1895 čtvrtého vydání a bylu též do aogličiny pře
ložena, takže ve 2 světových řečích vykládají se
správně dějiny naší vlasti oproti falešným názorům,

; šířeným německými historiky.
Francouzský učemec Luis Leger

o královéhradeckém midp. biskupovi.
Při slavnostním uvítání zmíněného učence v aule
královébradecké obchodní akademie byli p. sta
rostou Ulrichem předatavení zástupcové zdejších
občanských krahů. Při této příležitosti otázal se
p. Leger přítomného p. Dra Reyla: Je zde váš
p. biskup? Když mu otázaný sdělil, še p. biskup
tou dobou mešká mimo Hradec Králové na gene
rální visitaci, odvětil p. Leger: „To je Škoda, že
sde není. Je velmi hodný, slyšel jsem o něm
mnoho dobrého vypravovati. Pozdravujte ho
ode mne.“

Matiční slavmost měla letos zvlášť zna
menitý úspěch hmotný i morální. Sdružili se u nás
všichui, jimž srdce vlastenecky bije, bez rozdílu
stran, k avorné a horlivé práci. A radostí pak bylo
pozorovati efeirt úsilí tolik složitého a obětavého.
Průvod na Střelnici byl imposantní. Tolik nádherně
vyzdobených povozů, allegorických skupin, hudba
tak znamenitě secvičená! U pokladny předvcbodem
do sadů na „Střelnici“ byl nával veliký, že
někteří musili dlouhou dobu čekati, než mobli
vstoupiti. V rozsáhlé zabradě tolik lidstva se
shromáždilo, še i promenáda byla valně atížena.
Mnoho vážných i komických attrakcí ndržovalo
obecenstvo v stálé zábavě. Večer světelné efekty
ba lodích, plovoucích po Labi, přivábily tisíce
diváků. Hudba sokolská přitom hrála velmi pěkně.
Finanční úspěch slavnosti jest znamenitý,

i V den čtyřicátého výrečí bitvy u
" Král. Hradee bylo velice živo nabojišti i

v našem městě. Den před slavností přijelodo
Hradce tolik Sasů, Prasův a jiných hostí, Že měli
o nocleby nouze. Bylo jich přes osm set. Byli to
ovšem velikou většinou šediví účastníci onoho ne
blahého boje. Na bojišti za Četné účasti zástapoů
vojenských a jiných úřadů asloužena v kapli u
Lípy a četnou assistencí mše av. za padlé vojíny.
Při posvěcení nového pomníku 30. praporu myslivců
v památném Svíbském lese přítomní byli: princ
Schaumburg-Lippe, členové komitétu pro udržování

pomníkůpadlým Mr deputace 30. praporumyslivců, míst. r Steinfeld « mnoho jiných
vysokých úředníků. Případné řeči pronesli zdejší
polní kurát a setník 90. praporu « Haliče.

Osobní. Radou vrobního zem. soudu jme
nován p. Moravec, rada z. s. u krajského soudu
v Hradci Králové,

Oslava statečnosti, kterousevyznamenal
42. pluk, nyní v Hradci Králové posádkou ležící,

v bojích pros Napoleonovi u Asper a Vagramu,koná se jako každoročně dne 6. července, kterýžto
den cele věnuje vojsko tohoto pluku oslavě a sába
vám v nových kasárnách. Ráno bylo vojsko přítomno
mši svaté.

Úmartí. Dne 3. t.m. zemřel ns tuberkulosu
plicní městský aasistent p. Moric Šturma ve věku
39 let. Zesnulý byl mužem ctěným pro svoji

úřednickou svědomitost; k samosprávě Inul 8 nej
větší láskou, pracoval k prospěchu jejímu horlivě,
i když již zákeřná choroba povážlivě na zdraví
jeho hlodala. Byl mužem oblíbeným též pro svoji
skromnou milou povahu. Pohřeb jeho vykonán
včera odpoledne za veliké účasti truchlících přátel.

Bůh odměniž ns věčnosti jeho záslužnou avi valou práci! — V Pardubicích zemřel dne 2. Čer
vence t.r. p. Al. Hora, býv. ředitel bisk. panství
v Chrasti v stáří 68 r. Pohřeb konal se ve středu
dne 4. t. m.

Jmenování ma středních školách.
Profeasor náboženství na ústavě učitel. v Poličce
V. Blažek ustanoven na gymoasiu v Litomyšli;
učitel odbor. školy dřevařské v Chrudimi Jos.
Jirásek na reálce v Hradci Král., skuteč. učitel

gymnasia v Hradci Král. dr. Fri. Lexa na gymo.
v Praze - III., /skut. učitel gymnasia ve Vyškově
dr. Jos. Pešek a gymnasiu v Hradci Král., prof.
obecní reálky v Náchodě Mil. Veble nh reálce
v Hradci Král ; skuteč. učitelem jmenován Frt.
Zábranský z reálky v Č. Badějovicích pro reálku,
v Hradci Králové. :

Králevé. Veřejnou čítárnu průmyslovéhomusea
navštívilo v červnu v 11 večerech 363 osob. V čí
tárně na 183 žádanek vydáno 162 av. knih a 97
předl. děl. Domů zapůjčeno 110 osobám 124 sv.
knih a 523 předlob. Do okolí 3 osobám 2 av.
kuih a 65 předlob. — Za příčinou obvyklé roční
revige knihovny nebudou se v červenci žádné
kniby ani předloby domů půjčovati, používati
možno jich pouze v čítárně. Z téže příčiny žádá
správa musea též o návrácení všech vypůjčených
kaih a předloh nejdéle do 10. Července.

Dar. P. T. vsdp. kanovník dr. Ant. Brychta
daroval na Adalbertinum 50 K. Zaplat Pán Bůl!

Zápis žáků do I. třídy c. k. vyšší
reálky v Hradci Králové bade se konati
před prázdninami dne 14. a 16. čevence od 8. do
9. bod. ranní; bned po skončeném zápise budou
v přízemí budovy konány písemné zkoušky přijí
mací. K platnému zápisu jest třeba: a) přihlásití
se a rodiči nebo jich zástupci v ředitelně ústavu
a vykázati se křestním nebo rodným listem (poubý
výpis z matriky nestačí) a frekventačním vysvěd
čením ze školy obecné, na němž zapsán jest pro
spěch z náboženství, jazyka českého a počtů. Po
prázdninách bude zápis do L. třídy dne 16. a 17.
září od 8.—9 hod. a zkoušky přijímací dne 17.
zář. —

K ústním skouškám maturitním
na e. k. vyšší reálce v Hradel Králové
přihlásilo se všech 36 žáků třídy VII., = nichž
4 byli usnáni dospělými s vyznamenáním, 6 po
volena opravná zkouška z jednobo předmětu po
prázdninách a 1 žák reprobován na rok, Zkoušky
dály se od 18.—26. června za předsednictví pana
ředitele c. k. stát. vyš. reálky v Kutné Hoře AL.
Strnada.

Na e. k. gymnasiu v Hradci Král.
konati se bude zápis žáků do I. třídy nově 80
hlásících před prázdninami v sobotu dne 14. čer
vence t. r. o 9. hodině a v pondělí dae 16 čer.
vence o 8. hodině ranní. Zkoušky přijímací budou
hned po zápisu.

Kurs pěstoumek v Hradei Králové.
Letošním rokem dočkal se kura pěstounek v pen
sionátě školských sester v Hradci Králové tříle
tého svého trvání. Rok od roku šíří se v obecep
stvu názor o důležitosti toboto kursu, jenž nepři
pravuje dívky pouze pro úřad pěstounek v opa
trovnách, nýbrž poskytuje i cenné vědomosti pro
život rodinný. V kursu vyučuje se pedagogice a
methodice ku výchově nejútlejších dítek. Mimo
internistky navětěvovaly kure též externistky ze
tdejších občanských hů. Zkoušce celoroční
podrobily se na c. k. psedagogiu všecky frekven
tantky s velmi zdařilým výsledkem. Přihlášky pro

Hští rok přijímá již před prázdninami správa
kurs v pensionátě školských sester.

Výstava v dívčí obccmé škole. Na
obecné Školedívčí v Hradci Králové a 8 ní spo
jené škole mateřské koná se výstava ručních prací
ve dnech 8. a 9. července t. r.

Výstava v penslenátě. Výstavaženských
ročních prací žákyň pokračovací školy v pensio
vátě císaře Frant. Josefa I. v Hradci Králové
uspořádá se na den 8. a 9. července v místnosti
přízemní č. 7. Výstava jest veškorému obecenstvu
přístupna.

Výročnízkouška chovancův ústavu
re hinchosěmé (Bndelfina) v Hradci

Králové koná ae dne 12. červencet. r. Začátek
o půl deváté hodině dopolední.

Kulturní přednášky pana kapel
mika Csermocha. Od časnéhorána má vojenská
kapela školu; o 9. hodině přijde učený pan ka
pelník na přehlídku a učí nejen rychlým passážím
a staccatům, nýbrž větěpuje do duší poddaných
také kuitaru Šíršího slohu. Jest to věru ostuda

pro pokročilý Hradec, že teprve z úst nadčlovékaŠmce musí čerpati český hudebník poučení, jakých
nikdy od českého intelligenta neslyšel. Iou —
teprve Czernoch dělá z ů osvícené lidi.
Prý co je Český národ? Nebýti kuitury německé,
byl by národem barbarským, podobnýmkultarou
černochům s Afriky. Vida, table zcela nově obje
venou pravdu sotva který hudebník z úst českých

slyšel. Jak kultarou a jemnestí mravů Němci naď
Čechy vynikají, to jest aspoň sřejmo z elegantní
květomlavy Czernochbovy. Kapeluík nadává skoro
jsko v parlamentě, pro malé chyby pomáhá Če

chům do basy. Předešlý kapelník byl si vědom,že je tu právě proto, aby chyby opravoval a ne
aby pro ně hned podrážděně i starší muže plísnil
a hrobě nadával. Prý jako Nero zapálil Řím, aby
na troskách jeho lepší město postavil, tak pau
Czernoch mnsí dosavadní složení kapely zvrátiti,
aby na troskéch atávajícího systému utvořil kapelu
obrozenou. Jenže hudebníkům dodává svými vý
pady příliš malou chuť kumění. Soad zapomněl, že
aobrý budebník má spíš stát u basy než v „base“
sedět. Dá ai zavřít několik nejzručnějších šiko
vatelů a pak — má kapela brát vzorně koncert.
Při křiku Czernochově hudebníci dostávají trému
a — brají často hůře než za bývalého kapelníka.
Divně povznáší majitel taktovky esthetický cit
těch, kteří mají s láskou umění šířiti. Jestliže
Csernoch tak drsně k poddůstojníkům si počíná,
ať si vzpomene laskavě, čím byl jeho tatínek. —
A mohl by si Čech dovolovati ve větším něme
ckém městě takové urážky národa německého,

jaká se ozýzají, s-ůstCzeraochovýchproti národu
českému?

J. F. Langkans znovu vyzmamonán.
Panu J. F. Langbansovi, c. a k. dror. fotografovi
v Praze, uděleno bylo od Jeho Svatosti papeže
Pia X. nejvyšší vyznamenání: Čestný a záslužný
kříž „Pro Ecclesia et Pontifice“ v odměnu sa o
bětavou pozornost věnovanou uměleckým domácím
památkám církevním, jichž krásnou sbírku ve fo
tografických reprodukcích pan Langhans složil u
trůnu Jeho Svatosti.

Se':::..o věelařského spolku pre
Hradec h sálové a okalí koná se 10. čer
vence o 8. hodině večer v hotelu „Černý kůň“
v zadní místnosti. Na programu jest otázke kou
pení medometu a vařáku na vosk pro spolek.

Mezi Hradcem a Čermilovem staví
se právě tyče pro telegraf a telefon. Zřízením
těchto podniků získá ovšem Černilov a okolí, na
kterýž účel obec Černilovská přispěla značnou
částkou.

Ze Záložního úvěrního ústava
v Hradel Králové. Stav vkladů (na knížky,
pokladniční poukázky a běžný účet): 30.. červma
1906 K 5,963.82885 oproti K 6,902.107-06vkvětau
1906. Vklady příjímá na 4"/, ode dne vložení do
dne vybrání. Nu běžný účet dle dohodnutí. Eskont
směnek: V červnu r. 1906 eakontováno kusů 1.121
v obnosu K 1,660.365-12 oproti 983 kusům na
obnos K 1,493.849-62 v červnu 1905, tedy více
o K 16651550 Skladiště (30. června 1906): Ulo
ženo zboži v ceněK 544.220-—,více o K 25-860—
nešli 30. června 1905.

Spořitelna kralohradecká. V měslo
červnu 1906 uloženo na vkladní knížky korun
123.338-77, vybráno K 14705739, vklady koncem
června 1906 K 11,677.844.70; na hypotéky půjčeno
K 80.69896, na bypotéky splaceno K 50.34998,
koncem června 1906 K 9,869.822-57; cenoýsh pa
pírů v zásobě K %,114.000—, aložené přebytky
K 47491460.

Zálošna v Hradel Králové. Výkarza
měsíc červen 1900. Vloženo K 106.725-—, vybráno
K 94975 —, zůstatek K 1,518.888. Půjčeno K
67.344 —, aplaceno K 40640—, zůstatek K
1,586.488-—. Počet účtů 2.911, pokladní obrat
K500 812-—, záruční fondy K 132.567-—

Kostelní sbírka ve pros čes
kých služeb Božích ve Vídmíi. O nábo
ženské potřeby Čechů vídeňských jest velmi bídně
postaráno. Chtějí-li míti české služby Boží, musí
ei je sami platiti. Než json to z velké části lidé
chudí, takže při nejlepší vůli touze své po dosta
tečných českých službách Božích splnění dáti ne
mohou. Jest tu třeba pomocijich krajanů v Čechách
a na Moravě. Z té příčiny nařídil i nejdůst. bisk.
Ordinariát v Hradci Králové, by ve prospěch jed
noty sv. Methoděje, kteráž ve Vídni o české služby
Boží a o duchovní vzdělání Čechů horlivě pečuje,
konala se kostelní sbírka tu neděli po av. Cyrilla
a Metboději, tedy letos 8/7. Vybízejí se proto
sbožní věřící, by v ten den ochotně přispěli na
zbožný ten účel štědrým dárkem.

Hasičská župa králové-hradecká
pořádá v neděli dne 8. července 1906 osmý župní
Rjezd spojený 8 veřejným cvičením sboru dobro
volných hasičů v Čibuzí (za spolnúčinkování sboru
dobrovolných basičů « Velké Skalice). Pořad: 1.
Od 12. hod. polední do půl 2. hod. odpol. vítání
přibylých sborů a deputací. 2. O 2. hod. odpol.
seřadění sborů a od na cvičiště. 3. Uvítání

hostí a aúčastněných sborů starostou obce Čibuze
p. Frant. Jirkou 4. Přednáška o důlešitosti a vý
znamu sjezdu hasičského (promluví př. V. Ponec,
říd. učitel « Černilova). 5. Veřejné cvičení sboru
čibuzského: a) cvičení školové se střikačkou, b)
poplach. 6 Po cvičení odchod do farskč zahrady,
kdež odbýván bude koncert se zábavným pro
Gramem. Koncertovati bude uudba černilovská,
osobním řísením kapelníka p.J. vanického. Večer
věneček v hostinci „Na staré rychté.“ Vatupné:
do koncertu člen v stejpokroji neb s odznakem
20 h, nečlen 40 h, do věnečku 1 K.

Utenul. Dne 4, t. m. odpol. koupalo se
několik dětí x Praž. Předměstí v Labi u šeles



ničního mostu, při čemž letý synek stroj. Kul
bánka počal tononti. Koupající se soudruzi při
spěli sice tonoucímu na pomoc, ale teprve přikva

ivším ženám podařilo se hráběmi | vyloviti
zvládné tělíčko. Kdyby se hned po vylovení

učinily pokusy na. oživení, neminaly by se jistě
účinkem. Takto však chlapec donesen domů, kdež
už veškeré pokusy na oživení byly marny.

Nahospodyňské škole ve Stěžerách
koná se slavnost ukončení školního roku v neděli
dne 15. července 1906. Pořad: V 8 hodin elnžb
Boží. Od 9—10 hod. prohlídka výstavy žen. ru
prací a výrobků kachařských a mlékařských.
V 10 hod. rozloučení se s chovankami a rozdání
vysvědčení.

Hasičská župa Nechanická vednech
30. června a 1. července uspořádala v Nechanicích
svůj X. župrí sjezd. V předvečer sjezdu byla ve
dvoraně městské radnice akademie. Druhého dne
o 10. hod. dop. konsla se župní valná hromade.
U 2. hod. odpol. seřaděná župa přivítána u rad
nice starostou města p. Rašínem, načež p J. Mi
chálek, zástupce Z. U. H. J. promluvil: „Snahy a
cíle dobrovolného hasičstva českého“. Nato místní
sbor provedl veřejné cvičení. Po cvičení byl na
náměstí koncert a slavnost zakončena věnečkem.
Čistého výtěžka z tét> slavnosti použito na pl
spěvek k pohřební pokladně Z. Ú. H. J.

Zvláštmest. V kraji královéhradeckémne
nastaly dosud žně ani žitné, ale v Ličně u Ča
stolovic na panství hraběte Sternberka přece již
dne 2. července t. r. posekali zralý — ječmen.
Věru neočekávaně si ječmen poskočil.

Z Třebechovie. Za příčinou kanonické
visitace přijel odpoledne 30. června t. r. nejd. p.
biskup královéhradecký do Třebechovic. Na ná
draží uvítán byl banderiem z přifařených obeí
Nepasic a Blešna, pak u alavobrány, postavené
Katolickou Jednotou, místním duehovensivem, p.

"místodrž. radou Steinfeldem, c. k. okr. škol. in
spektorem Al. Krčmářem, městským zastapitelstvem
8 panem purkmistrem Fr. Mrhon v čele, družičkou
Annou Mrhovou, Katolickou Jednotou, zpěvé:ým

„spolkem „Orebem“, tkalcovským epolkem a "*tně
romáždénýmob“ enstvem. Později k uvítání E.

Milosti dostavili se J. O. p. hiabě Leopold Stern
berg z Častolovic e chotí a c. k. okres. bejt 1
rychnovský Wansch, vsdpp. kanovník František
Kerner, dr. bohosloví Josef Novotný z Hradce
Králové, děkan Solnický Ferd. Blecha, děkan Tý
ništský G. Šourek a děkan Černilovský Jan Seidl.
Po 4. hod. konána zkouška ze sv. náboženství
školní mládeže obecné i měšťanské školy, kdež

uvítán byl nejd. p. biskup sbory ačitelskými 8 p.řediteli VáclavemHájkem a Eduardem Erbenem
v čele. — Při večeři vzpomněl nejdp. biskup
místního zasloužilého duchovního správce Ferd.
Hanouska, který právě týž den dokoněil 70 let a
děkoval mu za všecku jeho práci, kterou ve pro

spi věřících a církve za 45 let působení rsoici Páně vykonal a přál mu, aby ještě dlouho
ku spáse věřících působil a viděl to nejlepší ovoce
své práce. rři tom odevzdal mu vedp. vikář Václav
Ublíř adreseu úcty veškerého vikariátního duchc
venstva. V neděli o půl 8. hod. sloužila Jeho B.
Miloat tichou mši sv., po níš promluvila k velice
četně ahromážděným věřícím o vysnávání víry ka
tolické. V řeči, s napjatou pozorností od věřících
vyslechnuté, uvedl, že jako proradným je dítko,
které uectí matky své, takovým zlolajným je i ka
tolik, který vystupuje proti matce své, církvi. Ná
sledovalo biřmování dospělých biřmovanců. Odpc
ledne biřmována veškerá školní mládež, po kte
réměto biřmování rosloučil se dp. biskup a vě
Hcím lidem, vzpomněl bývalého kaplana třebe
cbovského p. Lad. Kunte-bo, který mu vzkázal, že
církev mu nikdy neublížila a že proti ní vystu

vati nebude; pravil, jak ztráta ta ho bolí a vy
Ízel věřící, aby po něm neházeli kamenem, ale

aby spíše modlili se za jeho obrácení. Následovs'a
psk skouška venkovských škol Bělče, Nepasic a
Jenlkovic. Potom poděkova! jménem školní mládeže
ndp. biskupovi žák II. třídy měšť. školy Eduard
Erben. Jeho Biskupská Milost svou milou povahou,
laskavou a přesvědčivou řečí zjednal si lásku
všech dobrých.

Víkariátní skupina movobydžovská
koná schůzi 9. července £t r. v Novém Bydžově
odpoledne v místnostech u „Anděla.“ Účast všech
členů žádoucí.

Schůze vikariétních skupin chru
dimské, chrastecké, pardubské a sku
tečské bude se konati dne 12. července o 10.
hod. na arciděkanství v Chrudimi. Jednáno bude
o věcechvelmičasovýcha protoconejvětšíúčast
je žádoucí.

Z Kostelce m. Ori. Katolická Jednota
v Kostelci n. Orl. pořádá v neděli dne 8. července
1906 zahradní zábavu v sabradě p. Karla Marka
v Široké ulicí. Začátek přesně ve 3 hod. odpol.
Vstupné osoba 20 hal. Vyjde se s hudbou z míst
ností na Rabštejně o půl 3. hod. odpol. Program
zábavy bohatý. Koncertuje p. t. úplná kapeln
městská osobním řízením p. ředitele A. Jeřábka.
V pádu nepříznivého počasí je výlet 22. července
s týmž pořadem.

Na c. k. jubilejní reálce v Kostelci

m. Ori. konati se bude p a přijímacízkouškyžáků hlásících se do L třídydne 16. července

od 8—10 hod. v ředitelně ústavu. Zápis žáků
přicházejících ze škol měšťanských aneb z jiných
škol středních konati Be bude dne 14. září od 8
—10 hod. Bližší zprávy lze si vyžádati u fiditel
ství ústavu.

Jak se koupati noslaší. Pardubicečí
tající jiš přes 20.00) lidf mají pouze jedinou a to
ještě poměrně malou a dosti primitivní plovárna
na Labi, která je v rukou několika „lidových“
akcionářů, kteří chtíce z ní hodně mnoho vytěšiti
poskytují tu koupele za tak vysokou cenu, že Be
tu možno koupati jen tomu, kdo má peníze. Ne
zbývá tadíž obyčejnému občavstvu v Pardubicích
než koupati se volně v širé přírodě at v Labi
nebo v Chrudimce. Proto nelze se diviti, že za

prrných dnů Jetaích vidíme všecky přístupnějšířehy u Labe i Chrudimky husté obsazeny hleda
jícími zdravé osvěžení v chladící koupeli. To by
bylo se stanoviska zdravotního sice «hvalitebné,
kdyby při tom něco nebylo, co je silně na závadu
veřejné mravnosti a slušnosti. O mořských lázní: 4
Be Často povídalo, že tam mužové a ženy Be kou
pají pohromadě. Není to sice pravda, ale v Par
dubicích si na ten způsob už „mořské“ lázně za
řídili. Co nenajdete ani v Ostende ani ve Soinen
můnde, to máte fakticky v Pardubicích. Maži i
ženy, mladší i starší, školoí děti, studenti, očen
nici, šičky a číšnice z kaváren, to všechno je ta
při koupání pohromadě beze studu, jako by se to
samo sebou rozumělo a všeck., to pestré koupající
se publikum v leloankém koupajícím úboru po
bíhá sem a tam aa březích a ve vodě. Při tom
rosléhá se daleko smích a dragounské šprýmy.
Hotová adamitská republika. A všem se to tsk
libí, že přicházejí podruhé zase a přivádějí sebou
nové koupele chtivé. A labské jesepy budou
v lázeňské saisoně čím dále tím hustěji navštěvo
vány. Myslíme, že to v pořádku není a že to
přerahoje už bodné daleko veškeré meze slušnosti
a veřejné mravnosti. Výjevy, které se tu odebrá
vají, nutno naprosto odsonditi a třeba upozormiti
na ně i příslušné činitele, jimž zásady veřejná
mravnosti nesmějí býti lhostejnými. Nejvíce padá
ovšem na váhu, že jsvu tu celé houfy školních
dětí, které tak pohoršlivými zjevy společenskými
berou těžkou mravní úhonn. Jak to ošklivé pů
sobí, když vidíte pod labským mostem, tedy na
verejné silnici, téměř ještě ve městě připravovati
se ke koupání tam nějakého muže, tu zase nějaké
ženské a mezi nimi zase děti. To přece nelzé
jinsk nazvati, než holou nestoudností a to také
nes..děl o útlém studu, vidítc-li ve městě zrovna
za reálkou na místech určených k bílení prádla
noskakovati naháče volně a beze studu, jako by
byli někde v liduprázdné pustině, ač tu přechází
na sta lidí a nejsou přece tak etrlí, aby snesli
všecko. Tak se bonpat nesluší ani v Pardubicích,
a policie by to měla přece vědět. Dalo by se to
zajisté omeziti postavením rozsáhlých a přiměře
ných koupadel resp. plovárny, která by nesměla
věsk býti některým „lidovcům“ dojnou krávou,
ale opravdu plovárnou lidovou, t.j. 'acinon. Vody
a příhodných míst v Pardubicích je k tomu hojnost.

Měóťanská dívčí škola ve Slatí
manech u Chrudimě předtřemi roky zřízená
Školskými sestrami, velmi platně a chvalně plní
svůj úkol. Dvakráte již zavítal do ní pan ©. k.
zemský školní inspekt>r Wenig a vždy byl s vý
sledky jejími úplně spokojen. Budova nalézá se
v pěkně opraveném parku, za nímě je rozsáhlá
zel'nářská a ovocná zahrada. V budově zřízen
internát, do něhož přijímejí ae dívky i pro mě
šťanskou i pro obecnou školu. Spolu přijímají se
sde každoročně do kursů dívky, které se chtí při
praviti ke zkouškám pro mateřské školy, a ke
zkouškám a ručních ženských prací pro školy
obecné i měšťanské, které se chtí vyučíti dobře
ve vaření, šití a žehlení prádla, šití šatů a pod.
Slatinany svou krásnou polohou, jehličnatými lesy,
zdravým vzduchem nejsou veznámy, jsont oblí
beným dostaveníčkem celého okolí a rajímají si
zde byty rádi i výletníci pražští. Kdo v Slati
nenech pobyl a poušil přírodních jejich krás, rád
si zaspívá: Slatinany, Siatinany, nejkrásnější mezi
všemi dědinami ... . Pečlivým rodičům, touřícím
dáti svým drahým dceraškám dobré vychování
náboženské spolu 8e vzděláním, jakého žádá mc
derní doba, naskytla se vhodná příležitost za mírný
plat dáti je do ústavu moderním zařízením opa
třeného a zdraví jejich velmi prospěšného.

Rolmické sehůze koná „Sdružení čes.
katol. zemědělců“ v neděli 8. července 1906:
v Lejšovce u Josefova o půl 10. hod. dopoledne,
v Jasené u Josefova o 3. hod. odpolední; v Stráž
kovicích u Borovan o 3. hod. odp., v Mojném u
Krumlova o půl 3. hod. odp., v Bělčicích a Hvož
danech u Blatné, prvá dopoledne, druhá odpol.;
v Dol. Dohalicích u Hradce Králové o půl 10. hci.
dop.; v Chiumě (p. Všestary) u Hradce Králové
o 3. hod. odp. V neděli 10. července 1096: v Ka
lišti u Humpolce, ve Skutýčku u Skutče, v Jese
jej a Kamenici u Sedlčan.

Velká solská schůze konáse 15. čer
Venoe n mariánské kaple na Horách u Čes. Tře
bově. Dopol. kolem 10. bod. dop. jest kásání,
nato mše sv. v marián. kapli. Odpol. o 1'/, hod.
počno schůze, na níž „o nutnosti selské a katol.
organisace“ promluvíp. Dr. J. Myslivecs Prahya sl.
Jakubcová bude přednášetí „o povinnostech ženy

v době přítomné.“ Plakáty ke schůzi rozešlou se
co nejdříve, a kde si jich zvláště přejí, nechť se
o ně přihlásí u Obočky Všeodorového sdružení
křeať. dělnictva v Parníku Nechť dle možnosti
z okolních obcí připatají sem poutníci v průvodech
Svou mohutnou účastí dokažte, že v boji za svá
práva budete vždy na svém místě.

Úkladná vražda ve Dvoře Králové
m. L. Dne 28. června zaviaždil ve Dvoře Kra
lové S0letý krejčovský pomocník František Wein
stein svého mistra krejčovakého, rovněž 30letého
z pouhé msty, že dostal od něho výpověď. Dne
27. června zajel si Weinstein drábou do Smiřic,
kde koupil si revolver. Druhého dne pa 8. hodině
ranní přišel do bytu svého mistra v Pa'ackého
ulici a oznamoval, že dosud práci žádnou nenašel.
Když mu p. Martin Kolář odevzdával pracovoí
kofžku, vypálil na něho z revolveru 4 rány za sebou.
Nebobý mistr učinil jenom několik kroků, volaje
na 8vou manželku, klesl hned na zem a v oka
mžení zemřel. Vrah po spáchaném činu utíkal po
echodech z domu, ale byl na dvoře zadržen, ode
vzdán stráži a dodán hned do vězení. Ve vězení
poranil -e sice trozhu nožem, ale rána jeho jest
jenom lebké. Nepravdivá jest proto zpráva časo
pisu „Ratibora“, že „kuchyňským nožem bod) se
prudce k srdci, že rozpáral si celou dutinu hradní
i břišní a v beznadějném stavu že byl vrah do
praven do nemocnice. Vrah Weinstein byl v pon
dějí dne 2. července spoutaný odvezen četnictvem
do Hradce Králové do vězení. Jest syaem Frau
tiška Weinsteina, pokrývače v Libeznicích u Kar
Joa. Dle pracovní knížky vedl asi potulný život
a práce málo si všímal. Rodina Weinsteinova po
živá v Ltbeznicích dobré pověsti a jen syn Fran
tišek se zvrbl, ve světě pokacil a konečač «'*'
úkladným vrahem. Zavražděný mistr krejčovs.
p. Mattia Kolář pochází ze Samotína u Německého
Brodu, byl muž přičinlivý a šetrný a zanechal po
sobě mladistvou vdovu 8 tříměsíčním dítkem.

Výstava žákovských prací c. k. od
borné školy tkalcovské ve Dvoře Krá
lové m. L. Ku konci školního roku 1905—1906
konati se bude výstava žákovských prací ve dnech
od 14. do 15. července 1906 od 9 hodin dopc
ledne do 4 hodin odpoledne v místnostech c. k.
odborné školy tkalcovské ve Dvoře Králové n. L.

SOleté kmčšské jmbilemm. V neděl:
dne 22. července — o pouti — alaví v Deštném
u Nového Města n. M. své 50leté kněžské jubi
leum vdp. Václav Erychleb, zasl. děkan, majitel
zlatého zásl. kříže a korunou, čestné medaile za
věrnou 40Olatouslužbu, referent c. k. centrálního
ústavu pro meteorologii a geodynamiku ve Vídni,
c. k. hydrograf. zem. ústavu v Praze a král.
geolog univ. ústavu ve Vratislavi, čestný měiťan
obce Deštné atd. Služby Boží počnvu o 10. hod
slavnostním kázáním, jež proaloví vp. Josef Rčasler,
kaplan z Vel. Ouříma. K řídké této slavnosti do
staví se klerus z blízka i z dáli, aby šlechet
nému knězi a svému epolubratru osobně své přání
tlumočil. Kéž ve službách církve sešedivělý kmet
dlouhá ještě léta působí jak k ozdobě diecése
Hradecké, tak k blahu jemu svěřenýchosadníků!

V Chinmei mad Cidi. chtěli oslavovati
24. června Havlíčka sociální demokraté. Lidé ne
smějte se! Rudí soudruzi, kteří paelonchají tak
ochotně německého štábu vídeňského žida Dra.
Adlera a kčeří tok jen utvrzují nadvládu německé
menšiny v Rakousku, neostýchají se lípnvuti se
na šat Havlíčka, který tolik proti byrokratickému
centralismu brojil a zastával se českého stítrího
práva! Ale Chlumec promluvil k soudruhům od
mitavě. Kolem řečnické tribuny stál nepatrný
blouček posluchačů.

Z Jičíma. Dne 4. července t. r. pohřben
byl v Jičíně zasloušilý ředitel kůru p. František
Jirásek, který v neděli dne 1. července o 4. hod.
odpol. zemřel, ač ještě v 11 hod. dopol. dirigovel
sbor při slavnostní mši u sv. Ignáce. Farní cy
rillská jednota v Jičíně ztrácí 8 Jiráskem muže,
hterý vynikal vzácným věděním a uměním a přece
skromně a tiše kráčel mezi námi a až do posled
ního okamžiku svého života byl neúmorně činným
v povolání svém, věnovaném povznesení hudby
církevní, Nad rakví jeho promluvil předseda cy
rillských jednot v diecési královéhradecké, vedp.
arciděkan chrudimský dr. Josef Mrštik, přítel a
ctitel zemřelého.

Pokrokářská láska k Havlíčkovi.
Když se nedá užiti jména Havlíčkova k štranicím
protiFatolickým, pak — pryč s Havlíčkem! Nač
tské naši přítelíčkové osobu Havlíčkovu ei najali,
než aby jim pomobla v boji „proti hydře kler;
kální|“ Třikrátubohý Havlíček! Jeho mrtvola se
nemůže brániti proti takové službě. Dle zprávy
„L*b. Proudů“ přišlo v Kutné Hoře na drobou
přednáška o Havlíčkovi vyslechnouti básníka
Vrchlického 16 pánů. Veliká to šetrnost k bás
níkovi i úcta k Havlíčkovi!

Z Nevé Paky. (Nové schody klášterní.)
Předešlou neděli byly posvěceny obrazy a sochy
na nových schodech klášterních, které byly po
staveny z příspěvků dobrodinců sa 4000 Koruo
p. stavitelem Bekem dle plána prof. Cechnera

něn, prozatím pouze sdělujeme, že nejvícevěnovali:
Pí, Grohová Anežka « Vrchoviny 1400 K, man
šelé Mizerovi 170 K,a pí ze Sachsaenthelůz Kutné



Hory 100 K. P. Krečmer zdarma opřavil růžen
cové obrazy, p. lék. Geisler věnoval sochu růšen
cové P, Marie a sl. A. Vomočilova sochu Matky
Boží (od prof. Stan. Sucbardy). Všem, i zde ne
jmenovaným dárcům voláme srdečné: Zaplať Bůh!

Z Nového Města m. Met. V pondělíod
poledne dae 25. června t. r. savítal do našeho
města náš nejd. vrchní pastýř Dr. Josef Doubrava,
aby vykonal generální visitaci a udílel svátost
Sv. biřmování. Jeho vjezd do osady novoměstské
byl velkolepý. Na hranicích okresu u Městce při
vítal J. B. M. p. okresní komisař Dr. Ot. Bayer
s p. okresním starostou a hospodářským radou
Fr. Kandusem, jako zástopcem patrona. Zde byla
postavena slavnostní brána. Na další cestě byla
učiněna zastávka v obci Nahořanské, kde u školy
byl J. B. M. vítán obecním zastupitelstvem obce
Nahořan, Dolska a Lhoty-Doubravice. Pan řídící
učitel Fr. Svoboda v čele školní mládeže přivítal
njdp. biskupa srdečnou řečí a pak družička, dce
ruška téhož p. řídícího. Když přijel ojdp. biskup
na památnou „Strážnici“ u Krčína, čekalo jej zde
zastupitelstvo městyse Krčína s p. starostou A.
Rydlem v čele. Skolní mládež se abory hasič
skými tvořila špalír a jménem učitelstva přivítal
J. B. M. p. řídící učitel Fr. Nepilý, a po přání
družičkou vysloveném byla podána nejdůst. p.
biskupovi skvostná kytice.. Odtud doprovázen
hasiči, ubíral se do Nového Města n. M. Vatříc
mu vyšly hasičské sbory a spolek vojenských vy
sloužiloů s hudbou. Na náměstí shromáždila 8e
školní mládež se svými pány učiteli, velká řada
družiček tvořila špalír, auslavnostní brány čekalo
Jeho B. Milost c. k. úřednictvo, patronátní úřed
nictvo a zástapcové obcí Vrchovin a Spy. Na ná
městí nejprvé uvítal J. B. M, p. místní děkan Jan
Novotný s ostatním dachovenstvem, pak družička
Marie Bernatzká, dcera továrníka, načež nejdp.
biskup odpověděl vzletnou řečí, ve které se zmínil
o kráse Nového Města, zvlášť za doby květu
třešní. Nato byl p. biskup pozdraven pány učiteli
a u slavnostní brány c. k. úřednictvem, úředníky
patronátními a starosty obcí. P. biskup pak vešel
do děkanské budovy. kde ho nvítal p. purkmistr
města Dr. Jan Votřebal v čele městské rady. Řeč
jeho byla provanuta city vlasteneckými a nábo
ženskými. Mezi jinými řekl p. starosta, že jedna
jíce dle intencí Jeho B. Milosti místo jiných oká
zalostí věnují 100 K polévkovému ústavu pro
chudou školní mládež. Načež nejdp. biskop pří
padně odpověděl a slíbil, že on k tomu daru též
přispěje, což též učinil, věnovav k tomutéž účelu
50 K. Nato byla pobožnost v chrámu Páně. Večer
pak bylo skvělé osvětlení náměstí a pochodňový

průvod uspořádán asičskými spolky a spolkemvysloužilců. Před děkanetvím přednesla osvědčená
budba řízením pana kapelníka a ředitele kůru
J. Boše tři koncertní čísla; nejdůst. pan biskup
sešel dolů, děkuje opětně za tento projev úcty a
lásky a prošel náměstím, kde se k němu hrnuli
ze všech stran zbožní věřící, kterým ustavičně
žehnal. V úterý a ve středu byla udílena svátost
sv. biřmování. V úterý byla v budově školní ná
boženská zkouška, po níž konal Jeho B. Milost
návštěvy a sice: u p. hospodářského rady, u p.
ředitele škol, u p. purkmistra, u p. Školního
inspektora, u p. okresního komisaře, v klášteře
Milosrdných bratří, kde vlídné rozmlonval s ne
mocnými, dále u p. přednosty okresního soudu, a
městskou radu příjal na radnici. Ve etředa odpo
ledne loučil se s námi náš milovaný vrehní pastýř,
který rázem získal gi srdce všech svou přívěti
vostí. K rozloučení do chrámu Páně dostavilo se
c. k. úřednictvo a patronátní úřednictvo, školní
mládež a dražičky, z nichž dceruška p. MUDr.
V. Sýkory předoesla blahopřání. Jeho B. Milost
sotva Be mohl dostati do kočáru, jak byl ob
klopeu zbožným lidem, zvláště mutkami, které
své dítky přinesly k požehnání. Dražičky tolik
kytic vházely do kočáru, že sotva nejdůst. p.
biskup měl v něm místa. Za hlaholu zvonů od
jíšděl nejdůst. p. biskup na Hořičky, ale v Pro
vodově opět byl vítán. U školy shromáždila se
školní mládež se svými pp. učiteli, zástupcové
obej: Ponovské, Provodovaké-Václavické a Dom
kovsko-Sérecké, pak hasiči z Ponova. P. říd. K.
Žalud pozdravil vrchního pastýře, blahopřání před
nesla družička, a byli představení starostové obcí.
Načež p. biskup poděkoval a obíral se dále. Na
branice okresu novoměstského doprovázeli J. B. M.
p. c. k. okr. komisař Dr. O. Bayer, p. patronátví
komisař Fr. Kandus a p. děkan novoměstský.
Jeho Bisk. Milost zanechala nebynoncí památku
v srdcích věřících svou laskavostí a vlídností. Též
pokřtil v N. Městě n. M. dcerušku p. podvelitele
basičů J. Springra a navětívil těžce nemocnou
al. Marii Schmidtovou.

Z Německého Brodu. Za příčinouuví
tání Jeho Veličenstva na nádraží našem v den
21. června zavítal již předcházejícího dne do
města úašeho Jeho Excellence pan místodržitel
hrabě Caudenbove. Doprovázen místodržitelským
koncipistou hrabětem Bos-Waldekem, jako svým
sekretářem, okresním hejtmanem, městským a
okresním starostou, dvěma obecními radními, na
větlvil pan místodržitel a s patrným zájmem pro
blížel veškeré zdejší ústavy, jako školy obecné
a měšťanské, radnicí se skvostnou zasedací síní,
hospodyňskou školu, chudobinec, chorobinec, okres.

sirotčinec, řísený Školskými Sestrami de notre
Dame, opatrovnu, kdež za vedení ctihodných
Sester sehrála útlounká mládež žertovnou hru,
která Jeho Excellenci nad míru rozesmála. Pak
prohlédl pan místodržitel některé továrny, okresní
nemocnici, jednu s největších v Čechách, mající
nyní v ošetřování přes 200 nemocných, kdež
správu vedou obětavé řeholní sestry III. řádu av.
Františka. O vedení a zařízení nemocnice, zvláště
operačního sálu, opatřeného všemi vymoženostmi
moderní chirargie, vyslovil se velmi lichotivě.
Jeho Excellence prohlédla si též centrálku zdejší
plynárny. Večer při osvětlení města pravil pan
místodržitel, že inteusita světla ho přímo pře
kvapila. Před příjezdem císaře pána učinil pan
místodržitel návštěvu na zdejším děkanství, načež
doprovázen vdp. děkanem městským A. Vančurou
a katechetou dívčích škol dp. P. Bobumilem Olivou,
prohlédl děkanský chrám, o jehož čistotě a úpravě
co nejchvalněji se vyjádřil. Upozorněn byv kate
chetou P. B. Olivou, že německr-brodská věž chová
v sobě vzácný klenot, nejstarší zvon ze zemí kc
runy české, jenž byl lit r. 1305. a jméno má
„Vilém“, pravil pan náměstek: „to mne překva
puje, toť historická památka prvního řádu.“ Krátce
řečeno: pan místodržitel se vyslovil, že ve směru
kulturním, humanním a národohospodářském Něm.
Brod učinil takový pokrok, že směle řaditi se může
mezi přední města česká.

Utomulí v Chotýšamech. | Následkem
průtrže mračen 17. června zabynuli utopením
v Popovicích: Vilém Brodina, Františka Dvořá
ková, Vilém Mlátek, Jan Zdvíbal, Barborá Ba
chová; v Postupicích: Anna Koukalováa její dítky
Marie, František, Anežka; v Městečku 1 r. Josef
Mareš a sestra 5 I. Anna; ve Smykově: Teresie
Seibertová, mlynářka; v Chotýšanském mlýně:
Anna Váňová, mlynářka a její 3 dítky 5 I. Anežka,
9 L. Jaroslav a 12 1. František. Mimo ně po po
vodní za týden neznámý cizinec, chtěje přebroditi
potok, spadl do tůně, uvízl v bahně a rovněž
utonul. 13 těchto utonulých nulezeno bylo v po
mezí fernosti chotýšanské a 10 jich tu bylo po
hřbeno. Je tu z tobo veliký nářek, neboť i bída
je a nastává veliká. Voda odnesla z Popovic 13,
z Podlesí 2, z Městečka 8, z Bílkovic 4 chalupy
mimo škrobárou u Jankova, 10 mlýnů u potoka,
mnobo dobytka, peřin, šatů a nábytku. Pole ro
zemleta, louky zaneseny kamenem, štěrkem a sena
roznešena. Lidé nemají býti z čeho živi. Milodary
s díkem přijímá Ferd. Schmidt, farář v Chotýša
nech, pošta Postupice.

Z Kolína mad Labem. Mámozasenovou
senzaci a tentokráte velmi vážnou, svými důsledky
hluboko zasahající a pro národohospodářský vý
znam zvláště našeho peněžního ústavu — městské
spořitelny — neobyčejně důležitou. Umístila totiž
spořitelna obrovskou půjčka 1,200.000 K na druhou
hypoteku k sanování financí hr Aladara Karazo
nyioho, majitele velkostatku „Světlá“ na Valašsku
na Moravě a to prostřednictvím zdejšího advokáta
Dr. Podvince. Panství má 32000 měr polí a lesů
a bylo odbadnuto bypoteční bankou moravskou
na 2,100 000 K. První hypoteka obnáší 1,400.000 K.
Nebyla by tedy půjčka spořitelny kryta a to tím
méné, jelikož váznou ještě i dluhy směnečné.
Odhbudznalce spořitelny vykonán prý nedbale a
tak na ředitelstvo spořitelny hrnou se zlé obža
loby. Co pravdy na tom, ukáže budoucnost a
přísné vyšetřování, které se zavádí. Že to způso
bilo u vkladatelů poplach, není divu, ač spořitelna
jest ústav městský a račí za ni tedy všecka ob
Čanstvo i všecky důchody města. Jest to znamení
neurovnaných poměrů zdejších, které připravila
minulost. Nepředložená podnikavost zdejší, která
na rychlo vybudovanými závody obrozila finanční
důvěřivost v podniky průmyslové, přiměla krahy
spořitelní obrátiti se k zápůjčkám drubu jiného
— a z toho nyní poplach a poprask. — Že zdejší
pokrokový orgán hude nyní stejnou notou jako
jeho pražský tatík o nařízeních zemské školní
rady, jest pochopitelno, ale že vyzývá jenom ka
tolické rodiče k passivnímu odporu proti docházce
do kostela a na náb. pobožnosti, jest nepochopi
telno. Měl by přece snadnější úlohu počítiu svých,
u ovavgelíků a židů. A přece vidíme, jak děti
vedeny jsou tam k náštěvě pobožnosti a horlivě
kontrolovány, aby žádné nescházelo a byli jsme
i svědky, jak p. učitel i p professor bedlivě po
zoroval jich účastenství i chování. Ovšem to je
něco jiného, že pánové?

Ze Zbraslavie. Rozhodnutímsemského
výboru splněno bylo konečně, oč se naše obec už
dlouho zasazovala, otevření měšťanské školy. Urá
žíme-li, že v celém tomto zákoutí nebylo pro naši
dospívající mládež prostředku vyššího vzdělání,
musíme vítati co nejradostněji toto rozhodnutí.
Obci naší tím sice přibude nových starostí i bře
men, ale víme, že všecky kruby občamstva rády
přinesou oběti, které pro své děti podoikati budou.
Zástupcové obce, kteří nelitovali ani námaby ani
hmotných ztrát, aby myšlenku tu uskutečnili, za
slouží sí vřelého díku Doufáme, že škola tato
ukáže všem, jak nutnou a potřebnou byla a co
město tak dlouhým odkladem ztratilo. Mósto naše
stává de tím jaksi kukurním střediskem širého
okolí a to doufáme, pomůže i k dalšímu snažení,
aby se stalo střediskem i ve věcech jiných. Svou
polohou i svým pozvolným vzrůstem sí toho zaslouží.

Z Čáslavě. Liturgické slovo má za účel,
vyjadřovati veškeré smýšlení náboženské a k vy
jádření jeho mnoho napomábá poesie, zpěv a
budba. A proto poesie, zpěv i hudba jsou vzácné
prostředky k dosažení účelu liturgického, byly a
jsou nerozdílní průvodcové bohoslutby všech ná
boženství. O tom přesvědčili jsme se na slavnosti
sv. Petra a Pavla. Horlivý ředitel kůra a dlouhc
letý sbormistr čáslavského pěvec. spolku „Hlahol“
pan Jos. Bok nastudoval ge sb-rem chrámovým
precisně mši sv. od Horáka z toniny „D moll“
s vložkami: „Audante“ od Mendelaohna pro housle,
s průvodem varhau A „Ave Maria“ od Pauknera
s průvodem houslí, cella a varban. Partie houslové
obstaral již i v cizině chvalně známý mistr Buchtele,
při nicbž uplatnil celou svou potenci uměleckou,
vyzdvihnav všechny krásy partitury v náležitém
světle i odestínění. Sopránový part s vrozeným
vkusem hudebním interpretovala slečna Božena
Vančurová. Pan ředitel kůru předem oznámil v míst
vím listě program zpěvu chrámového o slavnosti
poutní a osvědčilo se; bylo viděti mnoho těch,
kteří přítomni byli nu své obligátní „deváté“, ale
přišli opět na „velkou“ a neskrblili chválou, od
cházejíce z chrámu Páně. Tak bezděky a proto
uprímně, dali za pravdu jistému světci, který na
psal o zpěvu cbrámovém: „že srdce zarmoucené
těší, mysle činí příjemnější, omrzelých obveseluje,
a vlažných probouzíl“ Píle a svědomitost pana
ředitele zaslouží plného uznání.

Z Golě. Jeníkova. Rozčeřené vlny ve
řejnosti za příčinou obsazení zdejšího beneficia
duchovním mimopatronátním počínají se pozvolna
uklidňovatí a lze doufati, že přičiněním rozváž
nějších živlů se také zcela uklidní, zvláště když
nového duchovního správce předchází pověst jako
vynikajícího muže a člověka pro českou věc meni
našimi „bodrými súsedy“ značně vytrpěvšího. —
K oslavě Havlíčkově jest dožádán za řečníka pan
Dr. Zd. Tobolka, vydavatel spisů Havlíčkových.
Předstibuje tím naše město i velká sousední. Dá
se takó čekati, že řeč bude skrz naskr objektivní
a tím velmi instruktivní.

Z Vilímova u Cáslavé. Doprcháváprávě
letos období úřední, pro nějž voleni jsou zástup
cové do okresní školní rady. Dosud zasedal v okr.
školní radě majitel zdejšího velkostatku p. baron
Rajský, který, jak se proslýchá, nemíní se více
dáti voliti. Vyjadřujeme tímto přání katolických
občanů, aby p. baron od svého úmyslu upustil.
Víme sice, že bylo mu časem strpěti nějaký útok,
a bývaly někdy útoky ty velmi hrabé, ale pro
dobro věci snad i na dále by je snesl. V naší
době jest potřebí katolickým rodičům také uvě
domělého katolického zástupce a takovým vždy
p. baron byl. Jest mímo to seznámen tak 80 zá
ležitostmi školskými našeho okresu, že by to byla
škoda, nechati hřivna nepoužitu. Doufáme silně,
že v nové okresní školní radě shledáme 8e 8 ním
opět. — (Pozn. red.) Vzhledem k dotazům, proč
náš list nereagoval na květomluvu čáslavského
listu, odpovídáme, že není naším účelem dělati
„majetrštyky“ v nadávkách. To ponecháváme těm,
kteří sotva co lepšího umějí a kteří mají k tomu
dost času i dosti trpělivé čtenářstvo. Proto také
odkládáme rozličné nám sdělené osobní zajíma
vosti, věnojíce se práci plodnější. Že však od
programu: „bájiti svobodu katolického mínění a
katolické práce“ más ueodstraší stejně otřepalé
nadávky jako nervósní vybrůžky, to úkáte bu
dovcuost. Ostatně naši čtenáři svými sympatiemi
nám znova potvrdili zásadu: „Příteli, nadáváš, a
proto nemáš pravda!“

Literární hlídka,
(3) Reforma manželství. PíšeDr. Fr.

Reyl. Tiskem Biskupské knihtiskárny v Hradci
Králové. Cena 1-40 K. — Doufáme, že tato kniha
přišla ještě včas a že otevře oči i maobým
z těch, kteří se dali zaslepiti lesklými frazemi a
lákavými sliby o šťastnější budoucuosti, o větší
svobodě v národě, až rozlučitelooat manželství
bude uzákověna. Spisovatel přítomaého díla založil
svoji úvabu na studiu blubokém, všestranném.
Autor vykládá nejprvé katolické zásady o man
želství, čímž roaptylaje různé bludné předsudky
o názorech katolických na manželství posud pa
nující. Pak poučuje v překážkách stavu manžel
ského v Rakousku. Nato vykládá o nábězích re
formistů k rozlučitelnosti manželství, o stanovisku
právníků liberálních, dále filosofů a sociologů, o
stanovisku evangelia, sněmů církevních, atd. Po
drobuje bystré analysi snaby po manželství civil
ním, rozvíjí historický přehled pokusů o civilní
manželství v říši naší. V posledním oddílu svého
pojednání poučuje, jak se dnešní sňatky uzavírají
lehkomyslně a že proto bývají často nešťastnými.
Jest potřebí zreformovati nikoli katolické zásady
o manželství, ale lidi, kteří do manželského svazků
vetapují. Cituje mimo jiné slova Angličana Wili
ama Jamess: „Jestliže vychováváme avé děti 8 to
lika obvyklými obledy, které se značně Jiší od
přísnosti, s jakou bývaly děti před sto lety vy
chovávány, hrozí nám nebezpečí, že vychováráme
ze svých dětí bezcharakterní slabocby, kteří ne
dovedou se ničemu na odpor postaviti“ A autor
dodává k slovům anglického myslitele: „Neče
kejme tedy náprava odro poutaných manželských



svazků, nýbrž hledme reformního manželství du
efliti přiměřenou sociální výchovou příští a dle
možnosti i nynější generace. Manželství dvou řádně
vychovaných lidí bude štěpnicí a školou mravních,
občanských a sociálních ctností, bude požehnáním
pro lidstvo.“ — Zkrátka kniha dra. Reyla celým
obsshem napomíná: „Štarejme ge o šťastné man
želstvl již před jeho uzavřením a nikoli teprve
potom, když již sňatek dokonán. Poňetilo jest
přesvědčovati lesklými slovy obecenstvo, že si
připraví větší štěstí v manželatví druhém ti, kteří
ukázali neschopnost trvalejšího klidného soužití
v manželství prvoím. Zdravá výchova k řádnému
manželství jest zcela jiným lékem cboroby dnešní
doby než pobodlné zrušení toho, k čemu snou
benci sami dříve svolili.* — Uzákoněná rozlači
telnost zmnohonásobí aňatky lebkomyslně uzaví
rané, a záminka k rozluce pak již velice snaduo
se nalezne. — Marně bychom hledali v knize
Reylově vzletné, opojné fráze. Autor byl ai příliš
dobře vědom, že otázka reformy manželské jest
příliš vážná, aby ae dala luštiti nedokrevnou,
liberální lyrikou. Zato však na 145 stránkách
sneseno tolik přesvědčujících, k rozumu mocně
mlavících, reelních příkladů! Kniha to velice ob
sažná, kterou by měli čísti pilně i odpůrcové
naši, když se tolik vycbloubají touhou po čisté
pravdě, po vědecké diskussi. Naleznou v knize
mnoho, co se v protikatolických brožurách schválně
zamlčuje. Nechť naši přátelé postarají se o nej
hojnější rozšíření tohoto spisu! — Bílé světlo
v pravém světle NapsalAnt. Poustka.Tiskem
koihtiskárny dražetva Vlasti v Praze. Cena 1 —K.
Výzuamný to spis. Kritisuje Svozilovo „Bílé avětlo.“
I průměrnému znalci katolické thevlogie a historie
církevní jest velice snadno odrážeti strannické
útoky kněze-odpadiíka, který prozrazuje, že kato
lickou theologii studoval více z knih našich pro
tivníků než z obranných spisů té církve, jež ho
vychovala a docela strážcem na Sionu učinila.
Bylo vlastně správné, že české katolictvo sečkalo
s větší apologií, až se vzedmaté vlny po odpadu
Svozilovu poněkud uklidní. Dokud pokrokáři nka
zovali Svozila na častých schůzích jako aristo
krata ducha a vytloukali z té zaujaté osoby pro
sebe kapitál, marao bylo sebe střízlivěji a učeněji
jeho útoky odrážeti. Známe to, že se pokrokáři
správné o církvi poučiti nechtějí. Na věcné výtky
by se bylo odpovídalo sofiamaty — z nouze by
se uvedl aspoů na scénu Drozd a to by štvavým
davům bylo taky vítanou náhradou za důkazy
filosofické, theologické, atd. Replika na repliku, a
„nový Jan Hus“ by se byl stkvěl v tím větší
záři, čím kousavěji by byl „bojoval“ Brněnský
katolický „Hlas“ zcela vhodně varoval se dělati
Svoziloví zbytečnou reklamu, na kterou Svozil
i jeho přátelé tolik čekali; aspoň ta trocha laci
nébo papírového „mučednictví“ by byla Svozilovi
pomobla, když už vlastním vtipem a učeností
příliš málo mohl imponovati. „Ejhle, klerikálové
se vztekají, řádí, zoufale křičí“, tak by byly ra
dostné prohlašovaly pokrokové listy řízené nedo
studovanými lidmi. Nestalo se dle jejich přání.
A tu najednou — ozvaly se hlasy i z tábora po
krokového, že Svozil zklamal, že umí líp nadávat
než odrážeti soka věcnými důkazy atd. Teď jest
katolická kritika „Bílého světla“ již na místě;
nyní jest již příhodno rozebrati kriticky ten spis,
nad nímž v záchvatu radosti pokrokáři labužnicky
hlavou kývali. Řekli jsme, že i průměrný znalec
církve může bez obtíže pominvy Svozilovy vy
vraceti. Leč p. Ant. Poustka jest hlava zvlášť
bystrá. Drtí útočnost Svozilovu větu za větou 8 že
leznou logikou, se vzácným klidem filosofa; proti
cholerickým výlevům odpadlíkovým staví konsta
továním pádných faktů pevnou hráz, o kterou se
tříští přirozené vlny lesklých frází. Taková má
býti katolická kritika. Pravý katolík, vedený od
mládí k pravdě a trpělivosti, nedá se snadno
strbnooti temperamentem, i když mn jest bojovati
8 úepravdami úmyslnými, tendenčními. Stíny, jež
fakticky v církvi existovaly, uzná bez obalu, ale
za to proti pomluvám postaví místo slohově vy
šperkovaných výbřiků prostou pravdu, tak jak jest.

Různé zprávy.
Kus šivota jesnitského. Dne18.dubna

1906 zemřel v Římě generál Jesuitů, Ludvík
Martin, sbodou v týž den v roce, kdy před 350
lety Jesuité zavítali do království Českého. Dle
Španělského životopisu v Časopise „Razóny fe“,
u jehož pravdivosti svědčí P. Mořic Meschler,
aasistent v kurii řádové v Římě, jenž se v Pánu
zesnulým 14 let pod jednou střechou bydlel a
pracoval, uveřejňujeme uěčkteré zajímavé črty
z jeho života: Marně hledáme komnat. V jeho
pokojíku prostinké lůžko, u něbož na stěně visela
světová mapa. Mezi dvěma okny otál stůl s prostou
židlí; skcro žádné knihy neměl u sebe, jelikož
chodíval do knihovny na studie, I v zimě byl bez
ohně a kamen. Ozdobou pokoje byly obrazy, prosté
dřevorytiny bex rámu, toliko nad stolkem, u něhož
pracoval, byl zavěšen barvotiskový obraz sv. Josefa

a u klekátkamalýodlitek z reliefu nad E
Bv. A ko Nové a dlepa y mu bratr 1]
tolikojako padloudněvy En Prdoče Jeneradvídal. Ač sobě z lásky k chudobě nic nepřál,

oproti druhým nešetřil nijak jako dobrý a sta
rostlivý otec na potřeby jejich. K chudým na
ulici se hlásil dive nežli oni k němua těch je
v Římě dost a dost. V Římě byl všady u veliké
vážnosti. Sv. Otec Pius X. se vyslovil o něm u
slyšev zprávu o jeho úmrtí: „Muž světec, velké
srdce, velký duch, po tolikerých bolestech odešel,
tuším přímo do nebe.“ Kdo jej znali od dětských
let, tušili ma, že první milosti na křtu sv. přijaté
nikdy nepozbyl a vzal ji s sebou do hrobu. Při
všem tom výborně znal potřeby moderního světa,
přál zejména literární činnosti v řádě a podpo
roval ji radou a skutkem usilovně. „Consilio et
patientia“ bylo jako motto jeho života.“ Vezdy
tatáž tichoat a klid mysli, tatáž přívětivost otcov
ská. Ráno po mši sv. uvažoval o pracích svých a
své kurie na celý den; načež rozděliv vše a podav
svoje myšlenky a úmysly nechal každého z pod
řízených pracovati jakož i sám 8e do práce dával.
Svými úmysly a ideami se netajil, nýbrž ochotně
a s radostí je sdílel 8 druhými, jak se mu kdy
příležitost naskytla. Neduh smrtelný, sarkom, na
pravém rameni vyžadoval několikráte operaci bo
lestnou z počátku při úploém sebevědomí, avšak
bez výsledku, takže celá pravice mu potom od
ňata byla. Vyhojil se však na krátko jen. Čím
více trpěl, tím jasnější a přívětivější byla jeho
tvář. Ejhle muž modlitby, práce a sebezáporu a
rozhledů dalekých. A. M. D. G.

Porvání k duchovním cvičemím
pro učitelky, která konati se budou od 26.
do 30. srpna 1906 v klášteře Sacré-Coeur na
Smíchově, Karlova alice číslo 103. Účastníci při
blastež se zavčas přímo do kláštera. Které dámy
si přejí v klášteře bydleti, ať se přiblásí tamtéž
do 20. srpna t. r. Poplatek za celé stravování i
nocleh 6 K, bez noclehu 3 K. Po ukončení koná
Mariánská družina učitelek valnou hromadu a
volbu představenstva.

Sjezd bohosloveův a kučží česko
slovanských koná se v Českých Budějovicíchve
dnech 7.—9. srpna 1906. Úterý dne 7. srpna. — O4.
hod. odpol.: 1. Zahájení slavnosti a uvítání předsedou
sjezdového výboru. 2. Volba předsednictva ejezdového.
3. Řeč: „Klerik a sociální vědy“ přonese dv. r. prof,
A. Bráf. 4. Pozdravy. 5, Řeč: „Náboženská základna
Csského národa v historii“ pronese P. Jiří Sahula
z Hradce Král. V 8 hod. společný přátelský večírek. —
Středa 8. srpna. 1. V 7 hodin slavné služby Boží
8 přijímáním v semínárním chráma Páně. 2. V 8'/,
hod. řeč: „Poměry na Slovenska“ pronese Ferdiš
Jariga, farář a slovácký poslanec, 3. Pozdravy. 4. Řeč:
„Idea Cyrillo Methodějská“ pronese Jan Ev. E-bl,
novosvěcenec z Čes. Budějovic. 6. Pozdravy. 6. Řeč:
„O katolické akci České“ pronese P. Světlík, redaktor
„Našince“ v Olomouci. Odpoledne o 2. hod.: 1. Řeč:
„Potřeba a úkoly katolické literatury“ pronese K.
Dostál. Lutinov, spisovatel a farář v Prostějově. 2. Po
zdravy. 3 Řeč: „Účast dachovního v umělecké vý
chově“ pronese Josef Braniš, c. k. professor v Čas.
Badějovicích. Večer o 8. hod.: „Veřejná akademie“
ve prospěch pomníku Jirsíkova s proslovem ThC. Em.
Fenzla, adjankta theologické fakulty v Praze: „Čím
byl a jest kněz národu.“ — Čtvrtek dne 9. srpna.
O 7.hod. společná mše sv., potom porady a společný
výlet dle ujednání, —Celá slavnost pořádá se v míst
nostech Besedy.

Vláda bajonetů v Ružomberku na
Slovensku. Zpupné maďaronství slaví orgie ve
slovenském Ražomberku. Jsou to dozvuky volební.
Katolický farář, Slovák, kněz neúhonný, opovážil se
veřejně vystoupit pro slovenského kandidáta dra.
Šrobara. Za to byl u biskupa spišského Parvyho
z pobuťování obžalován a bez (l) soudu suspendován.
Lid se tím arci rozjitřil, ale k výtržnostem nedošlo.
Modaronské úřady však chtějí patrně viděti slovenskou
krev. Proto poslaly do Ražomberka vojáky a žandáry,
kteří zatýkají slovenské lidi na potkání. Zatčení a
uvěznění jsou „pro pobuřování“ farář Hlinka, dr.
Šrobar, Jiří Greguša. Faráfe Hlinka vedlo do vězení
5 (I) četníků. Chytli ho u nádraží, když ae vracel
z Oravy domů. „Draja šli po predku, traja za ním,
s bodákmi. On ai vykračoral sebavedome, dóstojne,
bo veď to všetko za pravdu a zatu našu elovenčinu.
L'adia plakali, keď ho zazreli v takou aprievode“,
píší „L'udové Noviny. — Člověk trne při sledování
násilností Košutovců, kteří mají v ústech avobody
plno. Pro sebe reklamojí na Rakousku svobodu do
krajnosti, aby mohli pak nemaďarské národnosti tím
více ntlačovat. Jaké barbarské násilnosti páchaly se
na Slovácích už při volbách, jak bleděli úskoky ma
daronští židé Slováky podváděti, o tom by byla dloubá
kapitola. Na obsazování biskupských míst má poži
dovětělé Maďarstro také veliký vliv, Panetvo si vy
hlédne vždy člověka „neškodného“, který pak z vděč
nosti často pomáhá utloukat vlastenecký vývoj Slo
váctva a jenž pronásleduje i vlastenecké kněze, když
tito v čelo vlasteneckého lidu se staví. Tak to vyblíší,
když do zálešitostí církevních mocně zasahuje světeká
moc. A Cislajtanie i okolní státy přiblížejí k barbar
skému násilí v „osvíceném atoletí“ nečinně. Kde to
jsme? Slováci mají býti zástupem zotročených sluhů.
Se Slovákem zachází se v Uhrách hůře než s cikánem.
A u nás v Cochách spíš se někteří klaní rozamům
pruských pastorů a vídeňskému komandantovi aoc.
demokracie židu Adlerovi, než by pilný zřetel obrátili
k utinčovaným bratřím.

Rotschiidovy přijmy. „Fremdenblatt“
vypočítává, že za 100 let budou obnlášeti pouze úrokyz úrokůpeněžního majetku Rotachildů na 48 milliard,
to jest na 48 tisíc milionů. Úrokem z této sumy
uživilo by se dobře všecko obyvatelstvo Francie.
Uvešme tudíž, jsk poubou spekulací, bez námahy tě
lesné stávají se didovětí Rotsebildové peněžními králi.
A kdo platí jim tolik ponds? Křesťanští obyvatelé
tich států, ješ jeou BRotechildůmdlašny. slu
sama rodina Botechildova bade míti víc peněz než

křesťanští bankéři celé Evropy. A k toma ještě počí
tejme, jakými obrovskými sumami vládnou jiní ží
dovští bankéři! Pak se divme, že se před židy všecko
klaní. Bráti veliké úroky — tof pohodlnější a daleko
výnosnější „práce ku blahu národů“, než pracovati
obětavě pro zdar vlasti za nějakých deset zlatých
týdně. Ale — socialisté místo jadrného a zevrabného
posouzení kapitalismu židovského bodou blásati dále,
jak „národy vyssává“ katolická církev, To socialisté
nepověděli, že francouzská vláda sebrala katolíkům
dobročinné ústavy, aby mohla zaplatiti obrovské ú
roky benkéřům židovským.

Co se spotřebuje na parolodích.
Dle statistické zprávy Severoněmeckého Loydu v Bre
mách spotřebovalo se a této společnosti v uplynulém
roce 96.000 y masa (bez drůbeže), kteréžto množství
dostačilo by úplně k roční výživě města se 63,000
obyv. Drůbeže bylo zapotřebí 626.000 kusů, což by
stačilo ka krytí masa z drůbeže v Brně, Olomouci a
Plzni dobromady. Másla užito 948.736 liber, 1,244.180
litrů čerstvého mléka, 65.890 lahví mlóka pro kojence
a 7.266 krabic mléka shnětěvého, 6,744.000 vajec,
156.070 centů bramborů, 82.000 « chleba a mouky.
Na parolodích této společnosti vypito bylo 268.919
lahví vína a různých lihovin, 1,705.960 litrů piva,
minerálních vod 528.169 litrů ©Kávy spotřebovalo se
tu 227.149 kg, čaje 17.832 kg, čokolády a kakaa
1,268.:50 kg. Doutníků prodalo 86 na lodích 1,268.250
kusů. Na chlazení potravin a nápojů použito 11.222
tun ledu. Nákupní cena spotřebovuných potravin či
-nila tu 18 mil. korun. Na všech parolodích této spo
lečnosti bylo v roce 1905 epáleno 1,460,000 tun uhlí
v ceně asi 28 mil. korun.

Sleva daně pozemkové poskytujese dle
zákona z 19. července 1902 i při polebnatí obilí,
Návrh na odpis daně pozemkové vzniká při pobro
mách živelních (krapobití, voda, oheň, polehnatí obilí,
neobyčejné sucho neb mokro, myši a j): 1.) Při par
celách menších, až do výměry 2 ha, když jest zničena
aspoň '/, skutečného výnosu parcely. 2 ) Při parcelách
větších přes 2 ba, když jest výnos alespoň na
ha zničen. Nejrychleji vyšetří se škoda, oznámí-li
starosta obce škodu všech poškozených s adáním jich
jmen a čísel parcelních c. k. okr. hejtmanství. Skoda
má se oznámiti co nejdříve před sklizením. Rozsah
poškozoní vyšetřuje komise sestávající z 5 členů:
1 delegát fiuanč. úřadu, < občané dotčené obce, kteří
se obyčejná na návrh představenstva určují na rok
napřed jako odborní důvěrníci, pak 2 členové obec.
výboru, zvolení delegátem finančního úřadu. Poškozený
samí se komise účastniti.

——
Listárna redakce.
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Fotografické aparáty.
Stereoakopický 9—12, cena K 90—, 12—16',,
cena K 140-—, 13—18, cena K 230 —, 18—24,
cena K 330-—, zvětšovací 30—40, cena K50 —;
dále objektivy: Bistigmat, Aplanát, Aplanoskop
pro 13—18, Anastignar F: 6 pro 18—24, závěrka
Thoruton-Pickart, jedna pro atereoskop a jiné

potřeby za polovinu prodám. Adresa:
B TRS8EK, Hradeo Králové.

ORP*>Vše velice zachovalé. "E

Unělokéřezbářské práce
jako:kříže, rámoe, ozdobné
předměty pro domácnostatd.provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradel Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi!mírné.



Praktikanta
z řádné rodiny s přiměřeným vzděláním

přijme

první královéhradecké knihkupectví
a antikvariát

Bohdan Melichar v Hradci Král.

=
Ponsionát Uršulinek

v České Skalici.

Obsahuje německou osmitřídní škola
8 právem veřejnosti, Chovanky mohou
se též vzdělati v jazyce českém, fran
couzském a anglickém; 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 polohu a vyhu

Malbu kostelů,
malby dekorační,

facadní a freskové
provádí přesně dle moderních
požadavků, s uměleckým při
blížením k příslušnému slohu

Antonín Chlouba,
dekorační malíř

v Chrasti u Chrudimi.
Rozpočty sestavují zdarma.

Hospodyňská škola
ve Stěžerách.

Účelem hospodyňské školy jest, aby dívky,nabyvší
ve škole obecné přípravného vzdělání, vzdělaly se the
oreticky i prakticky tak, jak jest toho třeba ke správě
domácnosti vůbec a rolnické avlášté. Aby škola vytknu
tému účelu vyhovovala, musí míti v zásadě povahu in
ternátu, kdež vykonávají se vedle theoretického učení
veškeré práce v domácnosti a hospodářetví obvyklé. The
oretická osnova učebná obsahoje: Mravouku, jazyk český,

| RARMONIUM
s 8 rejstříky, téměř nové levně se prodá.

Bližší sdělí

A. ŠANDERA, „PREA,

Žápisžáků
do veřejné střední (dvouleté)

obchodní školy óremia
—Elolín.ě

koná se pro příštírok od 16. července v řidi
telně ústavu. Ústavtento jest jedním z nejstarších
toho druhu.

Přijímají se do I. ročníku jinoši od 14 let,
kteří s prospěchem odbyli třetí třídu měšťanské
neb střední školy, anebo kteří prokáží rovnocenné
vzdělání. Zvláštní zřetel béře se na uchazeče
s obchodní praxí.

počty, uauku o vychování, chov zvířat hospodářských,

mlékařetví, domácí hospodářství, plírodopia apřírodozpyhzemě- a dějepis, zdravovědu, zpěv. Praktická cvičení
provádějí se ve všem, co s domácností souvisí: vaření,
uklízení, praní a šehlení, ženské rační práce atd.

Nový 20. školní rok počne dne 16. září 1906.
Přihlášky chovanek přijímají 80 stále. Za celé za

opatření platíse měsíčně 40 K, školného 60 K za rok.
Veškeré bližší vysvětlení ochotně zašle ředitel

Absolventi mohou 86 připravovati ve zvlášt
ním kurau ku zkoušce pro jednoroční službu vo
jenskou.

Při ústavu jest také

Ba“ jednoroční"fi

vuje všem požadavkům.
Měsíční plat jest nejvýš mírný; za

budbu platí se zvlášť. .
Školní rok počíná 15. září b. r.

Představená.
6

E Zrwktené, E.Srdínko,obchodní škola
"Za místo ředitelka. předsedakuratoria. divkyTo

hospodyně P poskytujícíR řádnouprůpruvaodbornouzá
" výtečné chuti; zásilky 5 kg. franko| TOVeĎpříležitost k všeobecnému vzdělání; přijí

K a, A dob.zelenáodKi pěkně| majíse doní dívkyod 14let.ž 8- £ ro Ia II ročn.Kašdé zkouška nadmíru nepokojí. Školné ročně: pro I. a II. ročn. po K 100—,pro školu dívčí K 90—.
Podrobné prospekty zašle na požádání

| Ředitelství ústavu.

aELIESIC30PES
8(| Záložní úvěrní ústav

. V HRADCI KRÁLOVÉ.
Zs'ožen r. 1868.

Garanční fondy: Akciový kapitál K 2,000.090'—, reservy K 500.000—.

prosí vdova po úředníkovi, českého i něme
ckého jazyka úplně mocná, která se velmi
dobře vyzná ve vaření a vedení domácnosti

Adressu sdělí adm. t. 1., jíž buďtež dotazy
. zasílány.

Zůrokuje vklady:

U
na běžný účet dle ujednání.

ude dne vložení

do dne vybrání,
na vkladní knížky

na pokladniční poukázky

č Oddělení bankovní. Směnárna. Skladiště.

Kbezpečnémuuschování cennýchpapírů pancéřové schránky o vlastnímuzávěrem.

|
|
|
|

Od 1. července t, r. filiálka v Semilech. )ai- ©-ID D
Mniitel: Politické družstvo tiskavé v Hredcí Brálevá. — Vylavate) A zodpovědnýredaktor Antenín Pochmoa. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Król.
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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.
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 splátky bez zvýšení cen!

683XC623KGBDXRDXRED

JAN KALIS,
hodinářa zlatníkv Rychnověn, Kn,

368(0EDDKEDKEDMCOD XS63XC63XCEIC3XCEIX
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nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní ho
dlaky všech druhů a soustav. Pendlové hodiny

v krásných S totlsky, skříních. Zlaté a stříbrné
skvosty,jako:řetízkyny náramky,m8 j. v nejmodernějším

Dňvěryhodnýmsdsilkyna výběrtéš i na splátky
bes ovýšenícen. —Zalošenor. 1843.

Půjčuji za nejmírnější poplatky

obleky
ke všem národ, slavnostem

všech druhů
i pro dětská představení;

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 2.

C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
w Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veško
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —

Největší agendaj „Eraiirozemaká,takraničn

Kancelář „Hótel Hyršl“,
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

B Josef
k Krejčík

V PRAZE,
" umělecký závod 80

chařský a řezbářský.

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

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře
ové pony jesle, Bolí hroby, břiše, ,

Bky ata, křtitel
kons arény. poj.

atd. dle slohu Po dáte nona obrasy,
emie,p o a dio čeplomy nábytekaF nápř dácíse ky

Půrodnímn aník a rozpočtybesplatněa
franko.

URenovace starých oltářů a kostelních sařisení.

M
První český katolický závod ve Vídní.

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkovýchprapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, křížea td.
,Videň,

VO. o., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše framco.ekk

dě Veškeré

ž Hudebniny©
te jakož i

č školy hudební
pro všechny nástroje|

má na skladě

rivygi Hkvariatan a= úvod hudební—
Bohdana

elichara
v Hradoi Králové.

(Býv. závod Pospíšilův, založ. r, 1808.

— (Denní prodej novin. —

ŘE AR RE Be 8e dě

K letnímu období

dovoluji si vweledůstojnému
duochovenstvu nabízeti

přírodní víza
první jakosti jakmožní, tak tabulová.

Adolf Bařtipán,
hotelier v Hradci Králové

(Adalbertinum).

Emore

PRAKAKARAKAKAKAJKLASAARARARAKAKA)

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

stavitele

Jineboy
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.

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,

Veledňstojnému

duchovenstvu |
Kar. Světlé,

dan Stmnék, € čís.19n.,roh
čelněna kosižinlnáčiní s Be

1 doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně ručně praco=
vaných kostelních nádob a máčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

U“ svícny,kaditelnice,kropen
am nádobkyat d., všeém slohu cír "Staré

předměty znovu opravuje v původní
intenci a sen © ohni slatí a střídří. Na požádání hotové

ráce na ukázku rozpočty; nákresy neb ce franko.ba veškeré výrob slacená ručím. Největší výroba a
aklad v Praze k volnému nablédnatí. Provedení ad nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Zádnépresované vý

robky descenné. Vše posílám již posvěcené.

KOREK KARARAKAKAKA

Zemská životní

pojišťovna
markrabství Moravského

pod vrchním dozorem zemského výboru,

pojišťuje levně a výhodně kapitály pro případ
úmrtí i dožití, věna a výbavy, výměnky pro
rolníky, důchody vdovské, sirotčí, starobní a
pro případ invalidity, jakož i pense všeho druhu.

Jistota naprostá, an jest to ústav

WB“zemský. "U
Všechen čistý zisk náleži pojištěncům.

(Filialka ve Dvoře Králové.)

Gener. Inspoktorát v Hradei Králové jen

Eliščino nábřeží čís. 304.O A

Praha-l, ul.



0. Založeno r. 1860.
Vyznamenán státní medailií.

Velectánému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník a pasíř 

V Hradci Králově, Čís. 83
Palackého třida

svůj hojné zásobený
sklad náčiní
bohoslužebného

ce stříbra, Droneu a jí
ných kovů

vše aliněv ohnizlacené
a otříbřené, zač ne ručí.

Vlastní výroba umožňuje
veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. — Platiti
možno též ve lhůtách. Oprava
znovuzlacení a stříbřenístar
ších věcí vykoná se rychle a
zašlou 8e již avěcené še Btvr
sením Jeho biskupské Mi.
losti. Starý závod můj může
se vykárati četnými pochval
nými přípisy P.T. zákazníků
a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů,

A monstrancí, ciborií, relikvií
ář, nádobek na uv. oleje,

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

-—-

Chrámové svíce
voskové "G svíčky a obět.před

dle liturgických před- měty promísta pout
pisů vyráběné,

polovoskové “ zdobené,
(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonoční svíce astry,
—-=—=--=-= svíce kostelní ste

(paškaly) 8 krůpě- arinové,jemi krve a ranami,
též krášlené s be
tánkem velikonočním,

třínožky hladké,

neb krášlené,

zápalkový drát,
svíce obětní"if

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

svíčky ke křtu,
jakož i veškeré do oboru

av. přijímání a sv. | toho spadající výrobkydo
biřmování se stubami poručuje veledůst. kruhůmhovní jvětší i
a případnýminápisy, 0elní « rod: pos

„MONOPOL'
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Tovární aklad:PRAHA, Václavské náměstí, 40.

Telefon 914.

Tovární sklad: Přízeň, Saská ulice č. 7, Telefon č. 416.
Vyznamenáno na výstavách:

Pardubice 1903, zlatá medaile.Paříž 1905, zlatá
medaile.Londýn 1905, zlatá medaile.Praha 1908,
diplom čestného uznání. Wideň 1906, zlatá medaile.

Antverpy 1006, zlatá medaile.
Výrobky všestr. uznané. Vzorkya cenníky zdarma a franko.

Železný nábytek
postele skládací . . . . . . . zaK 760
tytéž postele v silněj. provedení. „ ,„ 9—
postele s plnými želez. stěnami . od „ 25—
drátěné matrace .. n n IB8—
dětské postele. n „ I3—
kolébky . n + 16—
mycí stolky . p. B—
stojanyna šaty . <... . .« 4 „ll—
stojany na deštníky . . .. . „x „x 7—

MP“ velice praktické "By

skříňové postele
(pro úsporu místa)

s plnými železnými stěnami
s matrací plněnou jem. dřevitou vlnou ve velik,
80X180 om za 29 —. Tytéž postele bez
plných stěn a s pérovou matrací za K 26-—

doporučuje firma

JANSTOUPA"n enénáměstíč.32.
BW" Liusirovanécenníkyzdarma a franko."P

ob

U jvýhodnější a nejlevnější ná

kupnípramen Ro k “ na evnější

koslol, parameniů
prádia praporů, příkrovů, koberců aovevého náčiní ve výrobnách nejstaršího

závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. 86.,

Tisíce uznávacích referenci a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vědy doslovné ae vyprošuje.

AKXRXRXKOXKXKXXM

Kuchyňské nádobí
a jiné

zboží klempířské
druhu nejlepšího

za cepy tovární prodává i práce stavební
solidně zhotovuje

Jan Weber,
klempíř v Dobrušce.

Václav Poláček,
stavitel varhan a harmonií v Rychnově

nad Kněžnou
dporučuje se P. T. dachovenstvu, patronátním

úřadům a soukromníkům

pro veškeré opravy jakož | přestavby a ladění
varhan a harmonií.

PRE Ručímza nejsolidnějšípráce. jj„PE
Podobizny nejlepší!

W
C. a k. dvorní fotograf

firadec Král.
Adalbertinum.

Svalební skupiny.
Tableaux.

-"Oenynejpříznivější!

s
dsh
zM

nimmleIsvoulácipředčímosáiky

vlašaké,hotoví

MOSAIKY
PB“sklennéi

profacadyidekoracivnitřní,nejnovějšího,vlastníhozpůsobu,kterénejenwzezře

Rašelinové lázně
v Bohdaněi.

Saisona od 1. května do 30. září.

Lázeňský lékař MUDr. Jindřich Požár,
sekundární lékař okresní nemocnice na Kr.
Vinohradech a býv. lékař v sanatoriu dra.
Kuthana v Tišnové u Brna. — Vedení lá
zeňského hotelu převzal p. W. Svoboda,
hotelier »U zlatého Iva« v Pardubicích, kdež
levné povozy dostati lze. — Veškeré dotazy

zodpoví
správaláznívBohdaněluPardubic.

Piara,
pianina,

harmonia

«varhany
ších

sonet lovně

V též na splátky a výměnunabízíprvní králoréhradocká továrna

AL.HUGOLHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

g Skladna Velkémnáměstíč.p. 39. $
vedle lékárny.
Král Vinohrady, Karlova třída č. 8.

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

Právě vyšlo!
Reforma

.mlatngatiZnovuzřízenépek úáronské
6u doa restaurační. upravená

studenái tepláJídla. Vima stolní vlastního

přetění, plzeňský prazdroj, vyleželékoké zámecké pivo a pardnbský porter. —
Omnibus ku každému vlaku. — Kuporadám a
schůzím zvláštní oddělené místnosti. — O hojnou
návštěvu prosí

Josef Paseka, botdier

YYFTYTYVYTY

dob

== manželství.
Píše Dr. Fr. Reyl.

Potřebovali jsme v nynější kritické době
důkladného díla, v němž by do všech podrobností
byly probrápy a oceněny zásady katolické i ná
vrhy našich odpůrců v příčině reformy manžel
ství. Nyní konečně tedy česká veřejnost dostává
do rukou dílo vážné, kritické, založené na dů
kladném stadiu spisů katolických i mimokato
lických i .
B čomc C9 PopalámíStarejtese, abybylo

1 Stran 148 registr. 80.

MP*Cena 140K.
Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna
w Hradol Králové.



v Drobty z válečné doby r 1866
v královéhradeckém městském archivu

sebrané.

A) Před válkou.

V zasedání obecního zastupitelstva dne
17. června 1866 bylo ustanoveno, že se při
zavření pevnosti poskytne peněžitá podpora
na cestu z fondu místních chudých také těm
nejchudším obyvatelům, kteří na měsíční pod

. pory z místní pokladny cbudých nejsou odká
záni, aby se jim odchod z města umožnil. —
Okresní výbor královéhradecký vydal dne 18.
června 1866 k veškerému obyvatelstva prc
volání ve příčině příspěvků k podpoře raně
ných, a dodávaje je obecním úřadům k veřej
néma prohlášení, doporučoval tímta dopisem:

Slavnémuřízení obecnímu v.. ..!
Okresní výbor, přihlížeje v nynější válečné
době k tomu, kterak vys. vláda mimořádných
prostředků potřebuje, a kterak každého občana
rakouského nejsvětější povinností jest a býti
musí, ji, sečsíly stačí, podporovati, a přihlížeje
dále k tomu, kterak vojínové, za vlast naši
bojajíce, pro bezpečnost a majetek národa
našeho krvácí, usnesl ve na tom, vyzvati oby
vatelstvo sdejšího okresu, aby přispělo vše
možně k ulevení stava, zvláště ve válce raně
ných, a rředevším našemu okresu náležejících.
Za příčinou touto učiněno provolání k veške
rému občanstvu, jak tuto ve dvou exemplářích
přiloženo jest a Vašnosti s tím podotknutím
se dodává, abyste je, jakmile Vás dojde, na
místě k tomu nejlépe schopném přilepiti dal,
mimo to o jeho vydatné veřejné prohlášení se
postaral a k tomu působnost svou propůjčiti
sobě neobtěžoval, by co možná hojného účas
tenství 8« docílilo.

Očekávaje od Vašnosti loyálnosti a lásky,
jak k vlasti tak i k našemu nejmilostivějšímu
panovníku, nadějeme se v hojnou a vydatnou
podporo Vaši.

Příspěvky, v obci Vaší činěné, račtež do
brotivě přijímati; še tak činiti budete, u ve
řejnou známost přivésti a napotom sbírku učí
pěnou v úřadovně okresního zastupitelstva
odevzdati, kde Vašnosti řádná kvitance ode
vzdána bude. — Z okresního výboru v Hradci
Král. dne 18. června 1866. Collino v.r. starosta.

K nařízení c. k. okres. úřadu ze dne 17.
června 1866 byly zjištěny v Hradci Králové
pochůzkou od domu k domu 19,6. tyto zásoby
prodejné: 58 měřic pšenice, 50 měř. žita, 0 ječ
mene, 30 ovsa, 1680 centů mouky, 30 luštěnin,
186 sena, 21 slámy ke krmení, 180 slámy ku
stlaní, 4 slámy dlouhé, 59 kusů hovězího do
bytka, 180 ovcí, O telat, 36 prasat, 10 tažných
koní, 11 dvouspřežních povozů, 5 jednospřež.
povozů, 2730 věder piva, 726 věder kořalky.

Ohlášení. Č. 1442 r. 1866.
Hledíce k ohlášením, jež jsme učinili

dne 7. a 11. května t. r. čís. 1005. a č. 1040.,
dáváme domácím pánům a všem správcům
domův vědomost, k pilnému a zevrobnému
ploění jich povzbuzujíce, jak následuje:

Dle nálezu smíšené komise na zkoumání
potravních sásob okládá se domácím pánům
a správcům domů za povinnost, aby všem ná

oznámili, že ty zásoby, které od

omise nalezeny bb pod žádnou záminkounesmějí ztenčovány býtidříve, než přijde doba,

že by porposé na určitý čas tří měsíců zavřenabyla. V tuto dobu bude opět komise obcházeti
a zásoby potrav prohlížeti, a při kom by z těch,
kteří nyní třebas dostatečnou bojností opatření
jsou, shledán byl v předepsaných na živobytí
potřebách nějaký nedostatek, ten bude vřaděn
mezi ty, kteří potravou zaopatření nejsou, i
musí, jak se od vojenského velitelstva ohlášení
stane, během 48 hodin město opustiti.

Ty osoby neb rodiny, které ač dostatek
sásoby nemajíce, čeho schází, doplnily, mají to
nejdéle během 12 hodin učiniti, jinak by se
vydaly těm následkům, jako nezásobení.

Ostatní osoby, které baď dobrovolně,
aneb že tak komise ustanovila, město opaostí,
a vice boď hned bez prodlení, aneb až ohlá
šením ustanoví se lhůta 48 hodin k vystěbo
vání: jsou povinny z města v určitém tom
čase odejíti, sice by vojenskou mocí vyhoštěny
byly. Domácím pánůmneb správcům domů

ládá se za přísnou povinnost, aby nad za
chováním se nájemníků dle toho pravidla
bděli a v každém případě o vystěhování 6e,
aneb o prodlévání nájemníků přes dobu k od
chodu jejich od komise určenou, bez prodlení
známost dávali obecnímu řízení zdejšího města.
Podobně ukládá se domácím pánům a správ
cům domů za přísnoupovinnost, aby od této
doby, koho by kolivdo domů avých přijímatí

chtěli, o tom bez prodlení témuž obecnímu
řízení vědomost dávali. — Z obecního řízení
král. věnoého města Hradce Králové dne 19.
června 1866. Sterosta: Collino v. r.

Literatura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Yzděla

vací knibovna katolická. Sv. 39. Frt. Vacek: Soci
ální dějiny české. Seš. 7.—8. Cena 1 K. V sešitech
těch počíná zajímavá stať VI. o dacbovenstvu. —
Bol. Brodský: Sebrané apisy. Sv. VII, seš. 82.—86.
Motivy městské. Seš. za 30 hal. — Kterak zřízovati
pobožnost křížové cesty, V odpověď na konferenční
otázku napsal F. Schmidt. JI. vydání. Ve prospěch
nové křížové cesty v Cbotýšanech. Za 60 bal. —
Jabilejní kázání, jež konel na oslava 700letého bla
bořečení sv, Prokopa v Sázavě, dne 4. července 1904
Ferd. Scbmidt. Cena 20. bal, Ve prospěch České
kolleje v Římě. — Křesťanská Škola. Časopis pro
šíření idel úábožen. v čes. školství, Řídí V. Špaček.

S přílohami: „Obrana pravdy křest. ve veřejném č:
votě“ s „Rodicné vychování.“ Roč, V., čís. 12. Vy
chází dvakrát měsíčně za roč. předpl. 7 K.

Z nakladatelství J. Otty v Praze. Malý
Ottův slovník naučný, dvoudílný. Přírační kniba
obecných vědomostí. Seš. 79.—82. obsahují slova
Vidame-Wenzel. Dvousešit za 1:20 K. — Příhody
Váci. Vratislava z Mitrovic. Nové vydání Seš. 6.—8.
České knihovny zábavy a poučení av. 20. Seš. za 24
bal. — Lidové rozpravy lékařské. Čís. 68.: Ubytě
míchy. Napsal L. Haškovec, Za 80 bal. — Čís. 67.:
O duševní práci. Píše dr. E. Kraepelio. Za 50 bal.
— Ottova laciná knihovna národní. Řada 29., seš.
8.—10. Za života bezvýznamných lidí, Od K. Jonaše.
Seš, za 20 hal. — Slavischo Roman-Bibliotbek. Jul.
Zeyer. Drel Legenden von Krocifixe und Rokoko.
Seš. 1.—6. po 32 bal.

Nákladem „Unie“ v Praze. Spisy Jalia
Zeyra. Sv. 30. Obnovené obrazy. Seš. 1.—4. po 40
bal. — Dějiny umění oároda českého. Napsal F. J.
Lebner. Seš. 42. za 70 bal.

Z nakladatelství J. R. Vilímka v Praze.
Na Rio de la Platta. Cestopisný román dr. K. Mayo.
Seš. 82.—88. po 32 hal. — Vilímkův kalendář ste
dentstva českého, moravského a slezského. Drubý tento
ročník jest bohat obsahem, v němž nejen student nc
lezne nezbytrých informací, ale i rodiče. Cena 1.20 K.
— Vilímkův kalendář Malého čtenáře pro mládež
škol obecuých a měšťanských. Cena 80 bal.

Nákladem družstva Vlast v Praze. Vlast,
časopis pro poučení a zábavu. Rídí T. Škrdle. Roč,
22., čís. 9. a bohatým obsabem. — Vychovatel.
Časopis věnovaný zájmům křesť. školatví. Řídí dr.
R. Horský. Roč. 21., čís. 13. Vycbází dvakrát mě
síčně z: 7 K ročně.

Osvěta. Listy pro rozhled v omění, vědě a
politice. Řídí V. Vlček. Roč. 86., čís. 7. Obsah: Dr.
B. Rieger: Z vlastních pamětí F, L. Riegra. — J.
Voborník: Svatoplok Čech. — K. Kálal: Volby do
uherského sněmu. A. Heyduk: Diagorae. — A. Stehlí
ková: Z vypravování J. Bittnera. — R. Čechová:
Dorka a Paviik. — F. Zakreje: Henrik Ibsen. Atd.
Administrace na Král, Vinohradech přijímá roční
předplatné 14'40 K,

Obzor. Zábavně pončný měsíčník. Řídí VI.
Štsstný. Roč. 29., čís. 5. a 6. Vychází nákladem be
nedikt. knibtiskároy v Brně za roš. předpl. 4 K.

Nákladem Nov. Života v Prostějově.
Nový Život. Měsíčník pro umění, vzdělání a vědu.
Vede a vydává K, Dostál-Lutinov. Boč, 11., čís. 6. a
7. Roč,předpl.10 K. —Eva. Měsíčníkpro vzdělání
čes. žen a dívek. Vede B. Konařík. Roč. III., č. 6.
Roč. předpl. 3 K. — Hlaboleká měe. Z bleholské
mešul koiby přepsal F. Starý. Uprava skvostná.
Za 60 hal.

Serafinské Květy. PořádáP. J. Rubringer.
Boč. V., čís. 8.—10. Vychází měsíčně sa předplatné
ročně 2 K, Administrace v Olomouci.

Dějiny markrabství Moravského. Stru
čné vydání. Napsal R. Dvořák. Seš. 11.—16. po 40
hel. Nakladatel A. Píša v Brně. ©

Kazatelna. Homiletický časopis. Pořádá F.
Vaněk. Roč, IV., čís. 7. « 8. — Příloha Kazatelny
av. JI.: Appendix k příležitostným řečem duchovním.
Snůška myšlenek, citátů, úryvků atd. Uspořádal F.
Vaněk. Za 1:80 K. — Kazatelna vychází v 10 čís.
do roka nákladem R. Roppa v Pelhřimově za 6-60 K.

Soupis památek historických a umě
leckých v království českém od pravěku do počátku
19. stol. Vydává Archaeologická komise při čes. a
kademii cís. a krále Frt. Josefa. Svazek tento po
jednává o Hradčanech a chrámu ov. Víte. Napsali dr.
A. Podlaba a arch. K. Hilbert. S 404 vyobr.v textu
a 22 tabolkomi, Cene 16 K. Dílo toto jest v pravdě
volecenné, v němž Hradčany a chrám sv. Víta co nej
dokonaleji oceněny. Vsácná tato kniha neměla by
scházeti v šádné veřejné 1 soakromé knihovně.

Továrnares
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

| Jos.Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

Pad: dříve závod na zušitkování ovoce, zalošený $

EEA1. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4|
— nabízí —

koňak, slivovici, borovlčku, jeřabinku,
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,vino borůvkové (medici
nalní),vína sladká avíno Šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takoréjakosti 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 medailí

| státní a diplomem slaté medutlle, a mnohými ji
i nými diplomy s právem rašení slatémedasll.

Vzorky zdarma a Iranko,

K době velikonoční:
Boží hroby ASv 60různýchformáchv každém slohu; nákresy

k výběru.
v každé velikosti, ze dřeva

Těla Pán pěkněřezanáa jemnépoly
chromovaná. (Z pevné sádry ve velikosti 90, 100, 116,
130, 140 cm. velmi levná.)

ze dřeva pěkně řeKlečící andělé zanéajemnépoly
chrom. v každé velikosti. (Z pevné sédry 40, 55, 65
cm., velmi levné.)

ze dřeva ře
Sošky Vzkříšení zanéapolych.

jakož 1 veškeré kostelní práce
doporučují uctivě

Petra Buška synové v Oyohrově
umělecký závod sochařský a řezbářský!

pro práce kostelní.

Založ. 1853. Provedeno přes 500 nových oltářů.

ho000DudOVABOISNAKO04D00A8840K

oře pm0

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
s (protokolovaná firma)

| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
: (bratr P, J. Reškudly, faráře ve Výprachtlcích)

: doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu|:
: Bvůj osvědčený a často vyznamenaný

: výrobní závod
jvšech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
A Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku |:
= se na požádání franko zašlou.

Jan Kryšnín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

proMalu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 mt., Malá Karlova
ul. čís. 20nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
69 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

račuje se

mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice i se šelesnými
rámy, sítěmi vsasením.

Vetkeré rozpočty, skizsy i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

ORP“ Nesčetná veřejná | písemnápochvalnáuznání. jjj
Založeno roku 1836.
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lu UHLÍml
.- nejlepších 
hornoslezských známek

na celé fůry a vagony 8 dodáním do
sklepa za ceny nejlevnější lze objednati

v pisárně zasílatelské firmy

8 H. RICHTER,
v Hradci Králové,

Jiříkova třída č. p. 254.

©INE ©ENc mu (6

Biskopská knihtiskárna v Hradci Králové
nabízí dkolní knihy:

l. Malý kacechismus
katolického náboženství.

Cena Z výtisku vázaného 30 h.

2. Střední katechismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

8. Velký katechismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 90 h.
Katechismy jsou na valné schůsi Diskupů ra

kouských ve Vldmi dne 9. dubna 1894.

Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho
skladu s 180, alevou proti hotovému zaplacení,

Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje se
více prostřednictvím c. k. okr. škoních rad, nýbrž za 11

lístků — jež pojednom vlepeny jsou s příslušným vysvětlením do každého výtisku — vydají se 2 výtisky pří
adného druhu katechismu prechudé. Dle poměru, v jakém

katechismů pro tu kterou školuzakoupeno, zcela spraved
livě dostane se poměrný počet (přes 18*/,)pro tutéž školu

zdarma pro chudě.

PŘŮLOŽLŮDSUNÁ. KOUDŮ|
Zachovalý starší tvrdý i měkký nábytek,
garnitury i pohovky moderních vzorů za

každou cenu prodá

K. V. Skuherský,
v Hradci Králové, proti hotelu „Merkur“nh

mw-Právě vyšlo "U
Časových Úvahách redakcí Dra Fraati ška Reyla

jako číslo 6.—7,

—m Vzdělání ==

kněžského dorostu.
Napsal P. Fr. Blaták.

Jest to spis nejvýše časový. Zajisté bude
vhodnou četbou i pro všecky laiky. V nynější
době, kdy tolik nesprávností čte se v nepřátel
ských listech o výchově kněží, nutno poučiti ve
řejnost, jak soudili o té otázce dřívější osvícení
Bpisovatelé církevní a co všecko žádá od kněze
církev nyní. Přítomná práce jest velice promyšlená.

—Stran 68. —
WAS“Cena pouze 16 haléřů.

Při hromadných objednávkách větší slevy.

Objednávky vyřídí obratem pošty

Administrace Časových Úvah
v Hradei Králové.

a“ "E |
. Cvičení d

snoubenců.
Ku potřebě

duchovních správců i katolických
snoubenců upravil a konal

Antonín Kaška.
Stran 44, registr. 89. Cena 1 brožova
ného výtisku 50 h, vázaného červeně

v poloplátně se zlacením 80 h.

Objednávkyvyřídí Blsk. knihtiskárna. é

„ ům

Porní nákupní přaměl
látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských
látek jest u Tkalcov. výrobního spole
čenstva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze
obdržeti partie zboží 30 mt., obsahujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
cheuty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nochají Be v každé domácnosti výhodně upotřebití,
za K 12-—, vyplaceně od korun 20— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

R
E o

K husitským dnům
odporučujeme,

aby 8e hojně šířily a četly tyto
spisy:

Oslava Husova. ==
Píše F. R. Skalický. Cena 8 h.

Husité jindy a nyní.
Píše Jiří Sahula. Cena 24 bal.

České náboženství. 
Píše JiM Sabula. Cena 16 hal.

Česká konfesse. ==
Píše Jiř Sahula. Cena 24 hal.

gap*> Při hromadných objed
návkách větší sleva. “ij

Objednávky obratem vyřídí

administrace „Úasových UÚvah“
v Hradci Králové.

M—————————
Přátelé pravdy:

Protivníci katolické elrkve šíří mezi náš lid

celé spousty prolbaných brožur napotupu naši.Proto upozorňujeme Vásvšecky na obranné bro
žury katolické, které důklsdnými, promyšlenými
úvabami maří otravné účinky vám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉ„S
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
větší 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. Pracnje-li Se nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí
vytrvale státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,
aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur, jak
níže podrobně uvádíme.
Ralffelsenovyzáložny- . <... .. ... 8hUčtesezdějin-......... 16,
OslavaHusova. .. .. .. <... 2 8,
Hradecká kolej Tov. Ježíšova r. 1036 B,
Žaloba vyděděnceXIX.věku . . ..... 8,Otrestusmrti...2 5,
Zrušenířádu jesultského.. .. -. 8,
Vládažidovstva-. . . . . 2... 8,BližekŘímu<... 8,
Moderní choroba a její protilék (o tisku) . 8,
Vyznánístarého hMěníka ..... .. -.« 8,
O av. zpovědí... . ... 8,Svépomocdělnictva...... .. 8,
Pryč s dogmaty . . .. ... . + < + + +.. 8,
Fara katolická a prolostaniská „
O úpadku náboženství mezi protestanty . 16,
Zpráva o sjezdě českoslovanských katoků v HradciKrálové. - . .- - 4,Velikýbiskup-o 8,
Důležitostpravéhonáboženství... . 16,Pokoraanáboženství........ ...... U,
Zakládejteodborovéspolky- -- . » - 8,Husitéjindyanyní.. . -+ +- 4,
Měkolikslovopapežství... - 8,Katakomby.--< <++++++.8,eskénáboženství..-< -+++ 16,
Oústavnímživotěv Rakousku.. . 8,
Plus VII. a Mapoleon —- - -< -+ + + 8,
Sebovraždystudentů.-+ --- 8,
„eskákonfesse- -+ -+++ ++ 21,Účelnostv přírodě-+ -+ +- 16,

Pohřbivati čí spalovati mrtvoly? . . . . 8,
Moderní náboženství Mlasarykovo . . . 8,
Jubileummariánskéa Lurdy- -+ - 8
Otroctvízrušenokřesťanatvím.. .- - - 16,Spojenciopleitistů. -+ +* 8,Omanželství-2 :,

- Objednávky vyřídí

administrace »Časových Úvah«
v Hradci Králové.

B řesímní listy
(ex offo)[40 kusů za 60 haléřů nabisi

Biskupská knihtiskárna,

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

ve třech velikostech

Biskupská knihtiskárna
o Hradci Králové.

EDBFES|SKS88

v v

Nejsvětější Svátosti Oltářní
posvěcený.

Sestavil Abbé A. Henry, čestnýkanovník a řed
ústavu Nejav. Trojice v La Marche. Dle III. vydán

přeložit Vojt. Kameš, farář v Chřenovicích.Ná
kladem biskupské konsistoře.

Stran 514 —8". —Cena brožovanéhovýhisku 1 K40h,franko1 K60h;v tuhévasděoslopláténné
1K80h,franko9ok KOK,franko

Recensi pochvalnou této výtečné adoračníkníh
viz v červencovém sešitu „Rádce dnchovního“ r. 1896.

je: 58 Zvoharicia (roč.1 1896)číto. (říjnové) str. 1 vá o spisu tomto úsude

něvět. Pet: Jame vděční ctěné blsk. knihtiskárně
v Hradci Králové, že nám knihu tuto zaslala. Po

příhodnější pro čimy vdčmékoBamění nešli om,pro nežil onu,
něvadž podává nejen hojnost modliteb, ale i my

Hlonekk rozjímání, čehož se ve Walseru nedostává.
Proto ji odporučujeme všem při zavádění věčného
klanění. Kdo zjedná pro své členy věčného klanění
tento spis, nepotřebujedlouhondeko nového.

Kniha obsahem dělí se na 3 díly: Díl I, hodí

oučení o N. S. O., o měj svaté, o sv. přijímání,
ojnost krásných příkladů. — Díl IJ, odporučuje se

knéžstvu, theologům pro vhodnou látku k medítacím
a kázáním. — Díl 1Il. uvítají zbožné duše pro hoj
nost krásných rozmanitých pobožnosti k N. Sv. O.,
k sv. přijímání, ke mši avaté; z té příčiny kniha
došla i v našich klášteřích hojného rozšíření.

Biskupská knihtiskárna.



| Pedplatme ma čtvrt roku 3 A so k
Číslo 28. | > na půl voku $k — A

Husitský program.
(3) Zas už o těch husitech? — Milý čte

náři, musí to být. Jestliže celé tnety listů
tento a minulý týden tolik psaly k větší cti
a slávě hasitství a na potupu církve, musíme
také zase něco proti frazím pověděti pravdi
vého, reelního. — Hositský program byl hlavně
— aspoň na venek — náboženský. Na př. nej
více zpívená píseň „Kdož jste Boží bojovníci“
neobsahuje ani věty vlastenecké; jest to bo
jovná píseň náboženská. Různé sekty busitské
usnesly se po předchozích hrozných sporech
r. 1419 na čtyřech článcích, jež žádaly: 1.
Slovo Boží budiž svobodně a bez překážky
hlásáno dle úmyslu Spasitelova od kuěží způ
sobilých. 2. Všechny smrtelné hříchy nechť se
zakazují a trestají. 3. Svátost oltářní budiž

podávána i laikům pod obojí způsobou a to těm,teří nejsou ve smrtelném hřícho. 4. Du
cbovenstvo zanechejž světského panování nad
časnými statky; žij skromně a atřídmě.

Že tyto články budou jen slabým poutem
mezi sektami husitskými a že věroučná roz
tříštěnost bude bajeti dále, to bylo patrno již
s událostí předchozích. Zajímavo jest, že ani
osobní přátelé Hosovi nedrželi se většiny
těch věrončných odchylek od katolicismu, pro
něž byl Hus k smrti odsouzen. To mohl
Hus dobře předvídati, že po jeho odchoda
nastane roztříštěnost u novotářů největší, ne
paleznon-li ihned místo otřesené autority kato
lické bierarchie, mimo Hosova učení a Písma
autoritu novou, stále připravenou k rozhodo
vání, k rozsuzování sporů. Skoro hned po smrti
Hosové nastal hotový chaos. K potlačení věro
učné zvůle většina pražských kališníků usnesla
se r. 1418 na článcích namířených proti vý
středníkům a obsahujících novoty, jež Hus ne
zavádě). Na př. pochválen nový zvyk, totiž
podávání Svátosti pod obojí nemluvňatům. (Za
vedl toto novotu Has?) Rozhodnuto, že Písmo
není jedinou normou víry; dlužno přihlížeti
též k církevní tradici. Jest potřebí poslouchati
duchovní vrchnosti třebas hříšné ve všem
dobrém. (Jakže o tom soudil Hus?) Mše svatá
budiž sloužena dle zvyku starobylého; evange
linm a epištola nechť se čtou po česku. (Chtěl
tomu Has?) Svěcení vody a všeliká žehnání
mohou se ctíti; dlužno věřiti v očistec, v svátost
posledního pomazání, kněžím v slově Božím

FEUIULLETON.
Tondovy kousky.

IV.

(3) Pan učitel vyučoval právě ve škole něm=
čině. — Tonda četl jednou básničku, jak »pilné
z květu všelikého včely šťávu sbírají, v tichosti
pak oulu svého sladký med vzdělávají«, a jež ob

„sahuje napomenutí: »Květinek ty ctné milenky
následuji též duše tvá, pilně snášej si myšlenky,

„dokud chvíle příznivá.« Tonda proti tomu napo
menutí nic neměl. Uznával, že jest dobře, shro
mažďuje-li si někdo čtením novéa nové myšlenky;
a nechť se učí zvláště ti, kteří jsou hloupější než

„on. Leč — jemu samému líbil se ze všech před
mětů učebných jenom tělocvik. Při tom se mohl
přece někdy trochu vydováděti. Ale němčina? Ta

-mu byla ze všech předmětů nejodpornější. Při ní
cítil největší nudu. Hleděl si nějak ukrátiti chvíli.
»Ty posloucheje, obrátil se na Tondu Voštinova,

. suděláme si legraci. Zamhuř oči a foukejl«
*A proč to mém dělat?«
»Však to uvidíš bned potom. Jen pěkně

zahmuř oči a foukej zdlouba proti zádům Francka
Vickova =

Sotva Voština zámhouřil oči, už Tonda rycble
vytáhl malou pišťalku a přiložil ji k ústům spolu
žákovým. Ozvalo se silné písknutí, — Všeobecné
překvapení. »To's pískl ty, Košte vide, vyhrkl
rozhněvaný učitel.

*A ne a nes, bránil se Tonda,
»Přiznej se, anebo uvidíš, jak . . „«
Já jsem nepískl, to tuhle Francek,c

pracujícím náleží právem Božským i lidským
slušné zaopatření, obrazy svatých mají se ctíti,
laik sebe pobožnější nemá přisluhovati svátostí
večeře Páně, posty církví katolickon přede
psané mají se zachovávati atd. A co už tehdy
musili snášeti mírní mistři kališní, osobní přá
telé Hosovi, od fanatiků vedených panovačným
Janem ze Želiva, bylo asi horším utrpením,
než žalářování Husovo. Jak těžký na ně dc
lehl úkol! S jakým sebezáporem, jak pracně
mosili rozvazovati gordické uzle, jež po sobě
Has v Čechách zanechal! S jakou statečností
v zájmu svornosti musili výstředníky odkazo
vati do určitých mezí, aby nenastala hotová
věroučná anarchie! Důsledky předchozí útoč
nosti a bezprogramovosti byly tolik žalostné!

Konečně tedy po reakčních nařízeních
z r. 1418 následovaly čtyři články, pouto a
program pro busity všecky. Leč hned 8 po
čátku každá strana si je jinak vykládala, aza
čala se jeviti zcela různá prakse v provádění
Jejich. Kališníci přijímali pod obojí Krista, Tá
boři pouze chléb a víno. Kněží táborští proti
článku 3. nejen světsky panovali, ale stávali
se i vojenskými vůdci. Mírný kališník Křišťan
z Prachatic ozval se proti ním: „Viztež, ka
cíři, že Kristus nechtěl jest, aby učedlníci
kupovali sobě meče k bojování tělesnéma.“
A jak Táboři překážky kladli smrtelným bří
chům, jak je trestali? Sami páchali proti
lidskosti hříchy do nebe volající. Současný
kronikář napsal proti nim: „Nenít toto zákon
milosti Boží, kterýž nahého odíti, lačného na
krmiti, žíznivého napojiti přikazuje, ale zákon
ďábelský, kterýž oděného loupí a lačným i
žíznivým chléb spaluje i nápoj.“ Kališný mistr
Příbram dí o kněžích táborských, že by ti
„muži krvaví“ neměli kněžími býti. Nejdříve
hrozné olapování národa vlastního, útisk vlast
ních souvěrců pracajících vydíráním nesne
sitelných daní; a když bylo těžko co lonpiti
v Čechách, pak teprve častější jízdy do Němec
za účelem tučnější kořisti. A pak — v zájmu
humanity přiváděli si Táboři ještě z Němec
cizí chasn jako pomocníky proti vlastní krvi.

A jak praktikovali zásadu o svobodném
blásání slova Božího? Na to dává odpověď
současný popěvek tehdejší: „Uožť nedovedů
řečí, toť chtí přemoci sečí.“ Dle jejich zásady
v čas pomsty Páně „každý věrný, kněz kterak
koli dachovní, jest zlořečenej (11) i kterýž
meči sv'mu tělesně zbraňaje od pomsty a od

=-2
«Ale — ale«, kroutil hlavou učitel; »tebe

jsem měl, Voštino, přece jen za hodnějšího. Teď
se honem přiznej, abys nebyl trestán ješté přísněji.«

*Pane učiteli, on tuhle Košt... .«
Vychovavatel hlasem o krintu povýšeným ú

sečně zavelel: «Odpověz na otázku. Pískl jsi čilinic 'a
»Pane učiteli, to je pravda, já jsem pískl,

ale... .«
»I ty, darebol« Učitel, různými kousky uličníků

stále drážděný, hned podaroval provinilce třemi
políčky s kázal mu, aby šel klečet.

+Húú, húú, on mi Košt řekl, abych foukal
a vstrčil mi při tom píšťalku do úst... .«

Druhý den starostlivá a zarmoucená matka
Koštova přišla do školy s lidumilnou žádostí:
»Moc bych prosila, pane učiteli, aby Tonička ne.
pohlavkovali. Na ruce nebo na záda ho uhodit
— to jo; on někdy zaslouží. Ale vědí, na hlavu
je chybný, moc chybný. Když ho tuble můj jednou
uhodil do hlavy, motal se chudák jako by ho
někdo uřkl.«

»Víte, matko, pozorují sám, že váš chlapec

umí. Ale nejhorší jest to, že je velice chybný na
srdce; to jeho srdce jest zlé, tvrdé, v tom srdci
bují býlí prostopášnosti a svévole. Zasaďte do srdce
toho vonná kvítka poslušnosti, skromnosti a lásky
k učení.« — Tak a podobně poučovul s vyššího
blediska učitel Koštovu matku, až se z dojemných
těch slov rozplakala. — Ale Tonda neoddával se
sentimentálností nijak; elegická nálada neměla do
jeho srdce přístupu,

Nastalo rozloučení se školou. Kam teď
s klukem? Tondovi smůla a dratev se nikdy ne

——

Ročník XII.Jmserty se počítají levně.
Obnova vycháví v Ddlež v poledne.

vylévání krve, protivníkův zákona Kristova;
ale má roce své omýti v jich krvi a posvětiti.“
(Tak!) Vždyť „v tomto času pomsty Kristus
v své tichosti a v slitování není následován
k těm hříšníkům, ale v horlivosti, v prchli
vosti, ve své spravedlivé vodplatě.“ Ovšem že
byl u Táborů každý hříšníkem A nepřítelem
zákona Božího, který chtěl opravdu svobodně
kázati a který nedbal táborských ubohbých
pověr. Jak hrozně pronásledovali Táboři pro
odchylnou nauku kněze kališné! Nechtěli jim
ani dovoliti konat bohoslužby v obvyklém cír
kevním roucho. Husita Vavřinec z Březové
oapsal o tom: „Všecky faráře i kněze, kteřížto
při svých osadních farách ovce své věrně slo
vem Božím a rozdáváním těla a krve Kristovy
pod obojí způsobou krmili a pásli jsou, násilím
z jich dvorův a kostelův, když mše sloužili,
ornáty na nich trhajíce, jímali a s.ázané do
Hradiště Tábora vodili jsou.“ Ustanovili si
r. 1421, že každý kněz přistižený v ornátě
bade upálen. — Koněží táborští vybízeli své
ovečky, aby „bylo bojováno, mordováno a při
nuceno k zákonu Božímu.*

Proti inkvisici táborské strana kališná
zřídila systematickou inkvisici vlastaf. A brůza
přímo obchází, čterne-li jak zastanci „svobod
ného hlásání slova Božího“ se pronásledovali
vzájemně a jaké krvavé bitvy mezi sebou svá
dělí. A těch brozných hádek na věroučných
schůzích mezi Tábory a kališníky! Na husit
ském soěmu v Čáslavi r. 1421 „také jest zna
menitě svoleno, že „ač by (kdyby) kdo nechtěl
k artikalům svrchopsaným (4 článkům) připu
stiti, ten nebo ti k tomu mají připuzení býti,
a jej nebo je za oaše nepřátely míti.“ (To če
lilo proti katolíkům, kteří tak prohlášeni ve
vlastním domově za psance.) Tehdy odpadljiž
hamižný pražský arcibiskap, Němec Konrád,
k husitům. Sněm nyní ustanovil, že pod jeho
dohledem má se ačiniti nesnesitelným roztrž
kám a výstřednostem v hasitstvu přítrž; usta
noví se nový řád, pod nějž „všecko kněžstvo
i žákovstvo v království Českém jednostejně
a svorně má podniknoati a podstoupiti; a jest
liže by se který kněz z řádu vytrhl a z řádu
vystoupil, chtě jinak vésti neb kázati, ten ode
pánův a obcí nikoli pro své výtržky nemá
trpen býti, než ihned odeslán býti k úřední
kům arcibiskupovým.“ — Vida, jak najednou
žár pro svobodné hlásání slova Božího na zá
kladě peprných zkašeností ochladl! Bylo však——---=
líbila. Co prý z toho řemesla kouká? Obuvník
jiným dělá krásné boty, paradí je i na podrážkách
a sám chodívá v šeredných trepkách. A učit se
pekařem? Tonda na návrh odpověděl tatíkovi, že
pekař dělá jiným křivé rohlíky a sobě křivé nohy;
a tohle je k smíchu. »Teda bys mohl být, hochu
krejčím? Vondra povídsl, že by učedníka potře
boval.« — Toník se rozhod), že to zkusí, Ale za
dva měsíce byl již zas doma u tetíka. Bodejť,
bude přišívat na mužské rukávy knoflíky, které sc
nezapínají. Bodejt, nechá se sekýrovat cd hrbatého,
že mu ušil kabát pokřivený! Nejvíc ho dopalovalo,
Že musel částky oděvu žehliti, Zákazník to vezme
na sebe dvakrát a už oblek stejné pomačká, Samá
zbytečná práce. A pak poličky dopadaly na jeho
přemoudřelou hlavu hustěji než ve škole, A takové
působení na cit nijak se Tondovi nelíbilo, Miloval
vlastní svobodu do krajnosti. A — lepší zdraví
než řemeslo. Bylo potřebí delšího společného studia,
než určen životnímu béhu Tondovu nový směr.
Zatím pomáhel čiperný hoch tatíkovi »flokovat«.
A při práci oba filosofovali o nejprospěšnějším
rozběhu za životním štěstím.

Za dva měsíce začal se cvičiti Tonda v umění
truhlářském. Mistr byl dosti trpělivý. Ale — Tonda
zas brzy doma flokoval. Je mu prý líto dělat
umrlčí rakve; na to má příliš měkké srdce;
k tomu všemu robit zouváky, plivátka, králičí
chlívky, to je pod jeho důstojnost ; takové hlou
posti dělat nebude. Nové — tentokrát delší filo
sofování. Učit se mlynářem, k tomu nejevil Toník
žádné chuti; to prý ani není řemeslo, ale jen
samá otrocká dřina. A pak jsou mlynáři náramně
hloupí. Když mají vody plno, pijí pivo a když
vody nemají, právě tenkrát pijí vodu. Provaz



možno podnipnontí pronásledování Táborův aŽelivovcův? Želivskýřádil v Praze s chátrou
proti kališníkům dál a Žižkův cep statečně
rozrážel tisíce hlav kališných. Marně obec
Pražská, která prožívala pod krvavým despotou
Želivským hotový soudný den, rozhodla, aby
kněz od kališné víry se odcbylující nesměl
v Praze kázati, a aby byl na statku i hrdle
trestán, kdo by takového zastával. Žalivovci
navrhovali, aby mistři, osobní přátelé Husovi,
„jakožto protivníci pravých kněží byli zmor
dováni neb ztopeni neb z města jako psi vy
vedeni byli“ Když konečně se zbavili Pra
žané Želivského tajnou popravou, ta stou
penci odpraveného pobili některé konšely,
drancovali mnohé domy pražských mistrů u
trbali jejich knihovny; kteří mistři 80 ne
spasili rychlým útěkem, byli vsazení do vě
zení. Tak se jednalo s osobními přáteli Hu
sovými. Nevzpomínali tito učenci při svém
ponížení s pláčen: na Hasovy naivní naděje?
Začala je sonuditi vášnivá chátra; vypověděla
tehdy některé do Hradce Králové, „aby se
káli.“ A kdyby býval tebdy přítomen v Praze
Has, co by se bylo stalo jema? Vždyť by byl
k Želivovcům rozhodně nepřistoupil. Jak těžce
a 8 jakým mačednictvím musili zažehnávati
jeh> přátelé duchy, které byl sám vyvovall
Zkusili od samých busitů víc, než Hus před
upálením od kostnického koncilu. | (Dokonč.)

Dopis z Prahy.
Jak zasedá sbor obecníchstarších. V pražské

veřejnosti panuje jediné přesvědčení, že sbor
obecních starších králov. hlavního města Praby,
kterýž jest nejširším representantem hlavního
města našeho Českého království, klesá stále
hlonběji s morální své výšel Doby, kdy po
slachač vydržel po celé hodíny naslonchati
vývodům řečníků, pronášejících pozoruhodné
řeči vybranou, dokonalou mluvou, jsou ty tam.
Mimo několika členů sboru, kteří vědomi si
své hodnosti reprasentají ji důstojně, jak na
zástupce občanstva se sluší, zavládl u valné
většiny zástupců obce pražské při scbůzích na
radnici způsob, upomínající silně na mravy
panující na zeleném trhu pražském. Věru,
člověk by ani nevěřil svému zraku a sluchu,
díva-li se jako posluchač z lože nebo galerie
do zasedací síně při schůzi, že to zasedá sbor
„nejlepších občanů, vybraných representantů
občanstva“. Soukromá zábava, plané vtipy,
smích, vyprávění různých historek, vyřizování
soukromých záležitosti, umlonuvání, zdu-li se
půjde po schůzi — většina pánů vzdaluje se
dávno před ukončením schůze — k Flekům
nebo na Střelecký ostrov, s jakou nyní drží
ten a ten zástupce města, které baletce posílá
nyní kytice předák protivné strany, to jsou asi
hlavní předměty rozhovorů, které zajímají
„otce města“ mnohem více, uežli o čern právě
se rokuje. Jest neuvěřitelno, že obecní starší
mnohdy aui neví, o Četn se hlasuje, u přece
blasují!! A pak prý má býti sbor obecních
starších vzorem zastupitelstvům ostatních čes
kých měst! Kdyby podle něho zastupitelstva
jiných měst se řídila, to by měla pěku, vzorl
Vytýkáme co uejdůrazněji tyto nepřístojnosti,
doporučajíce těm, jichž se týkají, aby vážnost
a důstojnost pražského obecního zastupitelstva
nesnižovali malichernostimi, a když již jednou
byli za obecní starší zvolení — po čem zajisté

nictví mu bylo ještě odpornéjší. To takl Držeti
1 v zimě v ruce při předení namočený hadrl A
pak ti bláhoví provazníci stále chodí pozpátku,
ačkoli na zádech očí nemají, a tak ani nepozorují,
jak si šlapou po štěstí, A jestliže se nelíbilo Ton
dovi starati se o obleky lidské, tím méně se mu
zamlouvalo plésti čabraky na hloupé koně, Avo
chlovat konopí? To škodí moc lidskému zdraví;
tolik prachu z pazdeří při tom lítál

=Teda bys mohl být, Toníku, kovářem?«
»Hm, takovým koptíkem umouněným? Bo

dejť, polykat ústy oheň a nohy nechat mrznoutl
A než bych obouval podkovami kobyly, to bych
opravdu radši obouval lidi jako vy, tatínku. A
copsk kdyby mne někdy kobyla při kování
kopla ?« —

Tondovi z celé činnosti řemeslnické by se byl
nejlíp líbil fešácký vandr. Ach, takhle do světa —
hodně daleko a šantalovat se rok od roku, to by
bylo nejlepší! Ale když žádný mistr nechtěl býti
tak ochotný, aby potvrdil Tondovi, že už je to
varyšem. Pro Tondu to byla samá smůla, horší
než jaká se lepila na prsty jeho tatíkovi. »Ty bys,
kluku, nejradši pěkně papal a dlouho vyspával,
vid! To věřím.«

vHm, vy jste na to, maminko, přišla; a
copak to je málo, když si od rána do večera hlavu
lámu, jak bych sobě i vám ulehčil ?«

»l já tě znám; to pořád jen študýruješ, co
bys měl dělat, abys nemusel nic dělat.«

(Dokonč.)
8

z celé duše toužili a prabli — aby hodnost,
kterouž byli vyznamenání, zastávali, jak na
zástupce obce se sluší.

Při té příležitosti nemůžeme opomenutím
přejítí nedbalost, kterouž přímo vyznamenávají
ge někteří obecní starší, a kteráž braničí již
na poslední mez možué nedbalosti ! Týká se to
různých achůzí a komisí, v nichž obecní starší
do nich zvolení skvějí se svojí — nepřítom
ností. Jest nesporným faktem, že zasedání
v různých komisích obecních vyžadaje nejen
čas, nýbrž i jistou obětavost, a pakli této
pánům se nedostává a nemohou-li povinnostem
na se přijatým zadosti učiniti, nechť se jenom
hodnosti obecních starších vzdají. Bude to ku
prospěchu obce i jim. Ostatně jest zajištěným
taktem, že by ozdravění poměrů na Staroměstské
radnici přivodilo jenom usnesení a změna obec
ního řádu v ten rozum, že obecní starší bez
výminky, ať náleží sdražení kterémukoli, po
třech létech neměl by již býti volen. Tím by
se znemožnila činnost tak zvaných obecních
starších „doživotních“, kteří svými různými
kompromisy a obledy přivedli na Staroměstské
radnici zbahnění poměrů, jaké tam nyní jest.

+ +
*

Nový úlok na kapsy lehkověrných Pražanů.
Ještě není uklidněna hladina veřejného mínění
pražského, rozvířená sensační valnou hromadou
„Záloženské a úvěrní banky v Praze“, o níž
jsme podali zprávy v tomto listě (na které
osoby, jichž se zprávy týkaly, uznaly za dobré
odpověděti na svoji obrana obšírnými výklady,
jichž jádrem ovšem nepřímo byly nuceny do
znati, že zprávy naše byly podstatnyl) a již
opět rozvířila se hladiua novými sensačnostmi
z nešťastné „Záloženské a úvěrní banky“, o nichž
jsme nejen nuceni, nýbrž i povinní dáti do ve
řejnosti zaračenou a poctivou zprávo. Schodek
127.308 K 40 b, zvýšený a odepsaný obnosem
nedobytných pohledávek per 10.008 K 95h,
a zvýšený mimo to o odbytné dřívějšímu ři
diteli Josefu Bergrovi v obnosu 29 000 K, jakož
i dále o odepsaný dluh ve výši 3854 K 18 h
na celkový oboos 170.171K63h... V tomto
— pa hospodářství nynějšího řiditelstva (sic I)
v „Záloženské a úvěrní bance v Praze“ p
divné světlo vrhající činnost —-ohromném ob
nosu nejsou ještě zahrnuty soudní výlohy ze
zbytečných procesů proti bývalému řiditeli
Bergrovi atd. — — —jest eúčastněno při této
částce za 414.600 K závodních podílů. Jest
samozřejmo, že deficit tak ohromný, jejž ne
může omluviti částka per 33.000 K na poštovní
zvámky (I), jest předzvěstí natné likvidace,
ne-li bankrotu, pak-li schopné race neujmou
se včas celé věcí, aby přivedly ji včas ke
zdárnému výsledku. Tak, jak nynější řiditelstvo
banky, „Em. Balcar a spol.“, míní prováděti
sanaci výše uvedeného schodku, tento zažehnati
se nepodaří a v zájmu postižených členů banky
notně musíme pozvednouti svého varovného
hlasu, abychom je uchránili škod. Činíme tak
v přesvědčení, že jest nutno a nezbytno ozvati
se včas, nežli bade pozděl . . . Farmosní
oběžník, který Eu. Balcar a spol. rozeslali po
členech banky, jest něco tak neslýchaného. že
zasluhuje, aby podroben byl spravedlivé kri
tice. Zasílatelé v oběžníku se dotazojí. zda-li
členové míní „vypadající na ně kvotu (I) v ob
nosu „asi“ (!!) 42 K na každý podíl per 100 K
(pěkné nadělení!) hotově zaplatiti. . . . „Vzble
dem k tomu, že návrh náš nalézá potěšitelně
mezi členstvem naším živého ohlasu (!, takže
již bojný počet podílních listů řečenému kon
sorciu byl dán k disposici (?) a z ohledo
k tomu, že stanovisko, které ráčíte zaujímati,
ukončení poněkud by zdrželo, obracíme se tímto
opětně na Vás se zdvořilou prosbou, byste si
tuaci náležitě prozkoumal) (což ji neprozkou
malo řiditelství samo ?) a nám konečné roz
hodnatí své do 8 dnů adělil, ani bychom jinak“
— vyhrožují „Balcar 4 Spol.“ — „dali věci
volný průchod, čímž by důsledky zase jen Vás
co člena stihly (!!),“

Věra, něco podobného po finančních ka
lamitách, jimiž některé záložny byly postiženy,
nikdo by neočekával; že by páni „dali věci
volný průchod“, a „že vyllídky, jež se nynější
Záloženské a úvěrní bance pro budoucnost
skytají, nikterak valné nejsou, ba že naopak
již v sobě nesou zárodek k dalším značným
ztrátám“ — jak ve vyzvání dále se praví, jest
jen vyznáním naprosté neschopnosti sanovati
celou věc. Kdo však poskytne zárako, že
panstvo má tolik schopnosti, aby dovedlo 84
vovati to, co samo přivedlo na pokraj zkázy?
Záraku tu neskytá ani chlobné prohlášení, že
„vedení badoucí „Obchodní baunky“, ve kterou
chtějí přeměniti „Záloženskon a úvěrní banko“,
mosí (11) býti svěřeno osobám, jichž samotné
jméno skytá naprostou záruku reelního jednání...
(Což pan „B. a Spol.“ již ji neskytají ?)

To nejcharakterističtější nři tomto fa
mosním oběžníku jest, že členové představenstva
jej ani nepodepsali, a že podpis připojil na něj
p. Em. Balcar tužkou! Podlestanov nemá oběžník
autorisace představenstva, jehož jménem členstvu se

vyhrožuje, poněvadžčlenové představenstva jej
nepodepsali; má jen účel sehnati peníze, za
něž neposkytuje se členstva pražádné záruky!
Neopomeneme své člemářstvo informovati o všem, co0 vlétosemsačnívěcíještěsestame.

*

Resignace prvního náměstka starosty cís. rad
R. Jahna. V úterý dopoledne poslal brení ná
městek, továrník a císařský rada v. Richard
Jabn starostovi pražskému dru. Grošovi přípis,
jímž oznamoval, že své hodnosti prvního ná
městka starosty králov. hlav. města Prahy se
vzdává a pod žádnou podmínkou resignaci,
kterou činí pod dojmem posledních událostí
ve správní radě městských elektrických pod
niků, neodvolá. Zpráva o této resignací rozlétla
se Prahou velice rychle, působíc všady sensaci,
a jsouc provázena různými domněnkami i
náhledy.

Jak čtenáři tohoto listu se pamatují, řekli
jsme bned, když prohlásil nově zvolený první
náměstek, že si ponechá hodnost předsedy
správní rady městských elektrických podniků,
že dvě veliké fankce, býti náměstkem a 800
časně předsedou správní rady milionových
elektrických podniků městských, těžko bude
možno sloučiti, ježto každá z nich vyžaduje
člověka celého. Úsndek náš se osvědčil správ
ným a provázen byl skutkem ještě dříve, nežli
jsme se nadáli. Jest jisto, že první náměstek
jako předseda správní rady podniků elek
trických častěji dostal se do rozporu se členy
3právní rady, ježto mermomocí hleděl vždy
prosaditi, co ai usmyslil, ač na druhé straně
před několika sociálními agitátory ustupoval a
ve všem jim bleděl vyhověti na úkor své hod
nosti a zájmů úřednictva. Ostřeji vynikl spor
předsedy správní rady městských elektrických
podniků ve věci parní torbiny, která po návrhu
místopředsedy správní rady p. Varvažovského
byla zadána firmě Ringhofferově, když jiné
firmy — z uichž cís. rada p. Jahn doporučoval
strojírnu Breitfeldovu a Spol. — nemohly po
ekytnouti zároku zdárné výkonnosti parní tur
biny. Spor měl důsledek ten, že p. Jahn re
sigooval na hodnost předsedy správní rady,
a v úterý, tedy den po té, když sbor obecních
starších neschválil novou milionovou půjčka na
elektrickou drábu do Bubenče, resignoval ina
hodnost starostova náměstka. Osoby do poměrů
na Staroměstské radnici dobře zasvěcené uji
šťují však, že resigoace má svoji příčina v tom,
že naděje, které cís. rada Jahn kladl do elek
trických podniků, že je vytáhne z deficitu, se
neosvědčily, ba důkladně ho sklamaly, ježto
elektrické podniky dosud a dlouho ještě se
nebadon vypláceti.

hd +*

Výlet do Londýna. Výlet, který si udělal
sterosta p. Dr. Groš 8 cís. radou p. Novákem
a učitelem p. Schrůttrem, členy to sboru obecních
starších, do Londýoa, stál maličkost 15000 K.
Náklad tento se učinil proto, aby tato deputace
ve famosním českém oddělení (o němě již jeme
referovali) mohla avítati několik Angličanů.

A kolik dala representace města Praby na
katastrofou živelní postižené na Benešovsku ? ?

Obrana.
(8)Cítí, že přišla jiš jejich doba a

proto odhazují škrabešku. Jakkoli ve
Francii již jest uzákoněna rozvížitelnost mau
želství a jakkoli snadné uzavírání nových sňatků
tam natropilo tolik zpoust, přece jde poži
dovštělá Francie ještě dále; chce přispětiještě
k většímu rozvratu rodinnému. Jižse utvořil
„Výbor pro manželskou oprava“, který předložil
sněmovnám k projednání svou vlastní osnova
nového zákona0 manželství, Uvádíme myšlenky
onoho nadmodcroího výboru, přičiňajíce v zá
vorkách vlastní poznámky.

Tedy dle mínění výbora „bylo by dětin
ským zastírati, že zřízení manželství ocitlo se
v kritickém boda; ozávod ohlašují filosofové i
románopisci sbroacení se tohoto zřízení. (Tedy
samy protikatolické kraby přiznávají, že do
savadní francouzská „reforma“, o kterou také
naši pokrokáři usilují, nepřinesla větší štěstí a
klid do rodin než katolické manželské právo;
dosvědčují, že vymazleným a světáckým lidem
už ani usnadněné zavírání nových, a nových
sňatků maoželských nestačí). „Jest nutno při
kročiti k nápravě. Vstoupení do manželství mosí
býti otvářeno tak snadaě a bezobtížné, jak jen
možno. Valně tím vzroste početsňatků z lásky.
(Ano, vzroste hned plno sňatků nerozamné
mládeže, aby tytéž sňatky po vystřízlivění co
nejdřív zase byly rašeny za příčinou sňatků
nových.) Musí býti ulehčen rozvod, aby tak
stal se jedině důstojnou rozlakou dvou ny
slících (snad nerozvášných a nerozimyslných ?)
bytostí a přestal být ohavnou komedií, kterou
jest dnes. (Aha! Teď už sami Francouzové při
znávají, že hrají komedii manželé, kteří před
úřadem „nutné“ záminky rozluky udávají.



ústavy, dětskou opatrovnu, založenou a vydržo
vanou zdejším podpůrným spolkem „Lidumilem“,
a soukromou nemocnici, sřízenou a vydržovanou

pro zdejší nemocné vysokorodou paní Růženou,sronkou z Kónigawarterů. Nově zbudovaný hřbi
tovní kostel Bož. Srdce Páně jest postaven ná
kladem 80.000 K úplně z milodarů četných do
brodinců jak zdejších, tak v městě našem rodilých
a v cizině působících. Přední místo mezi nimi
zaujímali zvláště dva naši rodáci + p. Eduard
Suchánek, bývalý učitel v Praze, který již r. 1901
na zbudování hřbitovního chrámu v Solnicí odkázal
12.000 K a pak jistý nejmenovaný rodák zdejší,
jenž též obnosem daleko přes 4000 K přispěl
zvláště na vuitřní zařízení a výzdobu této avatyně.
Všem pp. dobrodincům budiž vděčná paměť a
srdečné „Zaplat Bůh“

Vikarlátní skupina novobydžovská
konala svou schůzi v Novém Bydžově 9. Července
t. r. za účasti 14 členů a 3 hostí. Předaeda sku
piny pojednal na základě referátu od zemské jed
noty čes. katol. duchovenstva „K založení nového
denníku“ o založení nového denníku katolického,
a s konkretními návrhy informace plenem vysloven
soublas. Druhý bod: „O vbodné a praktické knížce
modlitební pro lid“ vynechán, jelikož přiměřeným
způsobem o témž předmětě promluvil ráno pří pa
storální konferenci starobydžovský farář, odpo
ručiv plným právem „Oltář“, ovšem se značnými
změnami a doplňky, jako nejzpůsobilejší knížku
modlitební pro lid všech diecésí českých. Ke štva
nici proti prováděcímu nařízení k vynčovacímu
řádu odporučeno, by každý duchovní svědomitě
plnil svou povinnost v místní radě školní a tam
nezasvěceným v té věci laikům objasnil, že se 0
nic nového nejedná, než 0 to, co již zvykem, dlou
holeton praxí a různými instrukcemi dávno naří
zeno bylo. Žlunický administrátor promluvil o
stinných stránkách práva patronátního, což s údi
vem všech přítomných vyslechnuto a plným právem
odsouzeno. S rozechvěnou myslí debatováno ©
úpravě kongruy, která stále a stále je odstrkována
jsko popelka. Příští schůze v Chlumci n. C.

C. k. odborná škola tkalcovská ve
Dvoře Králové n. L. Zápis žáků do c. k.
odborné školy tkalcovské ve Dvoře Králové nad
Labem do denního oddělení pro školní rok 1906—
1907 konati se bude ve dnech od 8. do 11. září
1906 v budově školní vždy od 8. do 11. hod, do
poledne. Podmínky přijetí: L. Propouštěcí vysvěd
čení ze školy obecné neb měšťanské s dokázaným
prospěchem dobrým. 2. Ukončení 14. roku. 3. Svo
lení rodičů neb poručníka k návštěvě školy u ne
plnoletých. Při přijímání mají přednost: a) V prvé
řadě takoví, kteří v nějakém tkalcovském závodě
nejméně 2 roky zaměstnání byli a všeobecnou prů
myslovou pokračovací školu nebo večerní oddělení
školy odborné s dobrým prospěchem navštěvovali;
kteří se vykáží delší praxí, mají přednost. b) Ve
drubé řadě ti, kteří byli nejméně 2 roky zaměst
návi při průmyslu tkalcovském, ale pokračovací
školu nenavštěvovali. Mezi těmito mají přednost
starší před mladšími. c) Ve třetí řadě budou při
jímání teprve ostatní přihlásivší se, pokud však
ve škole místo stačí. Přednost mají opět starší
před mladšími, s větším předběžným vzděláním a
lepším prospěchem. Pro žáky večerního oddělení
pod sub L. a 2. uvedené podmínky a průkaz ně
jské praxe v tkalcovství. Školní plat: Vyučování
trvá 2 roky a udílí ae bezplatně žákům, pužíva
jícm domovského práva v královstvích a zemích
na říšské radě zastoupených. Cizozemští řádní
žáci platí školné v obnosu 50 K ročně. Každý žák
povinen jest při přijetí do ústava zapravit zá
pisné a na pomůcky školní úhrnem 4 K.Pilní a
chudí žáci mohou dle stávajících prostředků pod
pory obdržeti. O prázdninách odbývá se běh pří

Parný pro žáky vstupující do I. ročníku denníhon. Tento přípravný běh jest povinen každý
žák navštěvovati, který se nemůže vykázati ně
jakou praxí. V jednotlivých zvláštních případech
může býti žák i bez odbytí tohoto běhu přijat.
Zápis do běhu přípravného koná ee od 26.—31.
srpna 1906 od 8.—11. hod. dopol. Přihlášku možno
též učiciti písemně neb osobně po celou dobu
prázdnin. Běh přípravný počíná 1. září, končí 16.
září. Zápis do nedělních a večerních běhů koná
se ve dnech od 16. září do 1. října 1906. a) Ve
černí a nedělní běh pro tkalcovství a vyučovací
řečí Českou; vyučuje se 6 hodin týdně, totiž:
I. r. v úterý a ve středu od 7—9 vočer, v neděli
od 9—11 dopol., II. r. v úterý a vpátek od 7—9
večer, v neděli od 9—11 dopol. b) Běh pro the
orii tkalcovství s vyučovací řečí německou; vý
učuje se v neděli od půl 9. do půl 12. dopol.
Vyučování v nedělních a večervích odděleních po
číná 1. října a končí 30. dubna. Školné se ne
platí ; žák sloší pouze 2 koruny jakožto příspěvek
na školní pomůcky, od kteréhožto poplatku může
však býti jen ve zvláštních případech osvobozen.

Uvítání Jeho Bísknpské Milosti
v Jičímě. Dne 28. června, v předvečer svátku
av. Petra a Pavla zavítal nejdp. biskap Dr. Josef
Doubrava do Jíčína, aby drahého dne posvětil
krásný umělecký kostelíček blísko obce Kýejnice,
na tamním vojenském hřbitově. Třeba že je tato

všech stavů a vrstev projevilo svému veleknězi po
vinné pocty. Již na nádraží uvítal nejdp. blekupa

místodržitelský rada Fel. Bachner, starosta města
Fr. Knotek a náměstek starosty JUDr, Frant.
Volf a jednotlivé spolky. Vlastního uvítání se do
stalo J. Bisk. Milosti teprve ve středu města na
Vald. předměstí velkým zástupem občanstvá všech
vrstev a stavů, velkým počtem c. k. úřednictva a
representantů c. k. vojska, úřadů patronátních,
autonomních, nepřeblednými zástupy žactva zdej
šího c. k. gymnasia, c. k. reálky, pedagogia, škol
měšťanských a obecních, jež přivedeno bylo svými
řediteli a professory a učiteli. Nejdp. biskup,
laskavý ke všem, téměř za hodinu, neboť zdržován
vítajícími, mohl vatoupiti do krásného chrámu P.
v. Jakuba, kam byl uveden místním a okolním
duchovenstvem, jež ve značném počtu, vedeno vlidpp.
vikáři Janem Sehnalem z Bělohradu a J. Tichým
z Veliše, se dostavilo přivítat uejdp. arcipastýře.
Uvnitř chrámu přivítala nejdp. biskupa farní
eyrillská jedoota Wittovým responsoriem „ecce
sacerdos magnus“, jež ještě dirigoval, oyní již
mrtvý, Frant. Jirásek, bývalý ředitel kůru u sv.
Jakuba. — Ve městě panovala příchodem našeho
arcipastýře slavnostní nálada. Druhého dne odejel
pan biekup v elavném průvoda ku Kbelnicí, aby
tam posvětil krásný, ba můžeme upřímě říci pře
krásný kosteliček ku pocté sv. Potra « Lavla.
Před obcí Kbelnicí uvítán byl zastupitelstvem obce,
vedeným p. starostou Jenékem a četnými druži
čkami a ohromným zástupem lidstva z široširého
okolí, nakupeného před kaplí. Vztyčena jest tato
čistá perla mezi okolními kaplemi vtěch místech,
kde před 40 lety zuřila lítice válečná a to proto,
aby v těch místech hlásala nyní „Velký Mír“, jak
znásorňuje umělecky provedený „Anděl Míra“
nad vchodem do kaple. Vystavěna jest na po
zemku věnovaném od p. K. Řezníčka, soukrom
níka na Hrubé Skále, dle plánu p. architekta V.
Weinzettla, ředitele c. k. odborné školy v Hoři
cích. Celý akt slavnosti, jíž lesku dodat světitel,
nejdp. biskup, provázen mimo jiné hodnostáře
princem knížetem ze Schaumburg-Lippe, byl vážný,
tklivý a dojemný. Vzpomínali jsme při tom, zvlášť
při řeči J. B. M. dob dávno minulých, brdinů oběte
vých-a poslušných, připravajících si svou brdinnou
stmrtí — věčný mír a nehynoucí slávu. Vzpomínali
jsme, jak se tenkrát před40 roky snesla nad krajinou
jičínskou náhlá bouře, z níš krvavé rudý blesk
sjel a zničil mnobo životů lidských. — Kosti jich
odpočívají nyní pod ochranou sv. Petra a Pavla
a 8 nimi je tu všechno pohřbeno, dobro i slo,
vášeň i žel, hřích i činy spravedlivé. — Po na
vrácení do města připravil vidp. děkan Dittrich
representativní hostinu, jíž se účastnili zástupci
města, c. k. úřadů a různých korporací. V sobotu
nejdp. biskup, když nejvýznamnějším osobnostem

dobrým lidem a na všechny strany rozdal mnoho
útěchy, rozloučil se s Jičínem. Bylo to pohnatlívé
loučení na nádraží, když obklopen lidem prostým,
chudým a na druhé straně zástapci význačných
úřadů a korporací a zvláště jemu milými dětmi,
volal nejdp. biskup: „S Pánem Bobem, pozdravuji
všechny, děkuji všem srdečněl Na brzkou shle
danou |“

Z Kolína mad Labem. Nepředložená
akce spořitelny, o níž jsme se zmínili minule,
vyvolává Da všech stranách pocbopitelný rozruch.
C. k. mistodržitelství nechalo si předložiti již také
celou zálešitost a patrně bude půjčka odvolána,
Škoda však tím způsobená nebnde jistě asi na
hražena původci, neboť jak snáme zprostředko
vatele, dovede svým advokátským knifem ze všeho
se vysekati. Důsledky to má ty, že někteří dle
nové ředitelstva spořitelny podali již své resig
pace. Třeba ovšem připomenouti, že vkladatelům
nehrozí žádné nebezpečí a že bylo by bláho
vostí vésti nějaký run na spořitelnu. Pracovalo
by se tím jenom do rukou různým živlům u nás
dobře známým. — Rozbárané politické poměry
zasahují i do távodů průmyslových. Posledně

Podařilo se sice dosavadní správní radě uhájiti
své posice, ale bode to asi stejné jako v městské
radě. Nové poměrypřivedou pomalu nové lidi.
Bylo by ai jen přáti, aby při tom darmo nebyl
opět rosplýtván kapitália otřesenčeský podnik,

Z Kutné Hory. Po návštěvě Jeho Veli
čenstva císaře a krále Františka Josefa I. která
vyvolala n más tak mohutně působící jednolitou
svornost, oddali jsme se příjemné illusi, že klidné
a za jedním cílem ge nesoucí anaby potrvají i na
dále. Bohužel, že z krásného sou burcuje nás
skutečnost volebního boje, který v těchto dnech
se rozpoutal se vší svou pohontlivostí. Nevede se
boj ani tek proti zásadám a programům, jako
proti osobám. A to vždycky sebou nese rmat spod
ního kalu. Víme, že bude tou dobou, kdy tyto
řádky se ztělesní tiskařskou černí, už rozhodnuto
o všech těch osobách, kolem nichž se všecko točí,

ale přálibychom si, kdyby anad i jejich u Ístazaujaly osoby nové, aby ten duch, kterým neseno
bylo zastupitelstvo v letech minulých, nevymizel,
a eby královská Hora stala se v budoucnosti
opravdu tím, čím se státi může při trošku dobré
vůle. Ovšem stojí to peníze! Ale bez těch není
vůbec žádné muziky. Ostatněokolní města stůňoa
také statisicemi dluhů a nemají ani z dálky toho,
čím se honositi můžeme my. Nuže, nechť z mraků

volebního sápasu vzejde tím jasnější sluace budoucnosti naží drahé Hory!

Z Kotsohorska. V poslednímzasedání
okr. výboru bylo rokováno o tom, aby do správy
okresu byly přejaty silnice spojující nádraží dráhy
Kutná Hora—Zruč. Víme ovšem, že nelze jinak,
ale třeba upozorniti, že tak mizerně stavěné při
jížďzy, jak tu se stalo, hned tak se nenaleznou.
Leckde to nebyly silnice, ale navezené komposty,
v nichž za deštivého počasí těžší povozy přímo
tonuly. Podoikatelstvo se příliš nevyznamenalo, a
divíme se, že přes to vše mlčky se přechází.
Páni u zemského výboru měli by býti trochu
přísnější. Co vše se vypravuje a co je při tom i
skatečně zjištěno, jest přím» plýtváním peněz.
V Kutné Hoře nádraží nedostačuje a musí se při
stavovati, přijatá budova ve sklepích je plná vody
a za drahé peníze musí býti stavén kanál odvod
hovací; na trati byla vrstva štěrku nižší než
zákon předpisuje, a celá trať musí býti znova
podkládána. V Malešové jest podobuě budova na
vodě a úředník může si zaříditi ve sklepé chov
ryb nebo žab atd., atd. To jsou fakta, která křičí.
Vybíráme jenom namátkou a nedivímo se, že při
tomble hospodářství jsou pak naše místní dráhy
passívní. Přílišná shovívavost škodí. A co platí
o stavbách, pozemních platí o pracích na př. tru
blářských a jiných řemesinických pracích. Naši
živnostníci by byli jistě zhotovovali lepší a trvan
livější. Neobviňujeme a nevyčítáme; jenom koc
statnjeme. Povolaní činitelé nechf se učí pro
budoacnost|

Z Polabí. Ve všech tak zvaných pokro
kových listech všech odatínů možno 8e vyní do
čísti o promyšlené agitaci, již rozvinuli tajní i ve
řejní nepřátelé katolické církve. Hemží se to
frázemi o bojovnosti klerikálů, kteří obrožují sva
boda svědomí, chtějí zotročiti učitelatvo, pozavírati
svobodomyslné a pokrokové rodiče atd. atd. Již i
zastrčené vesničky ozývají se bojovoými hesly,
neboť apoštolové pokroku nelenají ai burcovati
národ i na takových místech, kam by jinak jejich
mysl ani nezaletla. Musí to také hroziti strašné
nebezpečí našemu národu z těch prožluklých ka
tolických far, když jim nestačí již avi paragrafy
shromažďovacího zákona a když ucbylují se k pro
středkům tak charakteristicky pokrokovým, jak
stalo se na jednom okrese (snad na všech, pozn.
redakce) žírného Polabí. Dostalo se nám do rukou
provolání k učitelstvu, takový tajný oběžník,a bylo
by škoda, kdyby i naše veřejnost o něm nezvě
děla. Opravdu charakteristické! Zaí: „Prováděcí
nařízení k novému řádu školnímu a vyučovacímu
způsobila ve veřejnosti rozrach — oprávněný. Po
výrocích rozhodujících osobností v poslední době
půblikovaných bylo lze doufati, že nařízení v ny
nějším znění vydána nebudou. Leč — nebezpečí
hrozí stále veliké. Počínají totiš kolovati petice
z far vydané po starostech obcí, jimiž žádá se za
ponechání prováděcích předpisů ve znění původním.
A starostové podpisují, jak dosud zjištěno ve dvon
případech (Činěves, Novobrady). Proto, milí kolle
gové, pro dobro školy Vás prosíme, bděte! Ne
dopusťte, aby cos podobného stalo se, jako ve
zmíněných obcích, není-li již případů více! Ná
sledky tobo byly by veliké, že hrozno pomysliti.
Tam, kde snad již podepsáno jest, kollegové pů
sobte, aby podpis byl odvolán. Vše dá se doká
zati, jen trochu dobré vůle. Poukažte, še starosta
není oprávněn jménem obce nebo m. škol. rady
podpisovati. Vstupte vo styk se všemi spolky, vy
světlete nebezpečí a vyvolejte protesty, nejlépe
telegrafické, c. k. ministeriu kultu a vyuč. znějící,
ale všdy tak, aby tyto vycházely jenom s občanatva
samého. Jednejte, jednejle rychle, jedmejte však obe
zřetně. Pořádejte v obcích schůze Havlíčkovy. Řeč
níci hlaste se, abychom mohli akci přednáškovou
rozvinouti po celém okrese. S pozdravem výbor
B. P.“ Zajímavé provolácí. Slepý dovede poznati
úskok, jakým se pracuje proti nařízením. A přitom
nepřestáráme slyšeti o zakuklenství, o záškodnictví
a lišáctví klerikálů. Učitelstvo dává si tímto svě
dectví, jak ono dovede otevřené s pozdvišeným
hledím bojovati! Pranýřování obcí, které prohledly:
lest pokrokářů, že nejedná se jím o nic jiného,
než dostatí náboženství vubec ze škol a že pomoci:
jim mají k tomu neprozíraví katoličtí rodičové.
» Vyvolejte protesty, ale všdy tak, aby vycházely
jenom s obecemstva samého.“ Kašička je horká a

ručičky 17 se popálily. To že je přímý, charakterní boj? Občanstvo má býti beranem apání
ovečkami, které mohou fíci, kdybyse sem tam
něco semlelo, my aie, to všecko ti druzí — to
rodiče. Doufáme, že občanstvo na tuto vějičku ne
sedne! „Jednoejte věsk obezřelně.“ Jaká to vzácná
rada, jaké rytířské jednání! A k tomuto lišáckému
a řekneme to přímo,bezoharakternímu jednání má
býti zneužito osoby každému českému srdcí tak
drahé, našeho velikého publicisty Havlíčka, který
o náboženství, o škole, o úřadě učitelském měl

myšlenky v pravdě ideální. UbohýHavlíček| 4sorňujeme duchovenstvo, aby zvláště ve Školo
r na tuto akci upozornilo, občanstvo poučilo
a sakukleným rytířům jejich hledí strhlo: Víme,
že vážnější příslošníci etava učitelského půjdou
8 nim ruku v ruce, neboť mají toho terroru z fad
mladých pánů — až po krk. Odkřesťanštění školy
třeba brániti vší silon|

Manifostační seolůse polabských
imteressemtů odbývá se v neděli dne 15. čer
vence 1906 o 10. hod. dopol. vkrál. městě Kolíně
v místnostech divadelního sálu „Zámecké restau



race“. Na pořadu jest: zpráva o přípravných
pracích o úpravě a splavnění středního Labe a
úrada, čeho třeba podniknouti, by toto dílo konečně
započato a s náležitou rychlostí prováděno bylo.

Z Libštáta. Zdejší katolická jednota po
tádá v neděli dne 15. července t. r. výlet do lesa
„Jedlák“. Seřadění a průvod o půl 2. hod. odpol.
— Dne 2. července konány zde byly volby do
obecního zastupitelstva, při nicbž katolíci zvítězili
ve všech třech sborech.

Různé zprávy.
(3)Gemerální zkouška « hlouposti.

Kam ač lidská hloupost při českém, takto „osví
ceném“ denníku může sahati a jak dalece jest
možno takový orgán balamutit, o tom se chtělo
přeavědčiti několik čtveráků zasláním vymyšlených
zpráv do „Časnu“. Předně se svého stanoviska pro
blašujeme, že není mravně přípostno nikdy ani
pošetilou a vášnivě strannickou žurualistiku pod
váděti; proto zaslání téch dopisů zásadně schva
lovati nemůžeme. Ale byla věru velice zajímavá
podívaná, jak „Čas“ přehorlivě oněch výmyalů 8e
chopil, jakým protikatolickým pepřem je okořeril
a jak se tvářil, když pozual svoji velikou blamáž,
Tedy zaslán „Času“ dopis z Řepína, v němž se
sdélovalo, že tamější učitel Vojtěchovský zastřelil
svého Bynka i sebe, manželku svoji postřelil. Při
komissí nalezen na psacím stolku dopis adresso
vaný „Časn“, naplněný bědováním nad mstivostí
kněžskoa, která chudáka Vojtěchovského dobnala
k sebevraždě. Dopis tedy poslán zároveň se zprá
vou. Nikovnější žurnalista by hned přemýšlel, proč
dopis ten neodeslal učitet „Časn“ přímo před
svojí emrti. Vždyť přece nevěděl, zda přikvačivší
lidé dopis po jebo smrti na pravou adressu odešlou,
zvláště když v dopise domněl“ učitel píše, jako
by proti němu byla poštvána celá obec, — A teď
"ten referát „o ubohé oběti kněžské mstivosti!“
Líči se tam tak hrozné stibání učitele od kaplana
(proč ne od faráře“), jaké učitel by si vůbec ne
musil dát líbiti. A chytře do dopisu vpašovány
protimluvy a satyra, jichž „Čas“ ve své lačné
dychtivosti po zmrakání „klerikálů“ nepostřehl.
Prý je pod kontrolou fary i to, co učitel čte. Kaplan
ho prý denuncoval, když si dal jako churavý
uvařit v pátek kousek masa hovězího. (Měl to
kaplan času a moci, že mobl lidem nahlížeti do
hraců v kuchyni a 8 jistou nadějí na zdar pomsty
tohle denuncovat!) O pronásledeích dopis píše:
„Ovšem! Jsou to samé maličkosti a já též sám
vidím, že to jsou indifferentnosti, takové jen samé
bodání špendlíkem.“ A nu jiném místě zas mluví,
že e ním kuplan zachází jako a prašivou ovcí, že
nemůže s nikým promluvit svobodvější slovo, že
mu ryl už od prvého okamžiku kaplan půdu pod
nohama, že ho s kazatelny problásil za kacíře a
prašivou ovci. A tohle by byly maličkosti? —
Pisatel žaluje na denunciace a jiné pronásledky,
které ho prý dohánějí k zoufalství a jinde zas, že
neměl z žádného vyšetřování strach. (Tak!) Piše
též, že pomýšlel ze světa sprovodit mstivého ka
plaoa; ale ne — vrabem ge nestane, zabije sebe.
A najednou „Čas“ se dovídá, že ten učítel, který
kaplana usmrtit nechtěl, zastřelil náhodou — svého
synka a choť postřelil. Není tu rozpor? A teď
ještě lkání: „Mé dítěl Má ubohá žena! Při po
myšlení na ně nemohu se zdržet pláče, ale doufám,
že když je všecko opustí, že je neopustíte vy.“
(Tak tak !) Pisatel doufá, že se „Čas“ jeho synka
ujme a přece uo zastřelí! Selma, který to psal,
zkoumal usi, zda 8e „Čas“ rozpomene, jak se po
staral o sirotky mostecké a jak rychle jim sebrané
peníze doručil. Je to řezavá natyra, odporoučet
do ochrany „Času“ sirotečka. A ješté tohle čtve
rácké psaní: „Promiňte mi, že vám píši, ale vy
Jste byli vždycky jediní (toto slovo vytištěno
v „Case“ tučnými literami), kteří jste 8e nás
ujali. — Teda žádný jiný list, žádná jiná společ
nost neujímala se učitelů mimo „Čas?“ — —
Celý dopis byl„Čecha“ podivný; Čech napsal, že
ten učitel trpěl stihomanem. — Na to odpověděl
Čas hanobením kněžetva. Prý člověk pronásledo
vaný knězem může sešílet, i když má nervy ia
mutí. „A kolik ještě zádumčivých žije a trpl na
venkově! Ta krev padá na vaši hlavo, vy nepřá
telé Kristov: a lásky křestunské. Dopis, v němž
pan Vojtěchovský svůj stav líčí, je dopis člověka
zdravých smyslů (! !), správné logiky (6 ty logiko
realistická), ale člověka, který neuměl bobužel
najít vysvobození ze situace. (Člověk zdravých
smyslů nevěděl, jak se pokrokářatvo svorně zastává
prolbance Judy, nevěděl dávno o svém učitelském
orgánu „Českém učiteli“, atd.? Člověk zdravých
smyslů nevěděl, že nejmenší ukvapení duchovního
povznášl postiženého u pokrokářů do aféry mu
čednické? Jak lacino si získalo plno pokrokářů
vavřín mnčednictví, když ve kněz aspoň trocha
jejich rělďům opřel. A „Čas“ ku konci ještě po
znamenal: Proto se sotva mimo redakci „Čecha“
najde ještě pět lidí v českém národě, kteří by do
pisu učitele Vojtěchovského nevěřili do slovaa do
písmene.“ — No, tohle byla pěkná poklona če
skému národu! Náš národ bybyl tak pošetilým,
že sotva pět lidí by vrtělo hlavou nad protimlavy
oBobo dopřau. „Do ulova a do písmene“ by se
mělo věřiti tomu, co šelma podvodný pisatel schválně

popleteně napsal; vždyť to Čelilo proti katolietvu
— a proto pryč s kritickou, reální úvahou! „Do
slova a do písmene“ má národ český věřiti tomu,
co bylo napsáno pro zkoušku, kam až pošetilost
Času může sahati. — A hned také v témže čísle
oznamoval „Čas“ den pobřbu „oběti klerikální
mstivosti;“ učitelatvo mělnické prý zaslalo správě
školy 30 koran na důstojný (opravdu důstojný?)
náhrobek.“ — A najednou letěla po Čechách zpráva,
že v Řepíně u Mělníka žádný učitel jménem Voj
těchovský není a že tedy se tam nezastřelil a
také nikoho nepostřelil. Tohle byla sprcha na
výmluvného realistu, který na základě prolbané
zprávy duchovenstvo vlastními vývody tolik ha
nobill — „Čas“ pak uazval pisatele onoho, jemuž
Be mělo věřiti „do slova a do písmene“ — dare
bákem. Ajta, jaký náhlý obrat! K tomu malou
poznámka. Onen podvodný pieatel chtěl si udělati
legraci z „Času“; nechtěl uvésti českou veřejnost
do trvalého klamu, poněvadž věděl, že pravda
v zápětí přijde na povrch. A také si přece přál,
aby co nejdřív se ukázalo, jak se dá snadně ba
lamatiti časopis, který pro zášť svoji proti kněžstvu
nechává stranou všecka soudnost. (Kdyby dopis
onen směřoval proti rabínovi, tu by si hned „Čas“
počínal opatrněji.) Ale co říci takovým lidem,
kteří beze studu v Čase trousí úmyslné pomluvy
o kněžatvu s přáním, aby ty pohany na postiže
ných zůstaly? Jak by měl Čas nazvati lidi takové?
Místo co by jim charakterně řekl, že dopisy od
usvědčených prolhauců dále aveřejňovati nemíní,
otiskuje jejich cholerické výpady dále. — Jeatliže
„Čas“ už tolikrát byl napálen protikatolickými
zprávami přímo nenuvěřitelnými, měl si dát aspoň
nyní trochu pozor. Leč zášť věru zaslepuje i ty,
kteří se chtějí stavěti v čelo národa.

Letošní sjezd slovanských noví
nářů konati se bude ve dnech 8. a 9. září t. r. na
Moravě a sice v sousedetví památného ataroslovan
ského Velehradu v městě Uherském Hradišti. Výbor
„Ústřed. svaza slovanských novinářů“ ve své schůzi
dne 3. června v Přerově stanovil tento pořad: Účast
níci sjezdu shromáždí se dne 7. září v Brně v Be
sedním domě a odtud dne 8. září ráno pojedou apo
lečně do Uher. Hradiště. Účastníci, jimě cesta do Brna
byla by zajíždkou, setkají se dne 8. září ráno v Pře
rově a společně pak zavítají do Uh. Hradiště, kdež
bude dopoledne zahájen sjezd. Odpoledne navštíven
bude velepamátný Velehrad. Dne 9. září pokračovati
se bude v jednání sjezdovém a zároveň konati ae bude
valná hromada „Svazu“; odpoledne podniknut bude
výlet do rozkošných lázní Lahačovických, kdež bude
sjezd ukončen. Přihlášky ke sjezdu zasílány buďtež
předsedovi sjezdového výboru p. K. Jonášovi, chef
redaktora „Venkova“ v Praze, v Jangmannové třídě,

Pokroky tiskařské techniky. Zavo
dením tak zv. rotačních čili oběžných strojů tiskacích
nastel v tiská novinářském obrovský převrat. Zvláště
v Aměrice a Anglii staly se rotačními stroji noviny
jednou z nejdůležitějších pomůcek obchodního ruchu.
U nás je jen n větších novin zvykem vydávati noviny
dvakrát denně. V Americe nejsvu však zvláštností no
viny, vycházející pětkrát denně, u v poslední době
zakládá v Novém Yorku družstvo kapitalistů noviny,
které budou vycházeti každou hodinu Stává se ostatné
dosti často, že při zvláštní příležitosti se vydávají
noviny americké třeba ještě Častěji, a při projednávání
rusko-japonského míra čítaly některé velké noviny až
8 vydání za půl due a vycházely až do pozdních budin
nočních. Oběžné stroje tiskací tisknou na tek zv.. ne
konečný pruh papíra, který je někdy až 10 kilometrů
dlonbý a tím se umožňuje vytisknatí obrovského počta
výtisků za krátký čas. „New York Herald“ tiskne se
na strojích, které dávají až 80.000 exemplářů za bo
dinu. V Evropě mají málokteré noviny náklad, který
by ee rovnal americkým a proto není také výkonnost
strojů tak veliká. Berlínská tiskárna „Vorwárten“,
která má největší stroje pro tisk v Německu, objed
npala právě nový rotační stroj pro tisk novin, který
všecky dosavadní stroje co do velikosti a výkonnost.
daleko předstihuje. Je to stroj, na němž se tiskne
rozřezaných a složených výtisků o 36—64 stránkách
velkého formátu 12.000, o 18—32 stránkách 24.000,
o 4—16 stránkách 48.000 za hodina.

Slavnost odhulení pamětní dosky
Františka Pravdy (Vojtěcha Hlinky),
kněze-spisovatele a vlastence, buditele českého národa,
konati se bude v rodném místě Pravdově, v Nakra
síně a Jindř. Hradce a v Jarošově, kamž Nekrasín jest
přifařen, v neděli, dne 22. července 1906.

Sjezd drněstva „Vlast“ a dvoujiných
spolků koná se u příležitosti odhalení desky Pravdovy
v neděli a v pondělí dne 22. a 23. července 1906 vJin
dříchově Hradci v sále „na Střelnici“ s následujícím
pořadem: V neděli dne 22. července 1906 o 7. hud.
večer: Slavnostní echůze sociální. V pondělí dne 23.
čarvence 1906 odpoledne: Slavnostní schůze „Tiskové
Ligy“ a „Spolku na zskládání katol. knihoven.“ Li
terární ejezl družstva „Vlast“. Přihlášky k ajezdu
„Vlasti“ buďrež zaslány do 16. Července 1906 na
předsedu komitétu e adresou: Vlastimil Hálek, farář
v Liboci u Prahy, jenž veškeré dotazy zodpoví.

Výkaz darů na Adalbertinum.
Z vikariátu kosteleckého darovali:

31 K 86 h p. far. Dušánek v Jelení. . 81 K ad5h
18 K p. far. Císař ve Voděradech.. . . 18 K
10 K p. farář Šourek v Týništi, p. víkáť

Kaplan v Caclari . . . . . 2. 20
6 K p. kaplnn Dsořák v Týnidti. 6
4 K p. far. Šindelář v Potětýně, p. far.

Klenka v Čaetolovicích, p. farář Ji
čínský v Hnátnici, p. katech. Drořák
v Kostelci

4 K p. far. Fiala v Písečné, p. far. Bet
díček v Sopo'nici, p. profesaor Vacek
v Kostelci . 4K

Celkem vo K d5h

Z vikariátu ledečského:
10 K p. t. p. konsist. rada Illem, děkan

ve Zbraslavicích. „ . . <. <. 10K
6 K p. kaplan Koutník ve Zbraslavi

cích, p. far. Vačkář v Bohdánči . . 10 K
4 K p. vikář Chaloupka ve Světlé . . ©4K
2 K p. děkan Svoboda v Ledči, p. far.

Bartoň v Chřenovicích, p. far. Šsf
ránek v Pertolticích, p. kaplan Tesku
v Souticích, p. katech. Schovanec ve
Světlé < << < 22 200K

1 K p. kaplan Havelka ve Smrdově, p.
kaplan Khan ve Světlé, p. kaplan
Jehlička v Kácově, p. Šimek a p. Eis
ler, kaplani v Ledči. . . . . . . 6K

Celkem 39 K

Z vikariátu novobydžovakého:
20 K p. sekretář Pospíšil v Lužci. . 20 K
10 K p. vikář Šrámek v Bydžově . 10 K
6 K pan prof. Dr. Kušpar, p. katech,

Cihák v Bydžově, p. far, Vintera v Ži
želicích, p. far. Srám ve Smidarech,
p. far. Kašpar v Hlašicích . . 256 K

4 K p. far. Pfof ve St. Bydžově, p. děkan
Khoo v Chlumci, pan Matouš a pan
Šaykal, kaplani v Bydžorá. <.. 1

2 K p. far. Janoušek ve Vápně.
1 K p: katech. Beueš v Bydžově.

Celkem

6K
“uKK
74 K

Zvikariátu ukutečekého.
6 K p far. Elitzer v Ranné, p. far. Se

lichar v Kameničkách, pan děkan
Dvořák ve Skutči, p. Bečička a p
Němec, kaplani ve Skatči, p. farářMarekv Hlinsku< 22.0
K p. kaplan Vobejda v Hlinska . ©. 4
K 20 h p. kaplan Strnad v Rapné „3 K2
K p. far. Nepokoj na Chlumu . „4
K p. katech. Sokol ve Skutči, p far.
Kostkan v Pnsté Kamenici, p. farář
Habal v Rychoburka . <. <.. 6 K

1 K p. kaplan Nováček v Nov. Hradech,
p. kaplan Tuček v Rychmburku . . 2K

Celkem 48 K že h

toGO
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"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dns 7. července 1906, 1

bl pšenice K 1240—1340, ztaK 10:10—10-60, ječme
ne K 1030—1050, prosa K 00'0G—V-00, vikve K 10:40
—000, hrachu K 00'00—0000, ovea K 8:40 —880,
čočky K 00 00—0000, jahel K 24 00—2500, krap K
180—360 bramborů K 400—440, 100kg jetelového
semene červeného K 0'00—0'00, 1U0 kg jetelového se
mínka bíl. K 0-0—000, růžáku K 3400 —3600, olejky
K 1700—18 00, lněného semsne K 0000 —0000, 10u
kg žitných otru» K 130)—-00"00, 100 kg pšeničných
otrab K 12'76—000, kg másla čerstvého K 300
—2+0, 1 kg másla převařeného K 0.00—0.00,
Lky sadla vuprováh K 160-000, 1 kg tvarobu K
08-000, | vejvoK07—00,1 kopa okarek K 1000
—12'00, 1 kopa zelí £ 400—12'00, 1 kopa kapusty
K 2'40—38J, 1kopa cibule K 050 —080, 1 kopa drob.
zeleniny K 040—120, 1 pjtel mrkve K 1-20—200,
1 bečka třední K 1:80—%:40, 1 hl jablek IK 00:00—
00 00, 1 blbraáek K 000—000. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 7. července 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 127, žita
326, ječmene 141, 0084 281, prosa 3, vikve 8,
urachu Z, Čočsy 2, jahel 16, krup 3, jetel. semínka
43, Ininého semene 41/,, oleje“ 2, — %,) Zeleniny:
zelí 14 kop, okurek !1 kup, Kapasty 48 kop, cibule
28) kup, urob. zslouiny 345 kop, warkre 200 kop,
brambor 288 hl, salátu VJ Kup. — 4) Ovoce: jablek
U hl, třešsí 500 beček. — 4: Drov. dovytka: vepřů
10 kusů, podsvinčat 361 ausů, kůzlat U kusů,
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Nejdřív se říkalo, že jen těm manželům se dá
právo k novémo sĎatku, kteří žádným způsobem
spolu vydržeti nemohou. U nás také pokrokáři
blásají, že chtějí vymoci dobrodiní drahého
sňatku manželům, jen když je to krajní nutností.
Nyní, když už strany protikatolické ve Francii
sedí pevně v sedle, jsou již upřímnější. Vědí,
še manželé udávají pro rozluku svého svazko
místo skutečně vážných důvodů vymyšlené zá
minky a že svým farizejstvím hrají komedii
Nač by tedy měl vymazlený pokrokář fran
couzský lhát k vůli tomu, aby 80 zbavil ne
pohodlných povinností k dosavadní manželce?
Výbor pro manželskou opravu tedy jednoduše
navrhuje, aby byl rozvod ulehčen, aby přestal
býti komedií. To znamená: nechť zkrátka platí
vůle manželů víc než řádné důvody. Až by se
u nás rozvížitelnost manželství uzákonila, pak
budou mlaviti naši pokrokáři také upřímněji.
Nejdřiv na př.říkaly a nás protikatolické strany,
že bojují jen proti klerikalismu a nikoli proti
katolictví; a když už cítí pevnější půda, tu
otevřeně hlásají: Ven s náboženstvím ze škol!)
Žádáme odstranění trestů na cizoložství, protože
tu stihání vzcbází buď ze msty nebo z pro
cesního řízení. (A z ničeho jiného? Nejsou ta
kové tresty výhradně ustanoveny k vůli ochraně
mravopočestnosti ?)

ezky daleko již Francie došla. Americký
president by nejraději rozvížitelnost manželství
zrašil, ve Francii chtějí rozvížitelnost ještě
více usnadniti. Čím více tato republika se bude
utápěti v oeřestech, tím budou židovské po
kladny plnější. Usnadní-li se předčasné sňatky
Jidí nerozamných a uspadní-li se k toma všemu
rozvod ještě více, pak bude lidnatost Francie
hynonti víc, než jak hyne posod. Pak se stane
manželství pro muže kratochvílným sportem;
a rozmary mažovy odnese těžce obyčejně jeho
žena. Již dávno jest zapovězeno ve Francii
pátrati po nemanželském otci. Pěkně jest tam
tedy postaráno o záletníky. Chlapík si může
vyváděti cokoli, ale starost o dítě — tu ať si
na sebe vezme svedená žena! Teď ke všemu
ještě má Be státi cizoložetví beztrestným! To
ně znamená hotový rozvrat ve společnosti frau
couzské, tof už úplný bankrot morálky.

Takové „svobodomyslné“ pokusy dělaly
se v různých státech už častěji; ale brzy zhro
zili se občané následků dobrodrožství takových
a vraceli se k řádům starým. A nechtějí se
Francouzové přiačit z dějepisu ničemu+ Staří
pohanští Germáni, již dávno před tím, než jim
zasvitla zář učení Kristova, měli v ohledu man
želství daleko zdravější zásady než nynější
rozmařilá Francie. Na př. žena, která dopustila
se cizoložství, byla přísně potrestána, ať již
byla jakkoli urozené a bohatá. Proč staří Ger
mání tolik dbali pořádku rodinného? Byl jim
vůdcem přirozený, nezkažený mravní cit; dále
vedla je k pořádku veliká zknšenost.

Což všichni dávní myslitelé, kteří odpo
ručovali nerozvížitelnost manželství, byli lidé
zpátečničtí a pošetilí? Zkušenost, patření na
společenskou spoustu vedlo je k tomu, že se
ozývali proti rozvratu rodinnéma. — My se
prý máme učit od pokrokové Francie. Pěkně
děkujeme. K takovému „pokroko“ není potřebí
dlouhého pončování. Člověk boldující vášním
takový pokrok prováděl a provádí sám bez
dlouhého nutkání. Učinit ženu služkou své zhý
ralosti a pak ge zbaviti povinností otcovakých
— tof pokrok velice pohodlný. Ale takový

pokrok přivedl říši Římskou i jiné říše do vejké záhuby.
(5) Pravý sym svéhe otee. Kóž nás

Pán Bůh chrání, aby se nedověděla po letech
cizina, co všecko v letech osmdesátých a de
vadesátých mluvili a do svých žarnálů peali
mladočeší k oslavě Hasověl Byla by to pro
naši kultarní úroveň ostuda nesmrtelná, až by
Němci a Francouzi poznali, že již před érou
mladočeskou znali dějiny a povahu hositství

upeě čeští účastnící oslav Husových ku koncíXIX. století. Nejlíp bylo by hned spálit posud
zachovaný papír, na nějž jsou ty lyrické vzdechy
vneseny. Takový mluvka dovedl přemodelovati
Hasa dle vlastní potřebytak, že vyhlížel skoro
jako mladočeský Sokol.

Ale pánové posud si pokoje nedávají.Místo co by z lásky k vlasti a dějinám svým
aspoň trochu sledovali novější výzkumy z doby
husitské, hovoří tau a tam dále podle staré
noty. Místo co by poučovali napřed sebe a pak
národ vskutku dle požadavků doby, roztahují
dále svoji legendární zamilovanoa tradici. —
V Lounech 5. července ai pohovořil p.JUDr.
Ot. Herold, syn starého mladočeského Iva.
Protože Loany json na jazykovém roshraní,
musil si Hues překreslit dle potřeby místa.
Hovořil, še od počátku až do doby husitské
bylo křesťanství vtlonkáním němčiny. Proto
prý z důvodů národnostních jest v Čechách
stálá náchylnost k sektářetví. Po kratičké době
slovanské litnrgie křesťanství šíří se nesnadněji,
poněvadž uěmeotví bylo Čechům odporným.
Církev i germanisující králové způsobili, že
v době Lucemburské byl národ český na po
kraji záhuby. Že národ český aezahynal, o to

má zásluhu Has. — Odpor proti církvi byl
prý národnostní, poněvadž církev byla německá.

Pane doktore, mlavil jste opravda v tomhle
smyelo? Dovídáme se o té věcí totiž z „Času“,
který přináší často zúmvelné vylhané zprávy.
Leč v toruto příp'dě přece jenom důvěřajeme,
poněvadž vaše povidiní jest tak zřetelným na
vázáním na Braociízovské legendy mladočeské
dřívější a širším rozvinutím těchže. Vlastně by
ani nebylo potřebí před soudnými lidmi vaše
fráze popravovat. Ale přece je včasno méně
chápavým vlastencům jako jste vy, všelicos
zopakovat. Pane doktore, nestydíte se převra
ceti historii Tomkovu nepravdou, že u nás bylo
křesťanství od počátku až do dob busitských
vtloukáním němčiny u že proto jevila se u nás
náklonnost k sektářství? Po velikém rozkvětu
a úpadku liturgie slovanské přece u nás za
vládla litnrgie latinská a nikoliv německá. Vtlou
kání němčiny od církve vůbec se nedálo. Ani
ti málo vlastenečtí Přemyslovci,kteří zakládali
u nás města německá, nevtloukali němčinu
Čechům. A jakým způsobem vtloukala do če
ských daší němectví církev, to jenom pan dr.
Herold ví; nemohl by nám o tom něco pově
děti? I přední znalci české historie by přijali
takové poučení dychtivě. A kdy se jevila před
Hasem v Čechách náklonnost národa k sektář
ství z důvodu národnostních? Velký synu, ve
likého otce, rač laskavě národ poočiti. Něco
musíme samí poznamenati. Slavný klášter slo
vauský sv. Prokopa si zničili vlastně v první
řadě Čechové sami ; o klášter Slovanský Karlem
založený příliš nestáli; ani dobřeneporozaměli
velkému odkazu Karlova. Spokojovali se li
turgil latinskou. Jak se šířilo po úpadku li
targie slovanské v Čechách křesťanství „ne
snadněji“, to patrno z toho, že za sv. Václava
převážná většina našeho národa byla již kře
s'anskou.

Ale zvlášť natno posvítiti na nepravdu,
kterou může jen zvláštní ignorant z úst vy
postiti. To už je přece velikou drzostí tvrditi,
že v době Lucemburské byl náš národ na po
kraji záhuby a že — nebýti Husa, propadli
jsme nadobro germanisaci. Takhle nesvědomitě
šlapati po vývodech Kalouskových, Tomkových,
to jest pouze dovoleno v Čechách. Za Karla IV.
dle Herolda jsme tedy byli na pokraji úpadku!
Upadkem vaším snad tedy bylo to, že německá
města u nás valem se počešťovala, že český
jazyk domohl se čestných práv i v samé říši
německé, že do českého kraje nesměl býti do
sazen opat česky nerozumějící, že veliké české
soustátí bylo nejdokonalejším státem současným
a že Čechy předčili v kultoře a v národním
hospodářství celou střední Evropu. — A proti
takovému mluvkovi, který nezná nebo znáti
nechce ani nejdůležitějších jevů z našich dějin
a který odvažuje se ::ejslavnější dobu Čech
tak snižovati, neozve se důrazně nikdo.

Také pan řečník prý řekl: „Vida pak
Has, že várod bez literatary by musil zahy
noutí, chce poskytnouti národu českému lite
ratura.“ Proto píše. A doslovně Herold dodal
o Hasovi: „Působí, aby národ pěstoval litera
turo“. Jak „působil“ Hus, aby v Čechách lidé
psali, to jistě řečník nevysvětlil. A patrně ma
vymizelo z hlavy, že nedávno před Husem psal
slavný Tomáš Štítný výhradně po česku a že
tak vlastně zaváděl universitní extense pro
český lid, kdežto Has psal mimo české spisy
také mnoho po latinsko. Chudák Hus, jak byl
sám tou „germanisací“ dotčen, že se odvážil
též psáti latinsky

Prý „husitské boje ztělesnily Hosovu ideo,
ukázaly, jak se musí bojovati za svobodu.“
To, drahý pane, dokázali husité takhle: podělili
se o universitní statky, upalovali hromadně
lidi odchylných názorů v smolných sudech,
na hranicích, olupovali je o všecko, i poslední
oděv snich strhávali, vyhlásili úředněkatolíky
za vlasti zrádce a psance. Jejich programové
heslo bylo: „Bijte, zabijte, nikoho neživtel“
To byla ta svoboda. Vlastní krajany po tisících
vraždili a cizí, německou chasu ku pomoci
proti vlastní krvi přibírali, z Prahy české ka
tolíky vyhnali, ale Němce, kteří přijali kalich,
nechali v Praze na pokoji. Tak vyhlíželo ztě
lesnění vlasteneckých ideí Husových.

Škoda času a papíra na kritiku ostatních
moudrostí páně Heroldových. Přece jenom pře
kvapiti v nynějším čase musí, že otec svého
syna nepončil o době busitské uspoň trochu
obstojně. Už z opatrnosti měl ma aspoň při
pomenout, že vyšla v nynějším čase o hositství
také díla jiná, než z jakých čerpali svůj hu
síteký žár mladočeši. Ale nestalo ee; pan Ot.
Herold osvědčil, že jest věrným synem Herolda
Josefa, čili že husitskou mondrost zná i bez
vážného studia, Pak se divme, že místo sku
tečné a prospěšné práce národní vládne u nás
stále — fráze.

(3) Herbeonův „Čas“ vybízíme k dů
« „Uas“ poznamenává k řeči Heroldově:

„Bojuje se tu ne tak vyvráceníma protidůvody
jsko překrocováním, vynecháváním a zamlčo
váním. Zcela dle programu klerikálů, kteří
v době husitské chtějí viděti jen vzmach my

šlénky národnostní (1!) a hledí v ostatním
význam reformace, ideový a mravní, snížiti a
potapiti. Nejhorší klerikál by se s p. dr. He
roldem shodl“ — „Čas“ může se přesvědčiti
již z hořejších řádků, že ti „klerikálové“ aotva
se s Heroldem shodnou. Pravému katolíkovi
jest odporna lež každá. Dále vyzýváme „Čas“
důrazně, aby podal důkazy na to, že katolíci
„v době hasitské chtějí viděti jen vzmach
myšlénky národností“. Pravý opak vyzírá
z četných spisů kutolických, které se Široce a
důkladně náboženským charakterem husitství
zabývají. Teď jen honem, lháři, podej zřetelné
důkazy své pomluvy! Jsi nám už těch důkazů
a odpovědí dlužen mnoho. Před třemi týdny
jsme příbilí na pranýř celou řadu prolhaností
této nepoctivé tiskoviny. Vybízeli jsme ten
kráte, aby „Čas“ dokázal, že aspoň novější lži
jeho jsou pravdou, ale — ticho tichoocí. Místo
odpovědi — lež nová. Víš, lháři, jak seoříká
hochbovi, který hodí po slušném chodci kame
nem nebo za ním houkne potupu a pak se
schová do křoví? Tohle má býti rytířský boj?
Takhle „osvěcovati“ a „vyšší, nadkřesťanskou
mravouku“ osvědčovati dovede také cikán.
My jsme nejednou řekli a také dokázali, že
silné národnostní vědomí bylo v Čechách již
před Husem. Náboženský význam Husova pů
sobení nepřekracujame, nepotřebujeme různé
momenty zamičovata vynechávat; poukazajeme
však neohroženě na základě hasitských pra
menů jak na světlo, tak pa stín. Tolik k vůli
falešné popularitě a nehodným kompromisům
se neponížíme nikdy, abychom potlačovalii
drsnou historickou pravda o hositství — za
úsměv některého mocně vládnoucího „novo
husity“, který o povaze toho houtí sotva má
slabé ponětí.

Politický přehled.
Ministerský předseda bar. Beck odvolal v po

slanecké sněmovně předlohu zákona o hospodář
ském vyrovnání s Uhrami, poněvadž vláda uherská
při jednání o smlouvě obchodní se Nvýcarskem
porošila zákony rakousko-uherského vyrovnání. —
V poslanecké sněmovně přijat pilný návrh, aby
vláda za příčinou nezměněného zachování našeho
vývozu ječmene a sladu do Německa podala před
lobu zákona, dle něhož by se od srpna 1906
zaváděly dovozní listy pro ječmen a kukuřici. —
Sněmovna přijala pilný návrh v příčině rozdělení
společných celních příjmů. V debatě o živnostenské
novelle pokračuje se dále. — Rozpočtový výbor
vyslovil býv. vládě Kórbrově v záležitosti terstských
staveb nejhlubší politování za rozhodného protestu
proti opakování takového jednání při ostatních
státních stavbách, — Volební výbor schválil roz
dělení volebních okresů pro Haličdle kompro
misních návrhů polsko-rusínských a jedná se o
volebních okresích v Krajině. — Čeští poslanci
z Moravy na společné poradě se nenesli, že volební
oprava pro Moravu musí býti zlepšena rozdělením
mandátů podle počtu obyvatelstva. — Vykonný
výbor mladočeský usnesl ge, že má ministr dr.
Pacák podržeti říšský mandát. — Mezi Rakouskem
a Srbskem vypukla znova celuí válka, z níž ovšem
zase jen Maďaři budou míti prospěch, ježto jejich
zvířectvo dostane se spíše na naše trhy.

V Německu přijat zákon, dle něhož, kde
dosud nebylo škol simultánních (mezikonfeasij
nich), mají býti pravidlem školy konfessionelní.

V Rusku jedná se o přeměnu mioisterstva
v čistě parlamentní. Generál Trepov hlavní vinu
zmatků připisuje židům. O vojenských vzpourách
mluví se dále a v různých krajích šíří se selské
nepokoje.

Z činnosti katol. spolků.
Vzdělavacím katel. spolkům dliocése

královéhradecké | V nedělidne 22.července
t. r. o 2. hod. odpol. konati bude Úatř. jednota
diecésní výroční valnou hromadu v Kutné Hoře
„na Lorci“. Pořad: 1. Zahájení schůze a zprávy
funkcionářů. 2. Volba výboru. 3. Řeč dra. J. My
slivce „O otázce školské“ 4. Volné návrhy.
Dr. Frant. Reyl, předseda. Fr. Jukl, jednatel. —
Pozn. Katol. vzděl. spolky se žádají, aby hojně
delegátů k valné hromadě vyslaly. Každý delegát
ať opatřen jest legitimací, kterou mu vyhotoví
spolek, jejž budezastupovati.

Generální visítace a udílenísv. biřmo
vání koná se v posledním týdnu od 16. do 21.
července. V ú 17. t. m. jest njdp. biskup dr.
Jos. Dobrava v loňově (Sattel), 18. v Olešnici
(Gieazbiibel), 19. v Deátné (Deschney), 20. visitace
Šedivin, 21. v sobotu v Dobřanech.

Svěcení na kměšství. Jeho bisk. Milost
njdp. Dr. J. Doubrava udíleti bude v neděli dne 15.
Července t. r. v kathedrálním chrámu Páně By



Ducha v Hradci Král. svátost svěcení kočžstva.
Svěcení budou pp. jáhnové IV. ročníku: vlpp.
Bartoš Václav ze Rviště, Bičiště Josef z Hum
burků, Drkoš Jindřich z Loštic, Dušek Josef ze
Zhoře, Dvořák Karel z Kamenice, Fišera Frant.
z Lánů u Bělobradu, Flesar Alois z Poděšíca,
Frey Josef z Podolí, Chalonpka Josef z Humpolce,
Jahoda Josef z Lulče, Jezbera Josef ze Lbotky
u av. Gsttbarda u Hořic. Kadera Vojtěch ze
Soběkar, Kasalý Igaác z Tfeště, Kobza Bobumil
z Bělé, Konečný Jan ze Lhoty Moravské, Kovář
Jan ze Žďáru, Kožený Leonard z Topolau, Kučera
Karel z Čáslavě, Kudrnovský Vítězalav z Pecky,
Liok Josef z Velké Borovnice, Macek Vincence
z Kláštera, Macháček Josef ze Žlebů, Michálek
Josef z Rozběřic, Pavelku Jaroslav + Králové
Dvora n.L , Pavlus František z Kláštera, Petrásek
Jan z Čestína, Pivoňka Josef z Malého Břevnova,
Prex Alois z Lauterbachu, Prokeš Václav z Čer
nilova, Solnička František ze Staročenska, Šorm
Alois ze Studence, Štěpánek Vít z Přelouče,
Šuměal Jos. ze Soběchleb, Ulík Josef z Pouchova,
Valenta Edaard z Jevíčka, Zlámal Antonín z Přá
slavic. — Primice v Hradci Králové budou dne 16
července t. r.: V seminářském cbrámu Páně av.
Jana Nep. v 6 hod. vlp. Flesar Alois, v 7 hod.
vlp. Kovář Jan, v 8 bod. vlp. Bartoš Václav, v 9
bod. vlp. Michálek Jusef. — V chrámu P. Panny
Marie: v 6 bod. vlp. Chaloupka Josef, v 7 hod.
vlp. Macek Vincenc, v 8 hod. vlp. Jezbera Josef,
v 9 hod. vip. Kobza Bohumil — V kapli sv.
Josefa v 8 hod. vlp. Bičiště Josef. - V kapli
bisk. Borromea v 8 hod. vlp. Zlámal Antoafu. —
V klášterní kapli ctih. sester školských: v 7 hod.
vlp. Valenta Eduard, v 8 hod. vlp. Link Josef,
v 9 hod. vlp. Šorm Alois,

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 9. července usneseno: „Husovu
fondu“ zašle se obvyklý příspěvek. — České spo
lečnosti národohospodářské“ v Praze zašle se ob
vyklý příspěvek na rok 1905 a 1906. — Veškeré
větší objednávky pro plynárau a vodárna příště
budou dle možnosti procházeti «dborem plyná
renským a vodárenským, svolení však udělovati
bude dle obecuího zařízení městská rada. — Návrh
odboru vodárenského, aby při navrtávkách měst
ských vodovodů a zavedení vody i s voduměrem
účtovány byly bmoty k tomu potřebné 8 10%
přirážkou kupní ceny a práce režijní dle hotových
výloh, postoupí se ku podání zprávy měst. tech
nické kanceláři. -- K provedení nutných oprav
pa hřbitově a ve faře Pouchovské vyžádá se 8vo
lení c. k. místodržitelství. —- K žádosti faráře
Pouchovského dp. K. Kotrbelce o povolení 700 —
K ze jmění zádušního kostela sv. Pavla v Pouchové
pro osobního kaplana sdělí se 8 biskupskou kon
sistoří, že 8e ničeho nenamítá proti vyplacení
dotace té — Zpráva zvěrolékaře o prohlídce
krámů a vozů mlékařských v červnu t. r. před
loží se zdravotnímu odboru. — Požitek z nadace
založené starostou p. K. Collioem, udělí se Karlu
Hamplovi, žáku V. tř. obecné školy chlapecké a
Lud. Fsltové, žákyni obecné školy dívěí v Hradci
Králové. — Oprava a znovuzřízení náhrobku p.
MUDra Jos. Bartušky na hřbitově Probluzském,
předsevzaté p.Zd. Ježkem, sochařem zde, zapraví
se z obecních důchodů. — Přeměna a prodloužení
portálu na domě čp. 149 p. Morice Brádyho se
povoluje — Vinárníku p. Ant. Gerguričovi povo
luje se prodloužení policejní hodiny. — Návrh
požárního odboru, aby byla vykonána problídka
domů hasičským sborem, Be achvaluje, rovněž
návrh, aby starosta hasičův a předseda požárního
odboru byli zmocnění k určování počtu mužů
2—5 s povelníkem ku každé hlídce. — Majitelé
domů se vyzvou, by k účelu požární ochrany
uložili klíč od svého domu na policejní strážnici.
— Návrh požárního odboru, aby výjezd ze zbro
jovny hasičské byl rozšířen, postoupí se technické
kanceláři ku sdělání rozpočtu. — Návrh lesního
odboru, aby byla vykonána prohlídka lesů py.
členy odboru a městskou radou dne 11. t. m., byl
vzat na vědomí. — Příště vyrozumí se vždy obecní
úřad na Praž. Předměstí o uvítání hostů městskou
radou na nádraží, aby týž mohl učiniti případná
policejní opatření. — Zpráva p. MUDra. Součka,
obecního lékaře na Nov. Hradci Král., že tamtéž
zahájil již lékařskou praxi, byla vzata na vědomí;
rovněž oznámení manifestační schůze polabských
interessentů, jež konati se bude dne 15. t. m.
v Kolíně. — Komise okresním výborem konané
dne 10. t.m. ohledně parcelace pozemků č 623/1,
624/1, 669/2 na Praž. Předměstí súčastní 80 za
obec p. městský radní Dr. Al. Zimmer. — Objedná
se jedna osmihranná lavice od fmy. Hynek Gott
wald v Praze do nového městského parku. —
Úprava průčelí domu čp. 163 pí. A. Fachsové a
úprava vchodu v domě čp. 125 se schvaluje. —
Díkůvzdání p. prof, Louis Legera uloží se v měst.
historickém mureu.

Díky za uvítání L. a zá
stupce města Prahy v Hradel Králové.
Náměstek starosty král, hlav. města Prahy Dr.
Štych, který profesora L. Legera provázel do
Hradce Králové, zaslal starostovi města Hradce

Královépřipis následujícího znění: Vášený paneetarosto a drahýsoudrubu! Nemohu odolati cíta
svého ardce u blasu krásných vzpomínek, jež 12e
erdce mého nikdy nerymizí a proto ještě s Prahy

dovoluji si veškerému obyvatelstvu, slavné radé
Vašeho krásného, pokročilého a obětavého města,
jakož i výborně sorganisovanému spolku „Alliance
Francaise“ a Vám samému vřele a upřímně po
děkovati za vše krásné, což jste na uvítanou na
šeho drahého p. Louis Logera a na poctu zá
stupce kr. hl města Prahy učinili. Prosím Vás,
vážený pane starosto a drabý soudruhu, abyste
způsobem, jejž sám za dobrý a nejvhodnější uznáte,
city vděčnosti náe všech zejména i našeho vzácného
hosta tlumočiti ráčil. Přijměte, prosím, projev mé
přátelské úcty a srdečué pozdravy. Dr. Štych, m. p.,
úř. náměstek starosty král. hl. města Prahy.

Přednáška v semináři. Ve čtvrtek
dne 5. července t. r. zavítal do IV. ročníku bisk.
koěžského semináře na slovo vzatý sociolog vldp.
děkan z Hořic Jo ef Kousal, aby několika rysy
naznačil význam pojišťování se pro mladého kněze
tak nezbytného. Slovy přátelskými a přesvědčí
vými poakázal na emeritní spolek kněžský ve
Vídni, který těší se již valné přízni v řadách du:
choveostva. Za upřímné pokyny a rady vzdávají
tímto bohoslovci IV. ročníku vldp. děkanovi svoje
srdečné díky.

Úmrtí bohoslovee. Dne 9. červencevy
žádala si neúprosná smrt za svoji obět jednoho
z řady bohoslovců. Po dlouhé a trapné nemoci
zemřel v rodišti svém Lužci nadaný bohoslovec
III roč. ctbp. Frant. Polák. Pohřeb jeho konal se
ve středu dne 11. t. m. o 10. hod. dopolední za
velké účasti lidu. Pro svoji milou a upřímnou pc
vahu byl všeobecné oblíben, tak že ztráty jeho
každý srdečně želí. R. i p.

Valná schůze polit. křesť. demo
kratického klubu v Hradci Králové bude
konána a obvyklým programem v pondělí dne 16.
července t. r. v Adalbertinu o 8. hod. večer, Po
schůzi přednášeti bude vldp. dr. Fr. Reyl o Hu
vlíčkovi.

Jubilejní slavmost matiční, kteráse
v neděli 1. t. m. konala v Hradci Králové, dle
níže vytčených výkazů byla velmi zdařilá. Na týž
účel mužský odbor Ú. M. Škol. přijal na darech:
od obce K 100 —, od pivovaru K 100->, od cy
klistů K 75'—, od Klicpery K 36**, od záložny
K 20 —, od zastaváray K 6 —, vstupenky a bloky
K 163689, zvěřinec K 38 —, kaželky K 5080,
lovení na suchu K 65276, tombola K 17078,
variété K 133:10, kukátko K 240, věnečekK 9.-—,
loatkové divadlo K 12—, sobotní vstupné do
sadů K 28196. inserty do programů K 250 —,
strženo za tyto K 386, sbírka na Chlumu K 355,
celkem K 3057-10; vydáno: tiskárně K 19759,
lepení plakátů a porto K 461, kroje do průvodu
a variété K 11180, tombola K 7240, hudba
K 184—, nápisy a reklamy K 2436, ceny do
kuželek K 20 —, oprava poškozeného loutk. div.
K 23-26, odměny za elužby. dovoz, roznášení pla
kátů a různé posýlky K 5770, policejní dohled
K 4, trubačský sbor K 40"—,variété K28-30,
benátská noc a regatta K 22330, čistý výnos
pán. odboru K 2066-78. — Dámský odbor U. M.

Škol. přijal. příspěvky pro buffet K 433—,
buffet vynesl hrubých K 27195. káva K 9304,
květiny K 18-04, doutníky K 22:70, pošta K 83:62,
bazar K 52—, od spol. hostinských K 488, od
p. Jar. Červeného K 10'—, od alč. Panýrkové
K 2—, od p. Koláře K 1:40, od p Císaře za
známky K 265, celkem K 99528; vydáno: p.
Vlachovi za zboží K 520, p. Boučkovi za zboží
K 564, p. Šolcovi za zboží K 3442, cukrářům za
zboží K 22-—, p. Komárkovi za zboží K 3-98,
p. Růžičkovi za zboží K 32:20, p. Kyselovi za
zboží K 2—, p. Formánkovi za zboží K 464,
p. Šlejtrovi za služby K 30 —, pí. Kotkové za
služby K 48:60, půjčení nádob K 304, oprava
kamen K 160, posluha různá K 4—, povoz ke
korsu K 11-—, cukr K 3-10, zpropitné K 360,
čistý výnos K 78626. Celkový přehled: Mužský
odbor K 2065-78, dámský odbor K 785-26. Výnos
jubil. slavaoati K 2851 04.

Nákupní družstvo veřejných 1sen
kromých gášistů pre Hradec Králové
a okolí přijavši na valné achůzi předloženésta
novy, zvolilo do představenstva: předsedou p. Či
háka, vrch. ofic. v. v., místopředsedou p. dr. Di
veckého, pokladníkem p. Kůbna, fin. účet. ass.,
přísedícími p. Kohouta, offic., p Šráma, učit., do
dozorčí rady: p. Fiala, uč. cv. školy, p. Krýzla,
prof. obchod. akademie, p. Marvana, sl. kraj. soudu,
p. Sáru, geom., p. Svobodu, řid. šk. v.v.,p. Vávru,
řiditele lid. banky, p. Vrabce, proť gymn. Va'ná
hromada, jednajíc o způsobu nákupu, usnesla se
vyzvati pp. obchodníky a živnostníky, aby ofertní
cestou udali ceny, za něž by dodávali členstvu své
zboží a výrobky. Představenstvo, chtie vyplniti

usnesení to, sve ku podání offert„pe řezníky(maso, sádlo a p., zboží uzené), obchodníky ko
lonialním zbožím, — eprávy mlýnů (veškeré drahy

české mouky a po případě žitný chlébb — pekaře(pečivo) — správy velkostatků (mléko, máslo,
tvaroh a vejce.) V podmínky nablédnouti lze 26.
červencem počínajíc u předsedy p. Číháka, vrch.
ofie.v. v. Pospíšilovaul. čís.381,kterýži oferty
do konce července £ r. přijímá.

Výlet. Křestansko-sociální apolek paní a
dívek v Hradei Králové pořádá v neděli dne 15.
července 1906 o 2. hod. odpol. výlet do zahrad
ního hostince p. Špryňara na Šlez. Předměstí.

Hudba Jirontova. Buffet. Divadlo. Koulení o ceny.
Vstupné: osoba 20 haléřů. Za nepříznivého po
časí výlet nebude pořádán.

V. řádná valná hromada „Olivy“,
spolku absolventů obchodní akademie, odbývala se
dne 3. Července t. r. v zasedací síni „Záložny.“
Po schválení zprávy jedoatelaké přikročeno k vol
bám. Předsedou zvolen kol. O. Brusnický, místo
předsedou kol. Karel Bulíček, jedaatelem kol. Jos.
Samek, pokladníkem kol. Josef Zaman, do výboru
kol. Karel Sachánek a Karel Piakas, revisory
účtů pp. Václav Píša, ředitol Zál. úv. ústavu a
Rudolf Hoyk, pokladník téhož ústavu. Nábradníky
zvoleni kol. Karel Piskora, Jarosl. Vepřek a Josef
Vacek Činnost spolková, hájící zájmy absolventů
obchodní akademie, byla zdatná, jak patrno z hoj
ného počtu umístění absolventů. Mimo to založen
ústřední avaz absolventů českých obobodních aka
demií, jehož členy jsou všichni členové jednotli
vých spolků. Svaz vydává časopis „Véstník“,
jehož cílem jest pečovati o zdar českého obchodu.

Z obecní zistavárny královéhra
decké. V úterý, ve středu a ve čtvrtek (dne
24.—26. července 1906) se za příčinou čistění
veškerých místností vůbev neúřaduje.

Výlet do Ratibořic a B=blččísa
údolí u České Skalice pořádá v neděli dne 16.
t. m. ifatní odbor českoslovanské obchodnické
besedy. Odjezd vlakem v 1 hod. odpoledne; ná
vrat večer v 9 budin. — Hosté vítáni!

Oheň. V sobotu večer o půl 10. hodině
vznikl obeň v krámě zdejšího košikáře p. Jaro
llma. Suché proutí bylo záhy v plamenech. Co
plameny nepobltily, to zničeno žárem v malém
krámku povstalým. Škoda jest pro p. Jarolíma
citelná, jelikož neuí pojištěn. Jak oheň povstal,
neznámo.

Divadelní ochotníci v Plotištích
sehrají v neděli 15 t. m. v sále hostince „Na Velké“
na uctění památky 5Oletého úmrtí Jos. Kajetána
Tyla: Josef Kajetán Tyl. Šamberkův obraz ze ži
vota ve tfech jednáních. Po divadle volná zábava.

Čistota půl zdraví. Kráčelobčanod Nov.
Hradce. V tom uslyší žalostný nářek, jako by
někdo vraždil atarou altistku. Zrychlí krok, aby
případně přispěl ohrožené bytosti. Plačtivé zvuky
jako by křídlovkou vylazované přecházely do tónů
hobojových. Člověk, či zvíře, či nějaká muzika?
Silnější vítr bránil určitějšímu rozeznání. A teď
zas zvuky trbané. Snad už nějaká nešťastnice do
konává; lidumil přijde pozdě. Když chodec 8e
ocitl u místu činu, seznal, jak starostlivá žena
u silnice v příkopě naplněném vodou drhne sta
rostlivě a důkladněkozího tvora. Koza se oby
čejně vody velice bojí, ale osvícená majitelka vě
děla, že i pro kozu čistota půl zdraví. Proto nic
nedbala naříkavého protestu čtvernožce a důkladně
ho vydrhla,

Návštěva bojiště s r. 18966. Jak již
v miaulém čísle tohoto listu podotčeno, přijelo
9. t. m. ohromné množství účastníků války prasko
rakouské, aby navštívili ta místa aa bojišti. kde
před 40 roky jako mladíci bojovali. Jsou to
teď statní, sešedivělí maži, však dobře vypadající,
většinou na prsoa četnými vyznamenáními obdaření,
asnimijdosti manželek jejich přijeho. Na Cblumu
se sešli a ponejvíce byli to Sasové. Jak pilně
ohlíželi místa, kde tebdáž válčili — jeden i našel
strom, za kterýmž stál, ale všichni byli stejného
mínění, že pro nás i pro ně válka byla neštěstím
(národním). Zvláště pak téměř všichni navštívili
Probluz, kde tolik Sasů padlo a tem pohřbených

bluzí. Po památkách pruských maoho se neoblíželi,
jen si hleděli svých. V hostinci na Probluzí
dobře se pobavili s přítomnými Čecháčky. Všichni
přítomní odsusovali příkré vystupování Němců
oproti nám a divili se tomu, že to není takové,
jak noviny o nás píší, nýbrá že našli opět ta
starou upřímnost. Žádali jsme je, aby doma pou
čovali o tom, co sami viděli, že to není u nás
takové, jak mnohé noviny líčí, coš oni ochotně
líbili a mnozí se vyjádřili: „to my to povíme na vý
stavě v Liberci, aby jiš těch svárů nechali.“
V nejlepším přátelství odjeli mnozí do Hradce,
Jičína aneb Liberce.

* Pokrokovost a humanita Hradecko
Neckanickýchagrárníků v plném losku.
Svolaná schůze česk. kat. sdružení na 8. Července
1908 v Dobalicích panem Veckem, rolníkem z Čí
stovse, kde měl řečniti Ant. Balcar, rolník zTu
haně u Měloika, očinila nevídaný rozruch v okresa
Král. Hradeckém a Nechanickém přičiněním ag
rárního poslance těchto okresů a mnohých členů
z okres. výboru, kteří museli mnoho poslů po celé
krajině rozeslati, aby všichni agrárníci a přívrženci
pana poslance Hynka Srdínka do schůze česk. kat.
sdražeuí v plném počtu se dostavili. Že agrární
strana v této krajině jest silně zastoupena a že
této straně dosud hrozoy dobró a slsdké obliby
nízko visí, byl avolavatel si dobře vědom; ale že
by tak agrárníci níské úrovně byli, že by schůzi
svolanou rosbiti se scažili, tobo se nikdy nenadál;
neboť o podobném rozbití schůze tak důležité a
v moohých okresích tak často již se skvělými vý
sledky vykonané nikdy se neslyšelo, leda v těch
místech, kde sociálnídemokracie násilím schůzi
katolíků znem a rozbila. Na den svolané
schůze těšil se kděkkdo, zvláště lidé inteligentní,



po poučení prahnonel, aby uslyšeli vývody země
dělců katolíků a obranu slušnou strany agrární;
těšili se mnozí zajisté, že po slyšení obou stran
e po nálešité rozvaze přistoupí za členy té
více se zamlouvající strany agrární. Než jaké bylo
sklamání mnobých! Již volba předsednictva jen
se strany agrární navržená předem hlásala, že
nebade se ve schůzi nestranně jednati. A což to
zaujmutí míst — to teprvé překvapovalo: V čelném
místě na levo seděl pan Hynek Srdínko, poslanec,
ce selskou šlechtou z místa a okolí, na pravo zase
mladý pan Srdínko s družinou a se všech stran
sehnaných mladíků, aby poslanci tleskali a svola
vateli hanbu provolávali; v zadu pak u dveří a
po stranách byl ten hlouček katolíků zemědělců,
čekajících oa t> nějaké ponaučování v dobách ny
nějších tolik potřebné. Avšak zklamali se v tužbě
své; místo nauky nastala řeč bombastická p>
slancova, kterouž zalichotit se hleděl věrm pří
tomným agráraíkům s ujišťováním své borlivé
práce pro budoucnost za tím jen účelem, aby
důvěru k němu měli a mandát poslanecký — nad
hrozny sladěl a výn'sný — jen mu ponechali.
Nebohý — tolik se odporačoval svým stoupencům,
že mnosí již netrpělivě čekali, kdy začne o něčem
jiném. Začal tedy věcně — a aby se neapleti,
častěji do lejstra oablížel. Vykládal především o
vůdcích čes. kat. zemědělců a připomenutím, že
jsou podporování šlechtou a kněžstvem a mezi lid
vysíláni, aby je zaslepovali a proti agrární straně
atvali. Žep poslanec svého spolukolegu, rolaika
Vecka z Čistovse a p. Ant. Barcala, rolníka s Tu
hané u Mělníka jen z toho ohledu urážel, že se
odvážili schůzi výše jmenovanou pořádati, to ni
koho nepřekvapilo, jelikož pan poslanec bál se o
mandát; ale že kněžetvo české před celým ehro
mážděním tolik urážel, mnobé překvapilo, že raději
ce schůze se vzdálili. Po skončené řeči jednak
bombastické, frázovité a utrhačné dáno bylo slovo
místnímu duchovnímu správci, kterýž několika jen
slovy vyvrátil útoky řečníka. Nyní měla začíti
teprve přednáška p. Ant. Barcala, avšak k řeči
se nedostal; jínoší najatí agrárníky 8 mladým
panem Srdinkou začali tlouci na stoly, dupat,
křičet a volati: „banba“, „vyboďte ho“ a tak
schůze byla rozbita bex všeliké přednášky, ač
mnozí přítomní žádali si slyšeti Barcala Pánové
měli svoji družinu dobře vycvikovanou — AGjiš
to či ono bylo příčinou rozbití rolnické schůze,
jest zajisté jednání takové nevídané mezi rolní
otvem a podává malý obrázek o pokroku, buma
nitě a bratrství agrárníků v krají král.-bradeckém.
Co již v matičce Praze a mnobých krajích český
lid dobře pochopil nutnost sdružovati se na zá
kladech křest. náboženství a tak pracovati 8i
Jami spojenými za lepší budoucnost celého národa
Českého — to nesmí pro dnešek ještě poznati
katolíci zdejší pro násilí agrárníků. To ovšem za
vinila také lhostejnost katolíků; jicak také mů
žeme říci, že vinu toho zbahnění nese zbabělost,
bázlivost a ostýchavost mnobých katolíků. Choulí,
krčí se před každým mluvkou a nemají mravní
síly k obhájení své vlastní cti a svých zájmů|
Nepřátelé zat» jsou velmi drsí a Čilí a proto opa
novali posice, z kterýchž se jim odejíti nezdá. Ve
schůzi té byli i agrárníci bez vyznání, druhý a

jn se přiznal, že chce, aby náboženetví ze školylo vyloučeno, že chce rozluku manželskou a ti
všickni ještě při tom myslí, že jsougdobří katolíci!“
„Pane, odpust jim — nevědí, co činí.

Z Čermilova. 16. t. m. v pondělí v 8 hod.
ráno bude míti primici novosvěcenec vlp. Jan Pe

žiti první mši av. vip. Václav Prokeš,
Husitská osvěta ve Smiřicích. Ubohý

Huse a Komenský! Kdybyste tak věděli, kdo si
vás teď všecko najímá do svých služeb zcela za
darmo! Kdybyste věděli, do jakého povozu vás
nynl lidé každou chvíli zapřabají! Masíte praco
vati na všech stranách bez únavy ve prospěch
lidí těch, kteří provádějí hotový opak tobo, k čemn
vaše mysl výhradně se nesla. Vy jste oba borlivě
odporučovali výchova náboženskou jako nejdůle
žitější věc na světě, proti níž všecka učenost a
bohatství není ničím. Teď musíte držeti stejný
krok s těmi, kteří proti zjevenému náboženatví
Kristovu — vám tak drahému — arputně bojují.
„Hus odporučoval sv. zpověď, úctu k Panně Marii,
sloužil mši av. i krátce před smrtí, věřil v očistec,
odporučoval, aby byli hrdla zbaveni zarpotilí
kacíti a aby lidé liknaví byli násilím přinuceni
účastniti se av. přijímání. Teď musí chudák na
všech stranách pomáhati k podvracení těch ideí,
„pro které tolik horoval. Chudák Has! Kam to až
-nyní přivedl. Tolik stál o nerosvížitelnost man
želství a teď musí pomáhati těm, kteří usilají o
to, aby manžel ještě za živobytí své choti mohl
"pojati za manželku jinou — ať už tím trpí dítky
s prvního manželství jakkoli. — Smutný jest osud
trůj, mistře! Smutnější než tenkrát v Kostnici.
Tebdy upálili tvé tělo. Teď vlastuí „přátelé“
tvoji upalojí vlastní tvé ideály, maříce to, co jsi
stavěl. Vodí tě spoutaného se schůze na sohůzi.

"Úste ti ucpou, postaví té na podium vedle řeč
níka; a řečník začne provolávatí jako vyvolavač

předFanopken: „Zde se nám vynachásí mistr„Jan Hus; klerikálové ho schovali, sle my jeme
bo vyvedli ven. Vidíte, lidičky, tenhle mučedník
byl pokrokář. On bojoval proti všemu klerikalismu.

"On je náš přítel a má radost, že pokračujeme

dále v duchu jeho.“ A Hus chudák nemůže aui
slovem 8e brániti proti tém, kteří ho bez únavy
vláčí s místa ne místo. — U nás ve Smiřicích,
aby pokrok ku blabu národa byl zacbráněn, te
strěili dobromady hlavy lidé z národního Sokola,
socialisté podřízení vídeňskému židovi dru. Adle
rovi, nepříteli našich národních snah, Národní
jednota severočeská i basiči a pozvali si za řeč
nika p. Pelanta, redaktora „Časn“. Je to mož,
který odporačoje národu rozvížitelnost manželství
a vystrnadění náboženství ze škol; rabínům a
pastorům však ani v nejmenším neublíží. — A ten
se 5. července u nás znamenitě činil! To bylo
poučení! Snad si myslil, že přijel někam do Zlá
mané Lboty, kde se bude každý kořiti veleduchu
milostivého pražského hosta a kde za každý drobet
pokrokové moudrosti sklidí nadšení a vděčnost.
Milý brachu, přepočítal jate se. Teď na venkové
často lidé vědí víc, než mnoho pražských posérů.
U nás lidé místo nerozvážného štvaní klidně čtou
a 80 vzdělávají, nenosíce svoji vzdělanost všude
pa trb. Zato však pražský „duchovní aristokrat“
sbírá často Játku místo ze studia hlavně z bujné
své fantasie ; to jest ovšem velice pohodlné, ale
méněro prospěšné (Co byste byl měl prostě a
spravedlivě Jíčiti Husa, činil jste útoky na
církev, kněžstvo, sv. Jana Nepom. atd. — Ale
některé dosud netušené objevy o Husovi zde
Pelant přece jenom utrousil. Na př. prý Hus ne
věřil v Kristovu přítomnost v Nejsv. svátosti (!!).
Lide český, jásej nad veledachem Pelantem, který
porazil vědu Tomkovu, Paleckého i Flajšhansa;
tible učenci soudí totiž jinak než Pelant a to na
základě samých spisů Husových. Možná, že Pelant
„čerpal“ svůj objev z oblupovacího a podvodného
pamfletu Lžipogiova. — oslouchejte, pane Pc
lante, než podrahé se svojí zářící kulturou na
venkov zavítáte, aspoň něco kloudného si napřed
přečtěte « trochu si myšlenky urovnejte. Vaše
„řeč“ byla urážkou nejen katoliků, ale i jiných
lidí zdejších, kteří něco vědí. Za tukové „poučo
vání“ mockrát děkujeme. Oavícenec byl hodně

a že šikovnější sokolové a národní dělníci z ú
trpnosti mičeli. Chudáci, tihle národní dělníci!
Dávali se poučovati od člověka strany té, proti
níž národně-sociální orgány právem bojují. Inu
— když se jednalo o boj proti katolictvu, tu se
ovšem musili červenobílí spojiti jak s rudými, tak
8 p. Pelantem. Stejně to celé oslavné sbromáždění
tvořilo malý hlouček. Sami rozvážnější občané
smifičtí zůstali doma; nebýti Holohlav a Černožic
bývala by oslava (Husova či Pelaatova ?) dopadla
velice bledé. Po oslavě samým účastaíkům roz
vázaly se jazyky; nastalo kroucení hlavou, krčení
rameny . . . Ostatně skoro byla škoda, že 8e
amiříčtí vážnější sousedé nepřišli podívat ná praž
ského učence. Byli by sažili trochu legrace 8
podle místolho obrázku by byli poznali, jak asi
ta „osvěta“ bude pokračovati u těch neklerikálů
dále. — Pelant s vážnou tváří ku konci odvážil
se odporučovati, aby dle hesla Husova účastníci
hledali pravdu! Na to mu odpovídáme, aby se
poučil napřed o pravdě sám. My toho znáne vlc
než on. A rozhodně sí přejeme, aby si Praha
nedělala blamáž vysíláním takových řečníků na
venek. O té hranici Husově a písni o „mnichu
rotě líné“ povíme si něco ještě příště.

Hrabě Sternberg chystá se složiti
mandát. Hr. Sternberg v poslanecké sněmovně
prohlásil, že on -— poněvadž ministr dr. Pacák
svoje mandáty nesložil — jako český poslanecjest
nucen bájiti čest své vlasti a svého národa a na
místo ministr-krajana svůj mandát složí, aby český
národ viděl, že v této sněmovně jsou ještě lidé,
kteří hájí čest poslanců a čest českého národa.

|Rlegrův obelisk v Hořicích. První
památník nezapomenotelnému vůdci národa Dru.
Riegrovi staví se právé v Hořicích. Na památném
vrchu sv. Gottbarda bude na vyvýšeném místě
vóvoditi Hořicům i širokému okolí pískovcový
jehlanec, na podstavci 4 m vysokém spočívající,
který jest všem navštěvovatelům Hořické výstavy
r. 1903 v dobré paměti. Výstavní výbor obdržel
balvan ten darem od družstva kameníků z Ujezda
Podhorního a odevzdal jej zvláštnímu komitétuku
zbudování Riegrova obelisku. Spodní stavba pa
mátníku jest již provedena a se stavbou jeblance
bude v krátké době započato. Stavbu provádějí
chralaě známé firmy bořické a sice sochař a ka
meník Bob. Ras a stavitel Karel Šťastný. Zdvi
hání tohoto kamenného obra — 12 metrů dlouhého
a asi 300 metr. centů vážícího — bude zvlášť
zajímavé a neopomeneme o tom čtenářím svým
správu včas podati.

Věčelařůmkraje královéhradeckéhol
Spolek včelařeký pro Hradec Králové a okolí za
půjčuje včelařům medomed za poplatek1 K na
půl dne a 2 K sa den. Přihlášky vyřizuje p. G.

Bakol, správce octárny v Hradci Králové, Žiškovonáměstí.
Ubcení a okresní volby v Pardu

bících. Porážka pokrokářů při obecních volbách
v Pardubicích způsobila jimpalčivou. bolest v duši.
Dokladem toho byly ty schůse, při nichž Hajnovci
jeden drabému kladli obkladky na rozjitřené rány
volební poráškou způsobené ve formě nafoukaných
řečí. Docela se té svojí volební katastrofé smáli,
ale byl to smích šibeniční, skrývající jejich ve

likou roztrpčenost, která se jevila v nadávání a
špiněal strany vítězné, Pokrokáři patrně jsou toho
domnění, že nadávat někomu „klerikál“ je na
dávkou nejhanebnější. Proto všichni mlnvčí po
krokářští titulují svoje vítězné odpůrce klerikály
a myslí si asi, že jim tímto zasazují uestrašnější
rány. U nich už má klorikalismus rozličné od
stíny. Dr. Tbein má ne př. mravol klerikalism.
Ani zesaulému biskupu Bryaychovi nedal pokrokář
Jelínek, obchodník v galaut. zboží v Pardubicich,
ve své zlobě pokoje Jak to bylo prý krásné
v Pardubicích, když bývalý starosta Hoblík ne
přivítal ostentativně tohoto biskupa. zbytečnou
starost projevil ve své řeči dr. Lipčík, vyjádřiv
se, že pokrokáři v Pardubicích budou muset pra
covat tak, aby je bylo všude cítit. Věříme, Oby
vatelatvo Pardubic je cítí už nyní. — V minulých
dnech konaly se tu také volby do okres. zastu
pitelstva. Pokrokáři spustili zde celý svůj aparát,
aby tam dostali aspoň některé své přívržence.
Nejvíce jim záleželo na tom, aby tam přišel prof.
Rosa. Pán tento podnikal všechno, aby byl zvolen.
Jeho potrblé, vášnivé záchvaty vůči voličům vzbu
dily smích u všech. Vida marnost všech svých
výbojných a zchytralých kroků, utekl. Škoda, že
do okresních voleb nezasahují svými plnými mocmi
pardabské učitelky. Ty by Rosu jistě zvolily!
Nyní pokrokáři usilovně agitují, aby nebyl zvolen
p. Markalous za okr. starostu. Protože však vět
Šica zvolených jak za venkov, tak za město a
velkostatek i průmysl jsou skoro titéž jako v pře
dešlém okr. zastupitelstvu, bude asi p. Markalous
zvolen starostou okresním i tentokráte,

Hotel „Střebský“ v Pardubicích.
Katol. duchovenstvo, kdykoli ať hromadně ať jed
notlivě přichází do Pardubic, obrací se tradicio
nelně do hotelu „Střebský“. Kněžetvo z okolí, kdy
koli se schází v Pardubicích ku svým poradám,
bývá u „Střebských“ u společného oběda, zde vůbec
má svoje rendez-vous. Byli jsme tudíž toho do
mnění, že také v lokálech dotčeného hotelu najdeme
jistě aspoň jeden katolický list; a kdykoli se nu
skytla příležitost, bledali jsme v celé té veliké
řadě nejrůzaějších vyvěšených listů aspoň jediný
katolický. Ale marně. Na žádost u sklepníka o po
dobný list byli jame odbyti záporně. Nemluvíme
ta z nějaké zaujatosti vůči tomuto hotelu a s ním
spojené kavárně, ale myslíme, že by Ai správa
hotelu nezadala ani nepoškodila avoje renomé,
kdyby vedle nesčetných listů pokrokářských a
mnoha zbytečných listů německých měla tu také
list katolický. Šetraost a slušný takt vůči tak
mnohým příchozím katolíkům a katolickým kněžím
zajisté toho vyžaduje. Na nás pak jest, abychom
důrazně a neodbytně žádali nejen v Pardubicích,
ale všude jinde kam nosíme peníze, také svoje
noviny.

Ze Slatínaa. PomozteBenešovskabrozným
neštěstím postiženému a posílejte dárky! Tak se
ozvalo na všech stranách v Čechách. Tímto pro
voláním se řídíce uspořádaly dívky navštěvující
šicí škola klášterní ve Slatinanech v klášterním
sále divadelní představení seatávající z dvou vege
loher: „Dala se do novia“ a „Opatrností nikdy
nezbývá“ Účinkující slečny: Linbartova, Mašne
rova, Dočkulova, Nežádalova, Tunova, Zitova,
Kostelecká, Procházkova, Wolfova, Dvořákova daly
si na souhře velmi dobře záležeti a provedly své
úloby k úplaé spokojenosti. Žel že nebyla trochu
větší návštěva obecenstva. Sešlo se však předce
na milodarech přes čtyřicet korun, k čemuž při
spěla J. J. kněžna z Auerapergů obnosem deseti
korun. Obnos ten zaslán svému účelu na farní
úřad v Chotyšanech. Divadelní kulisy slatinanského
kláštera letošního roku nově zřízené jsou velmi
pěkně provedeny 80 značným nákladem, tak že se
nemůže podobnými vykázati leckteré i horlivě pra
cující ochotnické jevišič veřejné. Starají se slati
ranské řeholní sestry nejen o poučení ale i po=
bavení svých chovanek svědomitě. — Od 8.—11.
t. m. byla v klášteře v slavnostní síni konána
výstava račních ženských praci. Práce všech žákyň
i malých i velkých byly velmi pěkné, mnohé vzba
zovaly zvláštní pozornost. Výstava byla obecenstvem
Četně navštívena.

Ze Solnice. (Svěceníkostela.) Hřbitoruf
náš kostelík, který malebnou svou polohou a umě
leckým provedením městu našemu k nemalé ozdobě
slouží, čeká tyto dny slavnostního svého posvěcení.
Stane se tak dne 22. července. Svěcení vykoná
sám náš njdp. biskup Dr. Jos. Doubrava, který
po své visitační cestě v sonsedním vikariátě Opo
čenském zavítá k nám z Dobřan již 21. července
k večeru. Ježto právě na den 22. července při
padá letos poutní slavnost ve farním chrámu Páně
Panny Marie Karmelské, budou obě slavnosti spo
Jeny tak, že ve farním chrámu bndou se konati
v 7 hod. ranní služby boží s poutním kázáním,
kol 9. bod. pak vyjde průvod na hřbitov, kdež
J. Bisk. Milost posvětí kostel, prosloví případné
kázání a obětovati bude v novém kostele první
mši sv. Celá pak slavnost se opět průvodem a
požehnáním ve farním chrámu Páně ukončí. Od
polední služby Boží poutní konají se opět ve far
ním chrámu Páně. Po odjezdu J.Bisk. Milosti kol
6. bod. odpol. konati se bude v nově posvěceném
kostele B. Srdce Páně zpívaná litanie k uctění
téhož Nejsv. Srdce Páně. Při pobytu svém v Sol
nici navštíví J. Bisk. Milost též dobročinné naše
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o 4 velkých pokojích

s příslušenstvím,

JZoupelnou,
stkvoutně vypravený, čistý, parketami a
rovnou, ohnivzdornou klenbou opatřený,
pronajmu solidní stálé partaji, nepřihlížeje
na výši nájemného, na němž mi nezáleží,
jelikož po zaplacení daní státních, zemských,
obecních, okresních i okresního Grandhotelu
sbudou pro moji kapsu z nájemného jen drobty.

FE.Chrudimský
v Hradci Králové.

Dražba
v obecní zastavárně Královéhradecké

v číslo 230. (a semináře)

odbývati se bude v sobotu dne 21. července 1906,
od 9. hodiny ranní do 12. hod. polední a od 2.

do 6. hod. odpol.

na zástavy,
pozůstávající ze klenotů, hodinek, řetízků zlatých a

ličných druhů látek, obuví atd., které do posledního
května 1906 propadly.

Veškeré do dražby propadlé zástavy *ze nejdéle do
čtvrtka před dražbou buďto zúročiti aneb vyplatiti.

Po čtrnáct dní před dražbou účtuje se dražební
poplatek mimo úrok a sice 2 haléře z jedné korany.

V pátek před dražbou so vůbes neúřaduje.

V případu, že by se všechny zástavy neprodaly,
odbývá se dražba nová v sobotu 28, července 1906.

Ze správ. odboru obec. zastavárny Královéhradecké.

Praktikanta
z řádné rodiny s přiměřeným vzděláním

přijme

první královéhradecké knihknpectví
a antikvariát

Bohdan Melichar v Hradci král.
—,,,,,,

Malbu kostelů,
malby dekorační,

facadní a froskové

hlížením k příslušnému slohu

Antonín Chlouba,
dekorační malíř

wChrasti u Chrudimi.
Rozpočty sestavuji zdarma.

PřALOZILOSNÁ KOLDŠ|
Zachovalý starší tvrdý i měkký nábytek,
garnitury i pohovky moderních vzorů za

každou cenu prodá

K. V. Skuherský,
v Hradci Králové, proti hotelu „Merkur“

Vychovávací ústav
v Kocléřově u Svitav—a

přijímá přihlášky divek škole odrost
lých, které si přejí naučiti se němčině,
hudbě, vyšívání, šití a přistřihování
prádla i šatů a vůbec

všem ručním pracím.
[C

Ač konversace německá, jest ústav
veden v duchu národním.

Krajina lesnatá, velmi zdravá.
Denně poštovní spojení s nádražím

ve Svitavech,
Zápis od 1. září. Přijetí možno celý

rok. Bližší dotazy zodpovídá

Správa ústavu v Kocléřověu Svitav,
království České.

výtečné chuti; zásilky 6 kg. franko

R aa praženáodK3—.
Každá zkouška nadmíru uspokojí.

dob. zelená od K 11—, pěkně

Pr. Jelinek, Statiňany, Čechy.

KCCAOCHOGC Caaa OdPOPFJVO GEGEN
PŘ) 4)

V HRADCI

OMAMCE LHÁTLAALAASALUSLA

na vkladní knížky

na pokladniční poukázky

Oddělení bankovní.

pancéřové
s vlastním

Ód 1. července t, r.
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| Ponsionát Uršulinek

v České Skalici.ly

Obsahuje německou osmitřídní školu
s právem veřejnosti. Chovanky mohou
se též vzdělati v jazyce českém, fran
couzském a anglickém; 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 polohu a vyho
vuje všem požadavkům.

Měsíční plat jest nejvýš mírný; za
budbu platí se zvlášť.

Školní rok počíná 15. září b. r.
Představená.=——

HARMONIUM
s 8 rejstříky, téměř nové levně se prodá.

Bližší sdělí

PRAHA,
A. ŠANDER Jindřišskául.
k oogogogOgOŽZ2L0L0ŮŮ

Uměleckéřezbářské práce
jako:kříže, rámoe, ozdobné
předměty pro domácnostatd.provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 116.

8

Práce solidní. Ceny velmi mírné.
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27schránky
uzávěrem.

filiálka v Semilech.
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| UHILÁ
Dodávám uhlí na povozy i na celé

cenách. Přímé dohodnutí žádoucno.
Pro P. T. pány

na celé vagony při cenách nejlevnějších.L
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Besídka.
Z bitevních scén u Vysokova

a Č. Skalice (1866).
(Podává P. Vavř. Wintera, O. S. B. v Broumově.)

Plukovník Jindřich Himmel z Aigsburku
vypravuje ve sbírce „Unter HabsbnorgsKriegs
banner“, jakožto očitý svědek, kterak třetí
bataillon plaka pěchoty č. 79 (tehda s dopl
ňujícím obvodem v PerdÓpne v Benátsko) o
Vysokova dostal úkol, aby dělostřelectvo 6.
armádního sboru polního maršálka Ramminga
poblíže Branky kryl. Oddělení stálo nečinně za
lesem a dovídalo se jen málo o průběhu bitvy.
Tolik se vědělo, že praští nepřátelé jen jen se
do boje hrnou, že jich ustavičně přibývá, a že
paši mají posice nevhodné. Celý prapor hořel
touhou, zúčastniti se boje, žádný posel však
jej k towa nepřicházel vyzvat.

Co tak bodina za hodinoa míjela, krátili
si někteří důstojníci čas malícherným zane
prázdněním. Jeden z nich kázal slahovi, aby
postavil stativ, na němž upevněn. noveliký
rámec. V rámci tom zasazen byl čistě prove
dený olejový obraz dámy. Důstojník volal na
sousedy a počal vychvalovati neobyčejnou krásu
origináln tohoto portrétu; a ač tato cbvála
nebyla elyšána poprvé, našlo se přece obdivo
vatelů dosti, kteří mluvčímu tato jeho nevěsta
— záviděli. Jiní důstojníci dávali se holiti,
jeden docela pomádoral si sporé vlasy, jako
by se připravoval do tanečního sálu. Někteří
zaměňovali části uniformy novějšími, hledali
v torbách svých polní pásky, rakavice, kra
vaty a p. Jeden nadporučík dokonce vyňal
z úkrytu svých zásob maličké poazdro, v němž
choval — monokl a sice pro slavnostní vjezd
do Berlína. Nemoba triomfa toho se dočkati,
zkoušel monokl nyní před Vysokovem a vraštil:
marciálně obočí svě. Starší, dobře vypadající
pán otevřel schránku svého sedla a vyňal z ni
— pečenou husu; husa chotnala znamenitě a
pan hejtman se obrátil k sluhovi, co by ještě
prý bylo k ukrácení chvíle a zašehnání bladu.

Vážný jeden důstojník odevzdal slavnost
ními posučky a slovy své hodinky, prsteny a
tobolku svému sluhovi a poučoval tohoto ze
vrubně, komu a kterak to vše má odevzdati,
když by pruská kule jemn návrat z bitvy zne
možnila. Ku konci vzpomněl si, že nemůže bez
penéz do bitvy, ježto by drancovníci a plenitelé
bitevního pole 8 jeho mrtvolou prý nešetrně
nakládali. I vzal as 16 stříbrňáků k sobě,
ostatní pak odevzdal sluhbovi.Mnozí psali ještě
ve chvatu lístky a dopisy, ostatní pak bavili
ee rozprávkou.

Major Peinlich, muž uzavřeného a tichého
zevnějšku, stál opodál, díval se kokátkem do
dálky a odmlčel se úplně; snad sí vzpomínal
na své milé a tušil, že jich již nespatří.

Mažstvo nejevilo velikého pobnatí. Několik
vojínů klidně spalo, jiní kousali do tvrdého
„cvýbaku“, většína bavila se předpovídáním
možného vítězství. Reservisti byli smatni a
hleděli strnule před sebe.

Markytáni, hodní to židé z Lipníku, ne
opustili vojsko 8 procházeli řadami stojících

sedláků, pod tíží zavazadel- upící, míhaly se

jínům, jakoby u nich hledal úlevy. Též se ob
jevovali blídky neb jednotlivci, jsouce od plaku
odděleni, hledali zpáteční cestu.

nější. Hořící vesnice vysllaly tmavošedé mraky
k nebesům, kouř pak jako smuteční závoj po
malu padaje dolů, obestíral bojiště. Někdy za
daněla země a označovala místa, kde stála ka
vallerie. Na výšinách směrem Dobrošov—Do
benín rozvinovaly se řady pruských baterií čím
dál tím více a i jinak bylo očividno, že nepřítel
postupuje.

Bataillon ležící v úžlabině mezi Vysokovem
a Skelicí pojednou byl vyrušen z pozorovacího
klidu; rána nepřátelská zahalila roh bataillonu
v hustý kouř, a když tento se porozplynul, ob
jevilu se několik krvavě potřísněných na zemi
ležících vojáků. Jeden z nich povstal a vrávo
raje k nejbližšímu důstojníkovi, držel svá vlastní
střeva z těla vytřesknutá v ruce. Se slovy:
„Pane poručíka, co 80 to ze mne stalo ?“ eklesl
jinoch nápadně eličný na zem a dokonal. Vtom
také již přikvapili jednotliví uprchlíci s bojiště,
hlásajíce smatnoon pravdu: naši ustopají, celé
bataillony rozprášeny, postříleny| Štábní or
donance na pěnícím oři v největším chvatu
přináší rozkaz, by bataillon do boje vstoupil
a hleděl ztéci vrch, na něměžto kostelík sv.
Václava. 8 radostným „Evviva il nostro impe
ratore“ bataillon pevným krokem, ač ode všech
stran znepokojován, jakoby na ovičišti, spěchá
vshůru k Václavicům. V lese se hemží pru

skými kabáty a spousta kolek vítá srdnaté
hochy. Celé řady klesají, bataillon však postu
puje vpřed. Již již se blíží lesu, tu však ohromná
střelba kartáčová jej tolik ztenčí, že jen malý
hlouček zůstaven, ostatní buď leží v krví své
na zemi aneb odtrženi od jádra spěchají dolů.
Hlouček má uprostřed svůj prapor, praposečník
a důstojník praporu jako zázrakem zůstavají
netknatí a nesou drahý svůj symbol chrabrosti
vysoce vztyčený ku Skalici. Pošky nepřátelské
hlouček nemilosrdně pronásledají, tak že co
chvíli klesne vojín k zemi, ihned však jej vy
střídá jiný, třeba raněný, Přes hromadné spoasty
mrtvol podaří se konečně chrabrým vojínům
zabočíti do malého úvozu, jenž je před palbou
nepřátelskou chrání a takto cestu ku Skalici
umožňuje.

Na náměstí Skalickém se shromažďují
zbytky chrabrého plako č. 79, jenž toho dne
ztratil 36 důstojníků a 646 mužů; oddíly se 5e
řaďnjí, tu pozorují se zděšením vojáci, že jim

prepory scházejí. Co tak 8 nesmírným smatkemvojíni si šeptají „Prapory ztraceny“, pojednou
trubač jeden zavřeští jenerální pochod a hlou
ček zbylý z 3. bataillonu přináší polní prapor
pyšně ve vzduchu vlající. Obromný jásot mužstva
jej vítá a se slzami v očích hrne se vše k němu.
Také ostatní dva prapory později nalezeny a
přinešeny. Praporečník, jenž s obdivuhodnoa
bravurou prapor č. 3. zachoval, nyní dosud je
na živu A jmenuje se Basilio Barbista, c. k.
Jistonoš v Terstu.Z důstojníků kolem prapora
padlých uvádí náš pramen: hejtmana Olivu,
barona Bindera, majora Karla Peinlicha, nad
poručíka Šmidla. Tento poslední, nar. 1835
v Eisenberka u Mostu, sloužil od r. 1852v linii;
u Vysokova zraněn byv na hlavě, zdánlivě
mrtev ležel po tři dni na bojišti a probudil 8e
ze své ztrnulosti právě v okamžiku, když praská
patrola jej kladla do hrobu. Žil pak ještě 10
roků v Badapešti jako invalida.

Zotty z válečné doby r, 1666
v královéhradeckém městském archivu

sebrané.

B) Válka,

Provoláním Jeho Veličenstva císaře pána
k národům rakouským ze dne 19. června 1866
válka s Proskem byla oznámena.

Na žádost představenstva vojenské záso
bárny ze dne 20. června [866 obecní úřad dal
bubnováním po městě oznámiti, že se přijmou
pekaři chleba bez odvodu jako civilní výpo
mocní pekaři na čas potřeby 8 podmíněnov
mzdou a mohoa se ihned hlásiti.

Pevnostní velitelství přípisem ze dne 21.
června 1866 k č. 191 požadovalo od správy
obce seznam graduovaných civilních lékařů,
kteří jsou v Hradci Králové, Byli zde pouze
dva: MUDr. Joset Chleborád, městský fysik a
MUDr. Frant. Kraoka, c. k. soudní lékař.

Průměrné ceny na týhodním trhu dne 23.
června 1866 v Hradci Králové:

Jedna měřice: pšenice 5 zl. 14 kr., žita
4 zl. 12 kr., ječmene 2 zl. 88 kr., ovsa 2 zl.
67 kr., prosa 3 zl. 71 kr., hrachu 6 zl. 24 kr.,
čočky 7 zl. 22 kr., bramborů 1 zl. 6 kr., 1 lib.
čerstvého másla 37 kr., L lib. převařeného másla
45 kr., 1 lib. vepřového sádla 46 kr., 1 cent
žitné mouky 7 zl., 1 cent pšeničné mouky 11 zl.,
l cent sena 2 zl. 20 kr., 1 cent slámy 80 kr.,
I cent hovězího masa 24 zl. 1 sáh tvrdého
dříví 11 zl., 1 sáh měkkého dříví 8 sl. 5 kr,
1 cent kamenného uhlí 65 kr., 1 libra soli 11 kr.,
1 libra cakru 36 kr., 1 máz piva 12 kr., 1 máz

kořalky 60 kr., 1 máz octa 28 kr.ynesením ze dne 24. června t. r. č. 2637
uložil c. k. pol. okresní úřud c. k. berníma
úřaduodvolávaje se k nařízení c. k. zemského
finančního ředitelství ze dne 12. června 1866
č. 1856, aby všecky listiny Josefinského ka
tastru se týkající ihned seznamenal, seznam
dvojmo upravil a tyto spisy pro případ váleč
ného nebezpečí odevzdal královéhradecké
městské radě k uschování. Převzetí mělo se
potvrditi na obou stejnopisech seznama; jeden
si měl ponechati c. k. berní úřad, druhý městská
rada. — Obecní správa v tomto opatření po
znamecala: Berní úřad neodevzdal dotčených
listin městské radé, proto se spis tento akládá.“

C. k. okresní úřad vybízel dopisem zo
dne 25. června t. r. č. 1386 okresní výbor, by

v nejlepším stavu.
Z města a okolí sbromážděné obvas

(plátno) « copaninu zasla) obecní úřad králov
hradecký v nastalé nesnási před nepřítelem do
nemocnice v Kuksu. Dle stvrzenek bylo tam
dodáno dne 26. června t. r. 88%/,libry obvazů
a cupaniny,

Dne 25. června 1866 přesídlila nejdůst.
bisk. konsistoř z Hradce Králové do biskupské
residence v Chrasti. Do Chrasti přibyli: kapi
tolní děkan Jan Rais, kanovník Jos. Lichten
berg, kanovník dr. Jos. Češka, Ant. Kukla, Fr.
Gruss a Václav Hrdina, úředníci: registrátor
Ed. Fasch, protokolista Frant. Bittermaan a
vikarista Jan Barták.

Konsistorní kancelář byla umístěna v po
koji vedle velké kaple, v tak zvané „přádelné“ ;
zde byla také veliká pokladna, v níž jmění
konsistorní a diecésní uloženo. V osudný den
3. července ka přání vsdp. kapitoluího děkana
vyhledal bisk. slažebník, Jos. Vlček pro kon
sistorní pokladnu vhodný úkryt v zámecké
zahradě, ve včelníko, kamn v následující noci
sami dva těžkou pokladau dopravili. Zde ji do
připravené jámy vložili, slamou a plochými
kameny ji pokryvše zemí zasypali, apěchovali
a odstavené úly zase na místo postavili. —
Pokladna z tohoto úkrytu vyzdvihl po uzavření
míru vsdp. kanovník Kaokla s jmenovaným p.
Vičkem.

Jeho Excellence pan biskup Karel Borr.
Haní avob. pán z Kirchtreu bydlil stále v Chrasti.
Po 20. dni m. května odejel do Hradce, aby
svěcení bohoslovců, dokud to možno, vykonal,
Na kněžství světil již dne 27. t. m. a opět du
Chrasti odejel. Počátkem m. června zajel do
Hradce Král. ještě jednou, aby nařídil bezpeč
nější uložení některých věcí. Bohatá a cenná
biskupská bibliotéka byla uložena v dolních
aklepích v tak zv. „lochácb.“ Odjížděje z Hradce
obrátil se před Moravskou branoo k residenci
a pravil: „Kdož ví, nebude-li z tebe v něko
lika dnech bromada rama.“ Nechbtěje dlíti
v území válkou zaplaveném, opustil p. biskup
dne 3. července Chrast, ubíral se přes Německý
Brod, Želiv, Pacov a Týn n. VÍ. do Vudňan.
Když J. E. paa biskup z dopisů pp. kanovníků
zvěděl podrobnosti o průběhu války, odhodlal
se k cestě zpáteční opatřiv si průvodní list a
c. k. okres. úřadu ve Vodňanech dne 17. čer
vence t. r. Chtěje navětíviti Pruhba nastoupil
cesta přesPíseka Dobřiš.Poněvadžzdezprávy
o Prusech zněly velice poplašně, opatřil si pan
bisknp dne 19. července pověření průvodního
lista n král. pruského velitelství v Praze s po
volením k cestování v území Prusy zabraném
a vrátil se zpět do Vodňan. Odtud jel zase
přes Německý Brod do Chrasti, kam dne 6.
srpna dorazil. (Víz V. Paulus, Prusové v Chrasti

u Chrudiměroku 8Zástapce parního mlýnac. k. priv. české
Smíchovské společnosti pro Hradec Králové
odevzdal dne 26. června t. r. na základě plné
moci mu dané zásobu mouky100 centů zá
stupcům městské obce, aby se z ní mohlo po
užíti libovolné množství za běžnou cenu. Správa
obce převzala račení za odevzdanou mouka
i za pytle a zavázala se při odevzdání zbylé
zásoby scházející mouku i pytle vyrovnati hc
tovosti. (Dne 29. srpna t. r. byla zásoba ode
vzdána zpět. Ze všeho odprodáno za 19 zl.
mouky. Zástupce firmy potvrdil, že obdržel
vše zpět v nejlepším pořádku.)

C. k. okr. úřad nařídil purkmistrovskému
úřadu přípisem ze dne 28. června 1866 č. 1404
—na telegrafické nařízení c. k. místodržitelství
ze due 27. t. m. — aby město dne 2. a 3. čer
vence £. r. odvedlo do místní zásobárny 8300
tříliberních | bochníků samožitného chleba.
Správa obce však ihned oznámila, že tomuto
nařízení vyhověti nelze, poněvadž I. místní
pekaři masf péci chléb z aerární mouky pro
pevnostní vojsko, 2. chlebových pecí, mimo
pekařské, v městě není, proto privátní osoby
chléb péci nemohou a 3. u privátních osob není
takové zásoby mouky, poněvadž každý obyvatel
musel zásobiti sebe a rodina na tři měsíce,
pak 4. mimo pekaře, pečením aerárního chleba
zaměstnané, není zde ani mlynářů ani mlýnů.
Správa obce žádala, aby opatření požadova
ného chleba bylo přeneseno oa obce venkovské.

Dne 29. června t. r. zemřela v č. d. 140.
Barbora Darnal-ová, dcera c. k. hejtmana.
Správa obce žádala, aby c. k. vojep. místní
velitelství zemřelou dalo pohřbíti vojskem dne
1. července o 3. hod. odpoledce na Pouchově.

Z c. k. pevnostního velitelství v Hradci
Králové. Veškerému obyvatelstva se vědomost
dává, že nyní všichni, kteří se nezásobili, do
48 hodin pevnost opustiti musí. V Hradci
Králové dne 29. června 1866 o 12. hodině po
lední. Weigl v. r.

Dne 30. června t. r. bylo služné předem
na 2 měsíce vyplaceno všem městským baj
ným; služné městským úředníkům a služeb
níkům, taktéž učitelům reálné a hlavní školy
bylo již dříve až do konce srpna ponkázáno.

Dne 2. července t. r. obecní úřad oznámil
měst. důchodu, že může vyplatiti zálobu per
1000 zl. c. k. válečnému komisařství, na kvi
tanci od téhož úřadu a pevnostního velitelství



vystavenou, na 2 neb 3 dny. (Záloha výše jme
novaná byla zpět splacena dne 10.července t. r.)

Dne 2. července t. r. v nocí bylí do Hradce
Králové dopravení někteří ranění.

Dne 3. t. m. byly převezeny bedny 8 učeb
nými pomůckami c. k. gymnasia na bezpečné
místo.

Téhož dne byli odesláni z hlavního stano
c. k. armádního velitelství na Pražském Před
městí obecnímu úřadu v Hradci Králové pro
potulování zatkontí: Viktor Dorchánek, Josef
Matuška, Mořic Dostál a Jan Vávra. Žádalo
se, aby 5—6 dní byli podržení ve vazbě a pak
po odevzdání jim náležející hotovosti a věcí
odeslání postrkem do jich domova. Matuška
měl 44 zl. 28 kr. v bankovkách a drobných
penězích, 2 spolkové tolary, 1 zlatník, 2 dva
cetníky a 3 čtvrtzlatníky, Durchánek naproti
tomu 130 zl. r. č., kterážto hotovost 36 po
eílala současně u žádalo se 0 potvrzení příjmu.

Dne 4. t. m. vyvezeni z Hradce Králové
a zakopáni mrtví koně.

Dne €. t. m odklizena sláma a vymývány
místnosti v Borromaeu po vojsku tam ubyto
vaném.

Dne 7. t. m. provedeno čištění ve městě
a vyvážení hnoje.

Ohlášení. K udržení veřejného pořádku
a bezpečí, jakož i k ochraně života a majetka
obyvatelů této pevnosti přináležejícího jsem
vyšším oprávačním povolán tuto, jakož i její
obvod od dnešního dne ce stav vojenské správy
prohlásiti a dle toho následující naříditi: Člá
nek I Vojenskému soudu jsou, bez ohledu ku
kterému příslašnéma souda viontk přiváleží,
vyjímaje osoby, které bez toho vojenskému
soudu podléhají, následující jednání k vyše
třování a potrestání odkázána: 1. Zločiny proti
válečné moci státu zahrnující podporování
uprchlictví. (ČI. 306., 307., 309. -319 ,321.—323.,
327. —331. voj. trest. zákona.) 2. Zločiny vele
zrády, uražení Jeho Veličenstva usb údů cí
vařské rodiny, rušení veřejného pokoje. (Čl.
334. —341. a 343. vojen. trest. zák.) 3. Zločiny
povstání a vzpoury. (ČL. 314.—351. voj. trest.
zák.) 4. Zločin veřejného násilí (v pádech v čl.
353., 355, 358., 362., 366., 376, 377. v.t. z)
5. Zlečin žhářství. (ČI. 448,- 451, 453.—455.
v. t. z.) 6. Zločin loupeže. (ČI. 485.—488. pak
491. v. t. z.) 7. Všechna podporování těch
v předu jmenovaných zločinů. (ČI. 518.—525.
v. t. z.) 8. Zločin srocení. (Čl. 531.—536. v. t. z.)
9. Přestupek účastenství na tajných spol
cích a zapovězených jednotách, pak snižování
úředních nařízení. (ČI. 539.—556. v. t. z.) 10.
Popozování k zášti proti národnostem a tomu
podoba; veřejnáopovrhování s úpravou sňatků
marželských, rodinných atp., roztrušování ne
pravdivých a znepokojujících zpráv neb pro
roetví, pak protizákonné uveřejňování. (ČI. 559.,
562. a 566. v. t. z.) 11. Urážky veřejných úřed
piků, slohů, neb stráží atd. (ČI. 569.—57L.
v. t. z.) 12. Neoprávněné vydržování neb zho
tovování tiskacích nástrojů neb pokoutního
tiskařství. (ČL. 583.—685. v. t. z.) Článek II
Vojenský soud jest poukázán dle vojenského
trestního řádu jednati u tresty dle vojenského
trestního zákona ukládati, tělesné tresty ale
jen tenkráte uložiti, jestliže se takové trestání
proti osobám civilního stavu dle zákona vesměs
připouští. Článek III. V tom pádu, že by na
vinníko, mimo trestohodné činy, ve čl. I. uve
dené, za vinna uznané, shledaly se ještě jiné
zločiny, přestupky neb provinění, taktéž trestní
práva vojenského soudu 8e vztahují na taková
trestubodná jednání, která se však posuzovatí
mohou dle platných trestních zákonů pro ci
vilní stav. Článek IV, Ono dle tohoto ohlá
šení vyřknuté trestní oznání podléhá mému
stvrzení. Odvolání proti trestnímu uznání nemá
zde místa. Článek V. Veškeré v pevnosti se
nacházející státní neb obecní správy, jakož
i jejich orgány jsou povinni k jejich vědomosti
došlá trestahodná jednání řečeného drubo u
mne oznámiti a zůstávají vzhledem na prová
dění tohoto výminečného stavu mně podrobeni.
Článek VI. Zákony ze dne 27, října 1862: 87.
a 88. říš. z. k osobní volnosti a k ochraně do
mácího práva pro čas trvání tohoto stava ob
ležení pozbývají platnosti. Od c. k. velitelství
pevnosti v Hradci Králové dne 8. července
1866 Weigl v. r.

G. M.

Literární hlidka,
(3) Friedrich von Begold: K ději

nám husitství. Kulturně historickástudie. Pře
ložil A. Chytil. Vydáno v „Knihovně Rozhledů“
u J. Pelcla v Praze. Cena 1 koruna. — Kniha
jest dílem poctivým; a již tím jest řečeno za ny
nější doby mnuho. Katolíci snesou rádi pravdu,
třebas by to pro ně byla pravda i trpká. Ale to,
co naši protivníci chtějí vauggerovati v příčině
busitatví nemyslícímu lidu, přesahuje všecky meze.
Tu třeba vystoupiti na obranu netoliko v zájmu
katolictva, ale i v zájmu historické pravdy vůbec.
Nutno lži rozptylovati s útrpnosti nad lidem kla
maným tolik bezcitně. Ketolických spisů vydána o

Husovi a busítství již slušná řada; leč — těchto
spisů zarytí naši nepřátelé čísti nechtějí. Nejvýš
ve své noblesse prohodí o nich nějakou posměšnou
poznámku, aniž by je četli. Libo-li, můžeme pro
tivníkům podati důkazy, jak pohodlně a krátce li
teraturu katolickou o husitství odbývají. A měli
by přece všímati si našich obran aspoň ti, kteří
o Husovi 8 nadšením řeční. Ale co bychom tn
chtěli žádati? Některý mladík, který za řečníka
se nabídne, sotva kale si přečte několik stranni
ckých brožurek. Natož aby chtěl studovati Tomka,
Palackého, vlastní spisy Husovy — anebo dokcnce
spisy katolické! Pak ovšem slyšíme moudrosti,
jak „Hus přejal zásady Lutberovy“, jak nevěřil
v přepodstatnění hostie, jak byli Táboři svobodo
myslní a podobné okaté nepravdy. Tohle všecko
se raději poslouchá než čtení katolického spisu,
pilně zpracovaného na základě výroků Husových
a samých Husovych stoupenců XV. století. Spisy
naše posud jsou odstrkovány; nenadešla do.ud
doba, kdy se jim dá spravedlivá satisfakce. Leč
sotva se klameme, díme-li, že ten Čas přijde již
dosti záhy. Přeslazený romantismus husitský za
číná se zuechucovati. Nové a nové výzkumy, které
nám ukazují čím dále víc husity v domáckém
županu, přinutí konečně brzy lepší část novobositů
k vážnějšímu přemýšlení. A pak — vábne sei po
knibách našich. Jíž se staví mosty, jež mají pře
klenouti propast nedorozumění. — Wintrovo dílo
„Život církevní v Čechách“ způsobilo hotovou pa
niku mezi husitskými lyriky. Ta smělost, chtít po
dati reální obraz husitaké společnosti XV. a XVI.
století! Denisův „Konec samostatnosti české“ pře
svědčil naše protivníky též o mnohé pravdě, kterou
tito z úst katolických slyšet nechtěli. Dr. Flaj hans,
jakkoli se svého stanoviska vplétá d> svého dů
kladného díla o Husovi sentence nekatolické, přece
pilným a vědeckým zpracováním obšírně látky
mnoho novohusitských názoru uvedl na pravou
míru. A teď si představine nesmrtelnou blamáž
evavgelíků s Lžipogiem, kterým tak dlouho „evan
geličtí“ vzdychálkové dovedli překracovati pravdu
v Tomkovi a Palackém uloženou! Kalouskovo
rázné vystoupení proti Švindlu tomu nezastavilo
sice kejkle na ráz, brožurka podvodného „Pogia“
prodávala se a odporučovala ještě dále. Leč přece
jenom postavena prolbanosti mocnější hráz, A ko
nečně přišel r. 1904 pravdě na pomoc překlad
německého díla Dezoldova „K dějinám busitství“,
které i tohoto roku těší se na literárním trhu ve
licečilépozornosti.Němecmusilpřijítk nynějším
husitům, aby rozptýlil poněkud jejich fantastické
illuse dílem, vydaným již roku 1874. Jak zdlou
bavě poučuje se náš čacký národ o historií vlastní|
To, co mohl již dávno při dobré vůli znáti, jest
mu nyní novinkou. Co napsáno v Německu o hu
pitství před třicetí lety, to nyní sleduje překvapený
Čecháček s údivem. Jenže pro nás katolíky těch
novinek v Bezoldovi není mnoho. Nechť se srovná
Bezoldovo „K dějinám husitství“ se Sabalovým
„Význam a důsledky husitství“, Hameršmídovými
studiemi ve „Sboralku historického kroužku druž
stva Vlast“, s názory Bretšnajdrovými, dra. Borc
vého atd.; pak se pozná, jak jsou ta díla para
lelní, jak myšlenky díla Bezoldova jsou už dávno
větším dílem zdůrazněny a lecsde šífe rozvedeny
pracemi rozhodných katolíků. — Novohusita však
se teprve začíná učiti. počíná se probouzeti ze sna.
Proti romantismu Zeyerovu panoval v jistých
kruzích veliký boj, ale romantismu husitskému
popřávána naprostá volnost. [ odborní znalci báli
se do nedávna říci: „Národe, poznej konečně
řádně sama sebe! Zanechej přesládlé historické
poesie a uč se z těch dějin znáti skutečnou mi
nulost a věcné poučení pro budoucnost, které
mluví pravdu“

Nyní však již se osmělují někteří raziti cestu
pravdě a stírati pozlátko. Nyní již rozbředlý a
vzlykavý lyrismus mladočeský pozbývá na ceně.
A proto nechť jest vítána kniha, která do nmělého
bengálu vrhne mnoho ostrých paprsků slunečních
Liberální učenec německý Bezold snažil se psáti
o husitství nestranně, poctivě. A. takový dějepisec
získá přirozeně sympatie i u odborných znalců ka
tolických. Kniha Bezoldova v překladu čítá pouse
122 stran; ale jaký zbuštěný obsah v níl Jak
přesvědčivěa důkazně Bezold oceňuje náboženský,
gociálně-politický i nacionální živel v husitství!
Proti velké většině vývodů Bezoldových, opřených
o markantní fakta, těžko jest disputovati naším
novohusitům, kteří místo důkladného studis doby
tolik vážně píší raději hned — celé frázovitě ú
vahy, jichž myšlenky, místo co by spočívaly na
pevných sloupech vědeckého výzkumu, visí na pa
vučinácb.

Sem tam pronesen některý nábled, jejž nej
novější studium- v Čechách již opravilo. Ale to
koize málo na vážnosti ubírá. Považme, že psána
před třiceti lety. Jestliže tedy posud nechtějí
novohusité nakloniti sluch hlasům katolickým,
nechť aspoň uezavírají zraku svého před knihou
Bozoldovou. Víme, že chorý člověk musí býti léčen
zvolna. Silná dávka léku, najednou podaná, by mu
třebas uškodila. Až tedy nadšenci přečtou si
klidné a věcné lekce Bezoldovy, pak stane se
jejich duch přístupnější i apisům katolickým.
Téžko jest žádati, aby každý jednotlivec pilně
četl Palackého a Tomkovo obsáhlé zpracování
dějin českých a na základě této lektury bystře
došel k vlastním povšechným úsudkům a to spra

vedlivým. Myel průmérného čtenáře se upne na
oěkolik nejsympatičtějších epiaod, zapomene lehce
na místa jiuá, která staví povahu hnutí do jiného
světla než ony episody, « — nesprávná kopkluse
hotova často 1 bez strannické tendence. A přee
jen čteme obrazy z dějin významných boutí blavně
za tím účelem, abychom si utvořili úsndek o cel
kové povaze. o příčinách a cíli hautí takových
Nuže tedy, Bezold místo podrobného, chronolo
gického popsání XV. věku vybral fak'a, jež dobu
husitskou nejsvětlejí charakterisují, látku pěkně
rozčlenil a hystře ocenil ; Bezold analysuje vnitřaí
stav busitství. C> Tomek věrně popsalvnější jevy
busitetví, Bezold z příčia a uásledků bnatí od
baluje i ty snahy a daševní pochody husitstva, jež
husité na venek tajili. Vhodná a zajímavá to
kniha pro každého. Zase jeden vydatný prostředek
k procitnutí opojených. Ovšem, že takých vědec
kýcu blasu ozve ne ještě víc; a starý mladočeský
romantismus — byť nerad — ustoupí z řečništé
a vymizí i z knih před pravdou, jež ua konec
vždycky zvítěziti musí.

K době velikonoční:
Božíhroby "jc (náctv každém slohu; nákresy

k výběru.
v každé velikosti, se dřeva

Těla Páně pěknéřezanáa jemněpoly
chromovaná. (Z pevné sádry ve velikosti 90, 100, 115,
130, 140 cm. velmi levná.)

ze dřeva pěkně řeKlečícíandělé327:
chrom. v každé velikosti. (Z pevné sédry 40, 60, 65
cm., velmi levné.)

Sošky Vzkříšení 3
jakož 1 veškeré kostelní práce

doporučují uctivě

Petra Duškasynovévychrové
umělecký závod sochařský a řezbářský:

pro práce kostelní.

Založ. 1853. Provedeno přes 500 nových oltářů.

i dříve sávod masužitkování ovoce, salošený A |
PTS r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 1

-M

— nabízí —

koňak, olivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovoocn
víno, bílé i červené,vino borúvkové (medici
nalní) vína oladká a víno Šumivé (dampaňské).
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové

jakosti velmi levny ko a
elivovlel, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medatilé
státní a diplomem slaté medaille, a mnohými ji
nými diplomy s právem rašení slaté ,

Vzorky zdarma a franke,

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělocký závod —

pro MAlDu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 at., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
69 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

račoje se
bu dodání okem chrá
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5 JI šáho aš k bohatému fi
£ NÍ guralnímu provedení a
= > k; ýmě

Veškeré rozpočty, akizsy i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti ku definitivní objednávce.

PRE" Nosčetná vořejná 1 písemná pochvalná uznání.<
Založeno roku 1830.
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Jan Horák, :soukenník
Řv Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo“

zemsaých.
Četná uznání zvláštěz krubůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, pr<*ím, malou objednávku

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

EBIX603 KGB XČPI XGP X

JÁN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n, Kn.

X

R
X

:
k

na

MCBDXEBSXIEP

zTPEPoKPDDRI

cenách.

9[56zjavpyzodsu

nporG94Xi8AAxzyigo©AuagSolidníobsluhapřiuirných

nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní ho
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/

Důvěry hodným sásilky na výběr téš i na splátky
bez svýšení cen. — Založeno r. 1843.

X
X

:

X
X

AODOOKXXIIOOOOOYXM
Půjčuji za nejmírnější poplatky

obleky
ke všem národ, slavnostem

všech druhů
i pro dětská představení;

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Bradee Král., Pětidomy, č. 2.

KIADAXAXAXOXXAXXAX2X

(XXXXXX KXDOOOOOOY
C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje ee ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizají se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

sabraniční.

Kancelář „Hůtel Hyršl“,
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

XXOCXXOOOCAX

+

KIDCAIOIOXDCX
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1

!

V PRAZE,
7 umělecký závod 80

chařský a řezbářský.

Plsárna a dílny na Letné číslo 612—Vil.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

ručuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,

křlšové cesty, jesle, Bošt hroby, ře, kasatelny,lustry, pul
stelů, řezané r mce na odrazy,

emse, fotografie a diplomy. ezaný nábytek a
7 ne předměty hodící se sa dárky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

- Renovace starých oltářů a kostelních sařisemí.—e
Pryní český katolický závod ve Yldní.

urantišek kuber
Dílna ku vyšívání

Wa zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, křížeatd.
>|" v,Vdeň,

OVL 0., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukázku sasílá
se vše franco.

spovědníce břetdny, konsoly, svícny,tiky atd. dle slohu ko

(9rY-c (of Ye ve

05 Veškeré o

© ©udebniny ;
m jakož i no hat
E

> školy hudební
pro všechny nástroje

má na skladě

rvníkrálovéhradecké

m ikupectn,antikvariataa= závod hudební ——

Bohdana
Melichara-:

v Hradci Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.

— !Denní prodej novin. —

eee Veskere
K letnímu obdobi

dovoluji si voledůstojnému
duchovenstvu nabízeti

přírodní vlna
první jakosti jakmožní, tak tabalová.

ý A

6 »
x 9

7
Ae

Ac)9

Adolf Bařtipán,
hotelier v Hradci Králové

(Adalbertinum).

PORRKKAKAKKKKVV AKAAARAKAKAKAKAÍ

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

stavitele

doporučuje se

ku provádění veškerých staveb
soukromých 1 průmyslových, ku
zhotovování všech plánů a roz
počtů, jakož 1 veškerých prací

v obor ten spadajících.

Technická kancelář nalézá sev Ji
říkově třídě v čísle 394, dům p.

Skuherského pod pivovarem.

První výroba

věžních

v Úáslavi

KARLAADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd. , odporučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních dn ©
se zárukou, Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost vvoorná,

OOOOOOGCOCOO00000od
Veledůstojnému

duchovensóvu!

Praha-l, ul.
dan Staněk Kar.Světlé,

J čís.19n,roh
Konviktekéul.,pywénýýpasé spcielné na kosteln náčiní, dovolníe

i doporučiti svůj hojně zásobený
A Sklad ve vlastní dílně ručně pracos

raných kostelu:ch nádob a náčiní,
jako: moustrence, kalichy, ciboria,
lampy, svícny, kuditelnice, kropen

ky, půtenky, nádoby at d, vše
v přesném slobu církevním. Staré
předméty znovu opravuje v původní

intenci a jen ©ohní slaří a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukázku, rozpočty, nákresy uel cenníky franko.

Za veškerévýrobky a slacení ručím. Největší výrobu a

o0000000

aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý

robkybescenné.Všep jié posvěcené.

Jetská životní
pojišťovna

markrabství Moravského
pod vrchním dozorem zemského výboru,

pojišťuje levně a výhodně kapitály pro případ
úmrtí i dožití, věna a výbavy, výměnky pro
rolníky, důchody vdovské, sirotčí, starobní a
pro případ invalidity, jakož i pense všeho druhu.

Jistota naprostá, an jost to ústav

py“ zemský. "U
Všechen čistý zisk náleží pojištěncům.

(Filialka ve Dvoře Králové.)

Gener. Inspektorát v Hradci Králové jen

Eliščino nábřeží čís. 304.



Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
a touto ochrannou známkou.7

ELÁN a pya <"VÍ

"ejrepomF)8/Z:9061UÁPN0T

"9061ZHSdOjSPomF38/Z

Vídeň 1006 Zlatá medalle.
Antverpy 1006. Zlatá medaile.

Praba 1905. [. cena. Diplom čestného uznání.
které jediněkupujte a žádejte! | 7„MONOPOL“

akolová svíčkárna a voskárna v Ml. Boleslaví.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

VTovární sklad PLZEŇ, Saská ulice číslo 7.
Telefon č. 416.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se.

první a nejstaršíťodbornáfdílnafpasířská

Karla Zavadila
7 HradciKrálovéč. 83.

ku zhotovení veškerých ko=
stolních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do uejstkvostněj

šího provedení, v každém
vzorku afryze církevním slohu.

Vše přesně, člstě a důkladně
zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, číměumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovrenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky Jsou Jeho
Blskupskon Milostí revido
vány.

Mešní nádoby jen v ohnl
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních ae rychle, řádně a

© levně vyřizují.
Vše zasílám jen posvěcené.

Vzorkv, rozpočty, nákresy i hotové zboží na ukázka
franko se zašlou. Chudším kostelům možnospláceti
bez přirážek.
OB“ Sta odporučenía čestných uznání po race. “fjj

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěruzávodudomácímu.

okaobabubabukobakubabaako
GRANOHOTEL

m9- v Kolíně. “Wl
Znovuzřízenépokoje, místnostikaváremaké
a restaurační. Každou dobu dobře upravená
studenái tepláJídla. Vina stolmí vlastního
pěstění, plzeňský prazdroj, vyleželéko
línské zámecké pivo a pardubský porter. —
Omnibus ku každému vlaku. — Kn poradám a
schůzím zvláštní oddělené místnosti. — O hojnou
návštěvu prosí

JosefiPaseka, hotelier.
PRYETTTTTTTTT

We
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčímí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c, a k, dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. 86.,

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a hotovézboží
k výběru franko.

Adresování všdy doslovné se vyprošuje.

Piana,
planina,

harmonia

«varhany
ších

not nh levně
též na splátky a výměnu nabízí

V první královéhradecká továrnaAL. HUGOLHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

2 Sklad na Velkém náměstí č. p. 39. j
vedle lékárny.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

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

ZTEZET OK K TT
Paramenta.

lgnáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

| v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
čl (bratr P, d. Reškudly, (aráte vo Výprachtleleh)

: doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
: svůj osvódčený a Často vyznamenaný

š výrobní závod E
všech kostelních paramentů,;

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

se na požádání franko zašlou.

poteran en$něnSADADKOYAduDudvdéný:8-0-040 00.00.0068 8888608440848 0 8 6 dndube

JÁN STOUPA v Praze,
Václavské máměstí čísto 32.,

doporučujevždy ve velmi bohatém výběru

—

vcenách pro 1 oknood E 4—do K40—.
Tylové záclony
Úzké krajkové záclonky (vitráže) 1 m od 50 hal. výše. |
Uzké tylové záclonky « 1mod K 2— výše.
Vitráže, „Brise-Blese“ . od K 240 za 1 kus.,
Krajkovéstory od K6— doK %
Tylové story <. < < < <. od K 9— do K 60—
Story »Bonne-Femme« od K 7— výše.
Draperle krajkové od K 150 do K6—
Záclony krajk. na metry k stříhání 1 m od 50 hal. výše
Batlstové záclony barevné . . „ 1 m od 60 hal. výše.

OW Illustrované cenníky zdarma a franko. "fi ;

Za místo

hospodyně
prosí vdova po úředníkovi, českého i nětne- |
ckého jazyka úplně mocná, která se velmi
dobře vyzná ve vaření a vedení domácnosti

městské i venkovské.

Adressn sdělí adm. t. 1., jíž buďtež dotazy |zasílány.

k unlizi
hernoslezských známek

na celé fůry a vagony s dodáním do
sklepa za ceny nejlevnější lze objednati

v pisárně zasílatelské firmy

= H. RICHTER,
vwHradoi Králové,

Jiříkova třída č. p. 254.

O MID © HM©IIIB ©
Z „Časových úvah“

posud jsou na skladě tyto spisy:
Ralfleisenovyzáložny.......... 8hUčtesezdějin-........ 16
OslavaHusova.... ....... ...ů 8,
Hradecká kolej Tov. Ježiševa r. 1686 8)
Žaloba vyděděnce XIX.věku 8,Otrestusmetí.... -0 o
Zrušení řádu jesultského. . 8,Vládažidovstva.. .... 2... 8,BližekRimu-R 8,
Moderní choroba a její protilék (o tisku) . 6,
Vyznánístaréhohříšníka .-..... . 8,Osv.zpovědi<... R,
Svépomocdělnictva........... 8,Pryčsdogmaty. . .. ...... 8,
Fara katolickáa protestantská. ..... 8,
O úpadku náboženství mezi protestanty . 16,

liků v Hradci Králové ee 24Velikýbiskup-2 22 6,
Důležitostpravéhonáboženství.. .... 16,Pokoraa náboženství......... 8,
Zakládejteodborovéepolky ....... 8,
Husitéjindya nyní... .... ... MH,
Měkolikslovo papežetví.. ...... 8,Katakomby-2.4.20 8,.Českénáboženství..<... 16,

: O ústavním životě v Rakouska . . .... 8,
i Plus VII.a Napoleon.—. . ..... ..... 8,Sebevraždystudentů.......... 8,reskákonfesse. . . . ...... 2. 2,

Účelnostv přírodě—-. .. ....... 16,
Pohřbivati či spalovati mrtvoly? . 8,

i Moderní náboženství Masarykovo 8,
Jubileummariánskéa Lurdy... ... 8,
Otroctvízrušeno křesťanstvím... ..... 16,Spojencisplritistů. . .......... 8,Omanželství:- ..... -2.0 3,

. Braňmesetiskem... ...... 8,
OzázracíchKristových.... ...... 16,
Jest úcta Panny Marie oprávněna? . 8,NávštěvouuSlovanů.. ......... 8,
Volnékapitolyo spořivosíl —........ 8,

Objednávky vyřídí

administrace »Časových Úvah«
v Hradci Králové.

avštivenky
všeho druhu

nabízí bisk. knihtiskárna v Hradel
Králové.

Závodní podíly K 70.000—.

Vklady
a vyplácí každý
obnos bez vý

povědi.4.

Ve vlastních domech čp. 17—118, Malé náměstí.



. Předplatme ma dlurt roku 2 k so k
Číslo 29. | > ma půl roku s k — A

Husitský program.
H.

Poukázavše předešle, jak praktikovali
hosité svoji svobodomysloost, připojujeme nyní
ještě některé dodatky. Táboři vedli si vůči ka
tolíkům skutečně barbarsky. I katolíci nejpo
kojnější, kteří Táborům nic zlého neučinil),
byli bezobledně stíháni jako největší zločinci.
Upalování mnichů ve smolných sudech a na
hranicích nebylo žádnou zvláštností a dělo se
houfoě. Po dobytí Chomútova bylo povražděno
na půl třetího tisíce katolíků. Surová ženy
táborské ovdovělé manželky a panny před
městem z oděvu svlékaly, peníze jiw vydíraly
a naposledy je zavřely v chýši a upálily. —
Tak zašlechťovalo táborské evangelium „zbožné
pohlaví ženské.“ Po dobytí Čes. Brodu přes
dvě atě lidí popraveno hlavně ohuěm. V te
plickém klášteře jeptišky vyhoány; pak ještě
se za nimi pustil hoafec bojovníků a strhal
8 bich Šaty. — To byl taky smysl pro evan
gelickou humanitu a pro šetření studal —
Když husité zajali před Mostem dva syny pur
krabího, hrozili posádce, že oba zajatce při
váží k tarasům, kterými podniknou boření zdí.
V okolí Mostu páchalo vojsko husitské maohé
neřesti, ano i násilí na ženách katolických.
Tehdy také jednoho katolického zajatce vho
dili beze všeho spoutání do obně. Ten vyskočil
z plamene, prose o smilování; leč byl vržen
zpět bez milosrdenství. A tenhle strašný výjev
opakoval 8e sedmkrát; naposledy busitj abc
žáka v strašných bolestech se avíjejícího utlou
kli cepy. — Na tomhle případo dobře lze po
zorovati, jak 1. byli tehdy husité snášeliví
k cizímu přesvědčení, 2. jak místo trestání
smrtelných hříchů sami veliké hříchy pácbalí
a 3. jak rozomělí homanitě. — V Mlázovicích
na kusy rozsekán katolík Břeněk Černín,
v Přibyslavi upálena posádka 60 mužů, v Ho
říněvai vymrštěn kněz Sova do povětří dobý
vacím prakem, v Duchcově pobit každý, kdo
basitům do rukou přišel; ve Slaném mnoho
měšťavů opáleno na náměstí a v masných
krámech. Vybrali jsme zde aspoň některé pří
klady z maoba jiných na doklady 0 „Svobodo
myslnosti“ husitské. Co v Čecbách cizí, lupu
chtivá chasa natropila, za to musili trpěti čeští
katolíci.

FEUIÉLETON
Tondovy kousky.

v

(3) Tondovi bylo šestnáct let, když začal
zkoušeti svůj talent v umění řeznickém, Při tom
zaměstnání vydržel už delší čas. Líbily se mu
dloubé pochody, jež k vůli dobytečku do okolních
vesnic podniksl. Dovedl čiperně kupovat; vždyt
měl málokterý starší řezník tak výmluvné ústa.
Ale do práce v domě mistrové příliš se nehnal;
mistr si stýskal, že nad tím lenochem pořád musí
míti stráž. Toníček raději prováděl šelmovství.
Když byl trb, položil jaternic: na silnici před
krám. Přišla venkovanka, dvakrát se ohlédla, zda
není příliš pozorována a zvedle opuštěný řeznický
výrobek. Když si však do jaterničky kousla, už
plivala a nadávala na lidskou faleš; vždyť byla
jaternice vycpána blinou a plevami. — Od února
do května Tonda mistra poslouchal. Leč a rozví
jejícím se jarem vzpučela v jebo srdci mocná touha
po neprosté svobodě; čím víc příroda se osvobo
zovala od zimních pout, čím jásavějším zpěvem
ptáci svoji svobodu velebili, tím bolestněji pocí
ťovalo srdce Tondovo pouta poddanství. Každé

. přísnější slovo mistrovo ho velice uráželo. Jednou
ho začal prácedárce řečí nepříliš bladkou poučo
vati, jak se mají dělati uzenky. Ale Toník při
téhle práci se chtěl přidržovati vlastní školy a
počal mrzutého mistra přesvědčovat o svém dů
vtipu. Leč řezník už byl trochu stsrý na přiučo
vání a chtél, aby v jeho domě vládla pří práci
jednotná prakse. Slovo dalo slovo, a když Tonda
pokládal za nedůstojné 'U3tOupiti od svého přes

A jak ještě po válce násilně si počínali
kališníci proti vyznáním jiným! Co se naprc
následcval správce husitské církve Rokycana
pomlovami a sprostými nadávkami českých
bratřít A jak řádili hrůzovládcové kališní
Pašek a Cahera proti protestantům i čes. bra
třím! Zřízena inkvisice nejpřísnější, občané
z Praby vyháněni, žalářování i upalování. —
A pak v polovici stolotí XVI!

2. čl. husitského programo velel, aby se
všechny smrtelné hříchy zakazovaly n trestaly.
Tedy článek reformační! Jak byl však prová
děn? Nestačí pronéstí zásadu; jest potřabí
obětavě, často 8 krajním sebezáporem ji pro
váděti. A ukázalo se bohužel, že kališvíci uměli
léne konfiskovati jmění církve a pražské uni
versily než nravy napravovati. Po brozných
činech páchaných za války dostavily se jiné
neřesti po válce, v čase uklidnění. Mravy
kněžstva husitského braly značná porušení již
v XV. století. Sám správce církve husitské
Rokycana těžce kněze obviňoval. Kališník Vaněk
Valečovský, úředník Jiříbo z Poděbrad, tak se
hněval na zlořády kněží kališných, že je chtěl
do klády sázeti; stíhal je pro prostopášnosti
přísnými tresty často i hromadné, Svědčí, jak
ožebračené kněžstvo dovede si pomáhati k pe
nězům vičemným Švindléřstvím, bezcitným C
krádáním sirotků. >vatoknpectví začalo bujeti
měrou úžasnou. Leč — nač dále rozvinovati
obraz kněžské pokleslosti v husitské církvi?
Nejvýmlavnějším dokladem, že církev husitská
již krátce po válce propadala předčasnému
mravníma bankrota, jest vznik jednoty česko
bratrské, která s odporem se dívala pa sobectví
a znemravnění církve kalisné; zbožní lidé chtěli
Kristovu mravouka uvésti v životní praksi a
pozorovali, že v oficielní elrkvi husitské to
nepůjde; proto od kališnictví odstapovali a
sestapovali se ve zvláštní sbory. Marné byly
sprosté nadávky předního strážce a správce
kališnictva na novon sektu. Rokycana beze
studu lhal, že čeští bratří jsou „neupřímní po
krytci, cizoložníci, ve všem zlém se zlými se
srovnávají, jedno (jenom) 8 nimi do kostela
chodití nechtějí, než v hodování, v lání, v krč
mování, v opilství, v tro 86 8 jinými srovná
vají.“ Českobratrské sbory přes tyto a jiné
vzteklé potopy kališnictva šly dále svojí cestou.
Tolik strašných bojů za církev hositskon, tak
hrozné pobíjení katolíků, že nechtěli přijat;———o
svědčení, pokusil se řezník rozluštití spor místo
dlouhého studia důkladným poličkem. — Jest při
rozeno, že nikdy pokoj nepřebývá tam, kde pa
nují zcels rozdílné myšlenkové proudy; proto
hned Tonda prohlásil, že po tak stručné ale za
to hodně citelné odpovědi nemíní déle s mistrem
jedno přístřeší sdíleti. A řezník sám? Jak před
okamžikem dal na jevo bezohledně, že s Tondovou
řecnickou methodou nesouhlasí, tak teď najednou
projevil bned soublas s resolutním návrhem pře
moudřelého učně, »Afťse s tebou, kluku ničemná,
trestá zas někdo jiný l« končil mistr svoji výpověď.

+ +
*

*Copak už Toník, Marjánko, zůstane doma?«

»Ínu — k tomu katovi se už nevrátí.«
»Teda už se podle všeho s tím flokováním

a smolením přece naposledy smíří.«
»Hm, sotva, milá bolka; teď mu smůla voní

míň než dřív; sotva kdy mému starému trochu
pomůže.«

»sÁ to tak velkého lenocha neženeš z cha
lupy, aby si šel sám živobytí vydělávat 7«

»Ínu prosím tě — vždyť jsem matka ; já ho
ke stolu nenutím, ale když si k jídlu sedne, snad
ho nevyženu.«

„Myslím, že by chlapík nejraději byl takhle
bejtmanem nebo fabrikantem; furiantství má ktomu
dost. Víš co, řekni mu, chce li býti brzy velkým
pánem, ať se dá na kominictví. Bude chodit
v černých šatech i ve všední den; a k jak vyso
kým pánům tihle kominíci chodí, to je vidět
z toho, že si nosí k návštěvám žebřík.. „«

A zatím jak idyllické chvíle Toník prožíval!
Sbíral v stinném háji borůvky, maliny a houby,

Ročník XII.
/mserty se počítají levně.

Obnova vychází v pátek v poledne.

kalich a — krátce po válce zřejmé doklady,
že se nešlo cestou správnou| Tak duleko došla
„reformace“ husitská, že r. 1522 psal Latber
do Čech, že Čechy jsou zaplaveny špatnými
kněžírmi; prý přísloví praví, že kdo z Němcův
se dostal ua šibenici a na kolo, takový by byl
v Čechách vždy dobře knézem. Tak se soudilo
o mravní výši naší země, když tato byla za
čtyř pětin husitskou. Že zkáza mravní se šířila
pak ještě více, jest obecně známo.

Jedaoho přece ze čtyř čláuků bylo do
cíleno. Že kněží zanechali světského panování,
Zpupní a na účet církve zbohatlí velmožové
rozkazovali nybí va věcech světských až příliš
Bamostatně a — zbavovali kučžstvo 1 duchov
ního panování. Rozkazovali totiž, co busitští
kněží činiti mají. A tak duchovenstvo hasitské
sténalo pod karabáčnictvím laikův, Slechtici
kněze fackovali, karabáčem mrskali, dle vlast
ního dobrozdání věznili, z far „peposlašné“
kněze každou chvíli vyháněli, utd. Měli-li dříve
kněží veliký vliv politický, stala se daleko
horší změnu tírm, že laický velmož se dělal
zároveň biskapem a to nikoliv ve prospěch
církve, nýbrž ve prospěch vlastní. A jak —
dle čtyř článků — takový šlechtic-biskap sta
voval a trestal hříchy smrtelné? Sám žil pro
stopášně a páchal na poddarém -lidu hříchy
do uebe velající. Husitský šlechtic ujařrnil hu
sitského sedláka. Již ke konci XV. věku po
važováno za nepřípastnonu drzost, osmělil-li 8
zotročený rolník proti nelidskému tyranovi
stížnost si vésti. A teď vzpomeňme na to
směšné kastovnictví jednotlivých vrstev obyva
telstva, jakého v Čechách nikdy před tím ne
bylo! Ty otrocky ponížené titalatary udělo
vané vyšším a dále to zpupné pohlížení vyšších
na nižší. Pán pohrdal rytířem, rytíř zpopně a
pobrdavě vystupoval proti měšťanu, měšťan
nazýval sedláka troapem, vejrerm, otroubeným,
okoptěným, s nímž stydno mluviti Tak kon
čily krátce po válce demokratické rozběhy
hositství.

A kalich? Již sám Rokycana naříkal, jak
si málo váží vyšší krahy av. přijímání vůbec.

Husité měli plnou volnost uspořádati po
měry soustátí Ceskóho dle vlastních náhledů.
Vždyť byli ve válce s katolíky vítězi. Proč
tedy na konec vlastní jejich křesťanská prakse,
vlastní jejich rozběhy tak smutuó končily?
Kořen zla byl již v počátcích busitstva. Bořent,

VZ
střílel z roháče po vodních kuňkách, plavil Vozá.
bova suchého koně, chytal raky a taky někdy
cvrčky, sbíral mateřídoušku, kmín a heřmánek,
Když přibyla do městečka komediantská společnost,
pomáhal hrát na starý flašinet. Hned by se byl
s těmi světoběžníky pustil do světa, kdyby nebyl
poznal velikou bídu jejich; na komediantství měl
talent nejlepší. Kde se co šustlo, všude musil
Tonda být. Když se sousedky ostrými jazyky do
sebe pustily, až se půl ulice sbíhalo, chodil Tonda
pro obveselení od diváka k diváku s čepicí v ruce
a se stručnou výzvou: »Tak tady«, jsko by vy
bíral peníze od návštěvníků komedie.

Když už tatíkovi nerozhodnost Tondova
příliš dlouho trvala, houkl si na něho důkladně.
Tonda se tedy začal živit sám. Z počátku dělal
průvodčího bohatšímu kramáři na cestách do
dálných měst, pří čemž se naučil dobře obsluho
vat koně. Jelikož tohle zaměstnání málo vynášelo,
praštil brzy bičem a začal dohazovat dobytek;
osvědčil se jako výtečný prostředník mezi buláka
jícími prodavači a kupci hovězího dobytka. Krátký
praktický kurs u řezníka mu byl dobrou průpravnou
školou. A když si trochu pomohl, začal handlovat
v dobytku na vlastní pěsť. Jakkoli Tonda uměl
handlovat čiperně, přece těch šestáčků mu maoho
nepřebývalo. Ale aspoň na posvícení chtěl býti
rozbodně vesel. A£ na to praskne cokoliv.

Tonda tudíž užíval posvícenských slastí
s třemi druhy v zastrčené hospodě Jezbabově.
Kamarádi se veselili jen což! Když už bylo skoro
jedenáct hodin večer, Tonda u stolu osamotněl.
Zívl si zdlouha; domů se mu přece nechtělo. O
posvícení musí dodržeti do rána — děj se co děj.
V tom přišel četník — odněkud z patroly; usedl
si blízko dveří a poručil si pivo. Tonda cítil



pálení, krvavé bitvy bez cíle jasné vytčeného;
sobecké snaby prozrazovaly su stále více. A
chceme-li někoho slaviti pro idey jeho, ze
ptejme se hned, jak uskutečnění plánů tako
vého muže dopadlo; zeptejme ge, jak Se ta
kové návrby v praksi osvědčily — a pak teprv
jásejme. Pokud proticírkevní snaby Husovy
byly od jeho stoupenců podrženy, vedly nutně
v zkázu, porašovaly rovnováha stavovskou,
pletly bič na kněze a byly bezděčnou pod
porou velkopanských cílů naší šlechty. To se
ničím popříti nedá a všecky vzletné fráze jsou
slabé k zakrytí těch smutných důsledků. Vy
soce cenné poklady mravní i dachovní, jež
Karel v národě tak pečlivě střežil a množil,
najednou husitskou bouří hazardně rozplýt
vány. Čím mobl národ býti, kdyby byl pokra
čoval na základně té, která za Karla IV. tak
stkvěle se osvědčila?

Proč řečníci novobusitští stále vykřikojí,
co všecko Has chtěl a proč nepovědí lidu zá
roveň, jak samostatné uskutečnění církve hu
sitské dopadlo? Či má se prováděti s lidem
ještě nyní falešná bra? Už jest nejvyšší čas,
aby se pověděla pravda plná, bez rozpačitého
zamlčování. Husitský program nebyl progra
mem jednotným, nebyl důsledným, prováděl se
jednostranně a na mnoze velice neupřímně.
Dle toho dopadly následky.

Dopis z Prahy.
(Odpor proli „soustřeďování“ Kramářovu s Masa
rykem. — Nepravda „Nár. Listů“, že katolíci čeští
štvou a jsou nesnášeliví. — Bourget v rozvodech.)

To, co jsem nedávno nadhodil, že mezi
některými předáky mladočeskými a Masarykem
za kulisami se vyjednávalo, rýsuje se čím dále
určitěji. O rozptýlení mlh zejména přičiňuje
se orgán Masarykův „Čas“, jenž vstop Pacákův
v ministerstvo shledává docela v pořádku, ač
jindy proti takovým okolnostem a možnostem
sehnal na tucty důvodů. Dnes možno považo
vati již za jisté, že Kramář, nyní politik pod
milostivou protekcí realistickou, míní zcela
vážně se stranou touto uzavříti alianci. Těžko
dohadovati se, co Kramáře k tomuto kroku
pobnulo. Snad sebevědomé tvrzení ze strany
realistů, že na dvou místech pomohli hlasy
svými zvoliti mladočeské poslance. Aspoň vo
ličstvo v okresa Kramářově všeobecné se do
mnívá, že jejich poslanec má strach o mlado
české mandáty do budoucnosti a že tedy na
vazoje styky se stranou, která tak blučně dává
se slyšeti v české veřejnosti. Nechceme roz
hodovati, zda Kramář kdy politicky pochybil,
ale dnes jest přímo na dlani, že dopustil se
chyby, která ma může učinit mnoho nepří
jemných nesnází. Pisatel těchto řádků byl právě
v těchto dnech v jednom městě volebního
okresu Kramářova, a náhoda mo popřála v ho
stinci slyšeti rozmlavu starosty a čelných před
stavitelů města. Čín Kramářův kritisován co
nejrozhodněji, ano přímo zatracován. Hlavní
obsah za hovoru pronesených poznámek uvá
dím. „Časopisy realistické, zejména „Čas“,
orgán Masarykův, přímo tancovaly radostí nad
každoa porážkou Rasů, kteří jsou naši elovanšětí
bratři a kteří velikostí říše jsou nám aspoň—————————-—————
vždycky veliký odpor k policajtům ičetníkům.
Nehodlal tedy zapřádati s příchozím zábavu. —
Chvíli tedy seděli oba mlčky — každý u jiného
stolu. Tonda se mračil; ale dlouho to nevydržel,
Nouze o posvícenského společníka ho přinutila
k řeči. «Tedy odkud pan závodčí přichází ?« A už
to šlo; mluvilo se vesele, se stupňovaným zájmem.,
Za čtvrt hodiny na důkaz vřelejších sympatil při
sedl Tonda se sklenicí ke stolu četníkovu, Když
pili dohromady druhou, fukali si na přátelství;
když už jich měl v sobě četník pět, to už si oba
začali tykat. A při šesté? To už se hubičkovali
jsko bratři; oba plakali pohnutím. Podivno, že ty
družné duše se už dávno nenašly! Hodily se k sobě
tolik dobřel Jejich výmluvné ústa přímo přetékala
Tak dlouho se oba nepoznali; moc promeškali a
musili tedy aspoň nyní, v té posvícenské noci dc
bánět. Čstník vypravoval tklivě historii svého ži
vota. Co prý už všecko zkusil A za četnické
prakse měl nejhorší patálii s cikány; tu rotu prý
pstří pozabíjet, aby nedělala tolik svízelů. »Jednou
v zimé jsem viděl chlapíka, který se zdál svým
zevnějškem hodně podezřelý; zrychlím krok a za
ním. Výrostek šel také rychleji. Já se pustím do
běhu, ole chlap dokázal, že umí utíkati taky,
Honba trvala přes půl bodiny, než jsem mohl
mládence zastavit. Byl jsem celý zpocen. Ptám se:
Odkud jste? — Inu, tuble ze Svády, — Jak se
jmenujete? — Josef Krocan; copak mne neznáte?
Jsem hned z tamhle té velké krajní chalupy. —
A proč jste tolik utíkal? — Hm, já si přecemohu
chodit jsk chci. Co je komu po tom? Však jsem
se- vás tsky neptal, proč tolik utíkáte za mnou — —
Vidíš, Anton, ten mizera si ze mne udělal blázna;
probáněl mue sněhem pro nic za nic. Znal dobře
zákony, věděl, že se mu nemůže nic stát. A tak
ti máš jednu s-(zel za druhou, Ba jol«

mravní oporou v těžkém zápase o vývoj, při
měřený našim potřebám v tomto soustátí. List
Masarykův jásal, ač v porážkách prolévána
krev slovanská. Tyto orgie časopisu „české prý
inteligence“ byly něco tak brozného a odpor
ného, že každý upřímný Čech musil se za to
v hloubi srdce stydět. Jinak se věc nedá vy
ložit, než židovskými službami. Kramář označil
židy jako přední revolacionáře a ničitele vý
voje ke spořádaným vnitřním poměrům říše
raské a teď podává roku straně, která na všech
stranách vo svém tisku brání zájmy židovské.
Jak možno, aby Masaryk tlumočil nám Havlíčka,
jenž by se nikdy nebyl tak dalece slovanské
vzájemnosti zpronevěřil? Jak možno spojovat
se 8 mužem, jehož časopis pomlouvá a rozši
řuje potápý, kydané na Rasko od zapřisáhlých
jebo nepřátel? Kde bylo více protivlastenec
kého cynismu, nežli ve slovech: „zhynnli po
labští Slované, zbynou i Češi, lidé budou žíti
dále!" Známo, že tak napsal „Čas“, když mo
bylo vpáleno zoamení, že pomáhá národu na
šemu v nárač všeněmeckou.“

Takové rozmlavy čelných voličů Kramá
řových sajisté jsou velmi přízaačné 8 uapo
vídají dosti, že alianční plány Kramářovy jsou
syrchovaně nepopulární a protiví se českému
přesvědčení a cítění. Však tím jeho snahy po
soustředění českých stran jsou vážně oslabeny,
jelikož tato předmlava k ním nezamlouvá se
činitelům, kteří jinak koncentraci uznávají za
žádoucí a nutnou, jestliže politický život náš
má aspoň poněkud ozdravěti. Tvrdí se také
tady v Praze, že ti poslanci, kteří při volbě
předsednictva mladočeského klubu jednak ne
byli přítomni, jednak odevzdali prázdné lístky,
chtěli prohlásiti také, že nesouhlasí s heslem
koncentračním, které nadbíbá straně realistické
a saciáloě demokratické, jejichž národní vlaž
nost jest zřejma nejen střízlivé soudnosti, ale
i zdravému jostinktu našeho lidu. Zajde-li
tedy Kramář v paktu příliš daleko, může se
snadno ocitnouti v Situaci, kde může mu
epadno nad hlavou střecha chytoonti.

* +
*

Přes to vše otázka soustředění stran zů
stává otázkon aktuální. Soustředění jest vzhle
dem k naší politické sitaaci nutné a vylončiti
Be nemohou ani realisté a socialisté, když od
straní ze svých programův a činnosti všechno
to, co překáží hospodářskému, sociálnímu a
mravnímu vývoji národa. Nepostačí, aby sou
středění projevilo se nějakým zevnějším shlukem
stran, nýbrž potřebí jest shody myšlenkové a
jasného dorozumění v tom, co má býti nejbližším
dosažitelným cílem a co má býti k cíli tomu
nejvhodnějším prostředkem. Všichni prozíraví
lidé po soustředění touží, a opětně dnes zdů
razňojeme, že dílo to vykonati jest úkolem
„Národní Rady“, která jest posud jen obrazem
potřeby, jež k uskotečnění jejímu dala podnět.
Pouhé úrady, pokyny a stanovy zůstanou potod
jalovými, pokud „Národní Rada“ nebude míti
moci, kterou by v běh událostí účinoě mohla
zasabovati. Moci té nabude jen lidmi, ze všech
krajů českých vybranými, kteří by v oboru
zájmův a budoucnosti národa všechny slly
české soustředili k tvořivé práci. Členové to
hoto sbora věsk musili by míti tolik snášen-————————— ŽP

»Hm, posloucheje, opáčil Tonda, »mobli
bychom si udělat pěknou legraci. Při tom tvém
povídání o zbytečné honbě za chlapíkem mi nas
padlo něco pěkného.« A už tu byl romantický
návrh, s kterým četník hned soublasil, jakkoli to,
co Tonda navrhoval, směřovalo k velikému zne
užití úřední moci. Ale co by přítel příteli k vůli
neudělal? A zvláště když deset sklenic piva pře
náší mysl do romantického ovzduší, a když pi
večko činí povahu dobrákovu ještě měkčí, povol
nějšíl Návrh Tondův stal se už za rána bílého.

»Rány Boží, tetičko, pojďte se podívat; Ko
štova Tondu vedou četníci. Pro Krista Péna, vždyť
jsem nechtěla ani vlastním očím věřit!«

»Co že to povídáte?« sprásla ruce Vránová,
Není možná; že by ten kluk se tolik spustil —
to přece... „<

+Už jo, už jo, koukněte se, jak se dole
v ulici lidé sbíhají.« — A už obě zvědavé ženy
pelešily k zástupu, který stále rostl a k náměstí
se pohyboval. V prostřed kráčel s hlavou savěšenou
Tonds, maje na rukou pouta; za ním s tváří
přísnou — rámě spravedlnosti.

Otvírsla se okne, lidé vybíhali nemytí, ne
česaní, jen na polovic přistrojení ven, »Ty kluku
ničemná«, křičel jeden rozhorlený stařík, »měla tě
vlastní matka zabit, dřív než jsi začal chodit. Co
se na tebe nastarale a ty jí teď děláš takovou
hanbu !«

»Lidičky, lidičky, ta Koštové bude mít smrt,
až se o tomhle doví. Taková hodná ženská, ni
komu stébla nezkřivila a teď najednou takový
zármuteke, kvílela útrpně jedna žena.

A strejc Kloubek na to: »A to je všecko
z toho, že rodiče nedrželi toho ničemu zkrátka,
že mu tolik povolovali. Teď mejí nadělení l«

Ranková zvedla kloučke do výše, aby taky

livosti a sebekázně, aby bez strannických ohledů
vždy sledovali jen společné a celku prospěšné
cíle národní.

+ +
+

„Nár. Listy“, mluvíce o aféře Jadově
v Prostějově, posílají českým katolíkům tuto
výstrahu: „Splňuje se, co jeme bezpočtukráte
klerikélním zelotům na tomto místě předpo
vídali, varujíce je před následky jich nemír
ného štvaní a chorobné až nesnášenlivosti“.
Dotyčný redaktor, nemlnovíme o redakci celé,
vidí tento předmět vzhůru nohama, nebor jinak
by věděl, že štvaní a nesnášenlivost jest u
těch, které tak často ve svých článcích ochra
Ďuje. Poctivý a svědomitý člověk nemůže svémo
svědomí učiniti násilí tvrzením, že katolíci
čeští štvou. Jest to jen obrana, ba jest to jen
chabá obrana, která musí se rozšířit a pro
bloobit. Kdo pak to počal štváti v Prostějově
než Juda? Kdo pak štve slovem a tiskem než
Masaryk, jebo kohorta a celý tábor pokrokářů ?
Kdo pak počal útočit proti nepopíratelné soci
ální prospěšnosti nerozvížitelného manželství
katolického a kdo chce vyhoditi náboženství
ze škol? Kdo pak konečně všechny tyto snah
podporuje, nežli týž p. redaktor v „Národ.
Listech?“ Víme dobře, jak novinářský boj
zdivočel, ale takové hrabé nerozeznávání pravdy
přece jen překvapuje, z čehož patrno, že o ně
jaké zodpovědnosti liberální žurnalistiky vůči
katolíkům nemůže býti již ani řeči. Nebylo by
zbabělostí, kdyby katolíci mlčeli co do snah
cílících k vyloučení náboženství ze škol ? Nechť
redaktor „Nár. Listů“ jen chvíli objektivně
uvažuje a pak bude snad soublasiti 8 námi,
kteří tvrdíme, že chtít odstranit náboženství
ze škol a nemíti žádné náhrady, jest jednání,
jež nemůže býti jinak nazváno, leč paston fri
volností. K největší opatrnosti v této příčině
musí povzbozovati přece již ta skutečnost, že
o zmíněný účel nejvíce ge vynasnažuje sociální
demokracie, jež v katolickém náboženství vidí
nejvydatnější brzdu svého rozvoje. Či jest spo
lečnosti s prospěchem, aby co nejdříve ochotně
nechala se ovládnout nemravným bmotařským
názorem, jejž za svůj přijala sociální demo
kracie? Zdravý rozum, historie a všechny zku
Šenosti dokazují, že odstraněním náboženství
ze škol co nejvíce trpímravnost mládeže, auto
rita učitelův a rodičů. Pokolení takové ovšem
potom jest nejvhodnějším nástrojem pro re
volaci a anarcbii.

Nebo měli-li katolíci mlčet proti útokům
na katolické nerozvížitelné manželetví ? Ovšem
nynější ovzduší zdánlivě nasvědčuje důvodům
řečníků realistických a socialistických, avšak
kdo jde hloub a dovede uvážíti všechny okol
nosti, nabude přesvědčení, že ge tu děje veli
kolepý podvod prostředkem lesknoucích se
frasí, které plavou na povrcha života. Pravda
jest, že nejvážnější myslitelé jsou prv nerozví
žitelnost, Pomlčme o avátostní povaze; pro
obranu katolického manželství mlaví život.
V té příčině nejen p. redaktorovi „Nár. Listů“
ale také celé nuší veřejnosti předkládáme vý
vody slavného Bourgeta, který, nejméně řečeno,
o celou hlavu převyšuje naše 1ozvodové advo
káty. „Co praví rosom?“ táže se Bourgat. „Že
společnost skládá se z rodin a že jaké jsou
rodiny, taková jest i společnost. Uvažte nyní,—————>
Tondu viděl a hned strašila: »Vidíš, takhle té
povedou do kriminálu, nebudeš-li poslouchat. Tam
zavírají všecky rozpustilce a nezvedence«.

Hluk stále vzrůstel. Nu náměstí měl už
Tonda tak veliký průvod, jako rytíř táhnoucí do
boje. Kletby, nadávky, jízlivé poznámky, slova
údivu, to vše splývalo v mocný hukot. Poplach
— jako když se včely rojí.

Ale tu najednou spoutený mládenec pozvedl
blavu a silným blasem zanotil: »Ještě jsem ne
vyrosť, mém Lýt voják. Ruce mi svázali, co mém
dělat [«

»Slyšíte ho lumpa? (Co by měl plakat nad
neštastnou matkou, ještě si zpívá. — Dejte mu
kamenem. — Zabte hol« Takové výkřiky se ozý
valy; les zaťatých pěstí vznásel se nad zástupem.«

»Ve jménu zákona zepovídám všecko násilí«,
křičel ze zadu statný policajt. Ale — už nastslo
rozuzlení celé aféry. Četník před domem okres
ního soudu sňal Tondov! pouts, podel mu ruku
a — obs se rozešli.

Ted nastalo vyjevení ještě větší. Ústa otví
rala se překvapením do kořán. Místy propukal
smích. »A proč si ty, šelmo, děláš z celého měste
blázny? Zasloužil bys ran.«

»A proč zasloužil? (Copak jsem vám říkal,
že mne vedou do kriminálu? Žádný jste se na
nic nezeptal a už jste nadévali jako bych půl
města vypálil. A kdo vás pobízel, abyste za mnou
chodili? Nikdo. Ale že jste byli tolik zvědaví,
máte aspoň jasno. Víte — já tolik Často vodím te
hovédka, a tek jsem si myslel, že mohu tsté
vésti někoho jiného. A tak jsem vedl vás a ještě
víc vy jste vedli a provázeli mne — srorna jako
nějakého prince. Děkuju vém pěkně za slavnostní
průvod.«



že nerorlačitelné manželství přináší rodině vý
boda zdraví: — výhoda vážné rozvahy před
vňatkem, poněvadě jest neodvolatelný, — vý
hodu užšího spojení s předky, rodiči a dětmi,
poněvadě rod připouští méně cizích prvků, —
výhodujednoty v myšlení členů rodiny a v po
sloupnosti rodinných tradic. Takové manželství
jest nejmocnější oporou ustálenosti mravů,
mimo niž není než anarchie a věčné rograšení.
A po rozuma, co praví dějiny? Dokarují, že
vskotbu každá vyšší civilisace směřovala
k jednomanželství. Ale rozvod není jednoman
želstvím, nýbrž p stapným mnohožeastvím a
mnohomažstvím. Víte, co dokládá statistika ?
V zemích, kde je dovolen rozvod, jest číslo
zločinod, bláznů, samovrahů pomerně a rozve
dených desetkrát větší. Kdo by chtěl spravo
vati společnost dle menšiny lidí pravděpo
dobněmravně porašených (Bourget tedy hledí
na rozvody jako na poruchu mravní a ne jako
na otázka paragrafů), ten bledal by řád tam,
kde jest zkáza. A to nazýváte pokrokem? Věda
to nazývá zpátečnictvím! (Bonrget tu naráží na
brošuru, již uveřejnil prof. Enrico Morselli,
který s ostatními učenci vyslovuje 8eo zákona
rozvodu, že na základě nepopíratelné zkuše
nosti v zločinnosti jest nebezpečný a zpítečni
cký.) Zákon církve jest totožný se zákonem
skutečnosti. Ve své snaze po sebezachování
vede společenský smysl přesně ku pravidlu,
jež náboženství povýšile na článek víry. Každá
svoboda, odporující zákonům přírody, plodí
otroctví, každá mravní vína plodí neštěstí“
Budiž dosti jen na několika těchto myšlenkách,
kterými Bourget přikrývá vášnivou sektu roz
vodářů. Jost hrozně směšné, jestliže nějaký
novinář vrhá blesky vtipů na zpátečníky „ne
rozvížitelnosti“, anebo zkracuje obličej mad
jejich zabedněností. Jestliže se hlasy nejen po
čítají, ale také váží, pak jsme v čestné spo
lečnosti předních myslitelů doby. Proto i po
vidání, jež poslal do „Nár. Listů“ z Vídně žid
Penížek a kterým otírá se o katolické man
želství jako o nemravnost, jest jalovým pře
žvykováním starých slov, ztrnulých v oné ča
bloně, dle které solidní písař kancelářský opi
suje předložené koncepty.

Obrana.
(3) Česká sekce Velné Myšlenky

stará se horlivě, aby bylo katolické náboženství
vystrnaděno ze škol. Rabínským školám ži
dovským a pastorským evaogelickým dávají
řečníci Volné Myšlenky pokoj. Teď konečně
sám Emanuel Chbalupný, ctitel Masarykův a
redaktor protikatolického „Přehleda“, sám píše

proti dru Bartoškovi: „O Volné Myšlence dr.. má oázory příliš ideální; vidí opět jen líc
a ne rub. Volná Myšlenka, jak a nás vystu
poje, není a nebade tím, čím ji chce mít dr.
Bartošek. Je to nesnášelivá sekta, která kdyby
mobla, znásilní každou volnost odpůrcova pro
jevu stejně jako inkvisice.“ Pan Chalupný po
ukazuje, jak mu sociálně-demokratické „Radé
Květy“ spílají volů a kompromisních pokro
kářů. — Takhle zastanci volné myšlenky se
tedy chovají k toma, kdo chce svoji volnou
myšleoku svobodně pronésti! To je Masaryk
šikovnější než Chalupný; aby ei socialisty ne

popudil, ploje chytře 8 proudem. Když seznal,že zámyely socialistů jdou rázně vpřed, honem
také problásíl se pro vyloučení náboženství ze
škol. A kde se tenble „vůdce“ ozval rázně
proti neurvalým eprostotám, jakými socialisté
proti našemu náboženství bojojí a kterými
samého Krista tak nízce hanobí? Ina — líp
jest získati popolaritu za statečné vystoupení

proti kalným proudům než stržiti nadávka,ialisté jsou krátce hotovi. Co 8e namlavil
Masaryk před socialisty o potřebě aspoň ně
jakého náboženství| Počínal si při přednáškách
velice opatrně, aby se socialisté necítili nějak
urašenými. A čeho získal? Kolik socialistů po
schůzích takových začalo se aspoň modliti
Otčenáš, jejž se prý Masaryk modlí. Socialisté

poslouchali jej hlavně pro jeho útoky na církevatolickou. Ale něco v příčině náboženské
stavěti? To jim ani nenapadne; zdůrazňují své
protináboženské stanovisko stále víc. A tak
takové přednášky proti positivní církvi jeu
sesílily negaci a zmatek, — A konečně: proč
se neozval p. Cbalapný proti bezohledné, poli
cajtské inkvisici socialistické tehdy, když tito
surovým terrorem hleděli zmařiti katolické
gymnasium na Král. Vinobradech a tak zřejmě
obmezovali svobodu katolictva? To se přece
dalo předvídati, že „vadělavací“ společnost
sociálně-demokratická po zdařilém © schvalo
vaném útoku na svobodu katolictva vrhne se
bezohledně na svobodu jiných, jakmile pozná
příhodný čas.

(3) Už ma to přišli, jakpovstaly
lárdoké zázraky. Kdyžne stale památná
sjevení v Lúrdech, když před zraky tisíců di
vákůvi liberálníchšpiclů vytryskl podjeskyní
sásračný pramen, nemáhali se liberálové se

všech sil dokázati, že katolíci chtějí lidstvo
vymyšlenými zázraky podváděti. Bernadetta
byla vláčena k soudům, dávány jí a soudu
otázky tak promyšlené, aby 14leté „hysterické“
děvče rozhodně se popletlo při výpovědech,
jestliže by chtělo veřejnost do opravdy kla
mati. Ale Bernadetta do žádných rozporů ve
svých odpovědech nepřišla, poněvadž zcela
klidně vypovídala pouhou pravda. Nedovadi
ji emásti ani odpor velice opatrného faráře
Peyramala; a tak naposled sám tento ctihodný
kněz uznal za pravdu to, co skutečnou pravdou
bylo a počal stavěti na oslavu zjevení nád
hernou Mariánskou ovutyni. Když pílné a hou
tevnaté čenichání liberálů nic neprospělo, po
čali tito lidé bojovati proti zázrakům lárdským
banebnou prolhaností a násilnictvím. Hleděli
zjevení sesměšniti psaním o komických zázra
cích, které prý sama Bernadetta v širší zná
most avádí, jako by je byla viděla. Liberálům
byla každá zbraň dobrá. Ale všecko bylo
marné, zvlášť když nové a nové zázraky se
moocžily.

Vztek lomouje nepřáteli katolické víry ve
Francii dosud. Pověstný Zola, přišed do Lúrd,
byl z počátku celý dojat zbožnosti a zjevy,
jichž byl svědkem. Ale pravdu o své zkuše
nosti napsati nechtěl; vždyt přišel do místa
zázračného výhradně k vůli pátrání, jak by
katolíkům uškodil. A když vydal své prolhané
dilo o Lúrdech, byl usvědčen z literární ne
poctivosti. Ale panstvo si pokoje nedává; alídí
statečeč dále, a protože lov 8e nedaří, lže se
statečně pokaždé jinak. Najednou jeden fran
couzský inženýr prohlásil, že pramen, který
zázračně vytryskl, jest prý veden pod zemí
omělým potrubím. Toble byl trumf. Současníci
Bernadetty nemobli to dokázati; tehdejší libe
rálové nevěděli nic o kladení podzemních tru
bek, jakkoli přece taková věc před veřejností
8e ani utajíti nedá. A — najednou po tolika
letech na to přišel inženýr bez dlouhého zkou
mání. Když téble bystré hlavě byl nabízen
slušný peněžitý obnos, dokáže-li svoje tvrzení,
učená hlava najednou umlkla. A pak se uká
zalo, že kurážný „učenec“ ani inženýrem není,
nýbrž pouhým kapeckým mládencem.

A teď novou lež přinášejí listy protikato
lické, Prý jeden důstojník udržoval ku konci
let padesátých milostný poměr 8 ženou jednoho
hodináře, která se 8 ním echázela tajně v od
lehlé jeskyni a Lúrd. Když na to místo Ber
nadetta přišla, tu měla ona žena právě dosta
veníčko. Aby pak Bernardettu popletla, vy
skočila se slovy: „Já jsem ueposkvrněné po
četí.“ — Lidé nesmějte sel Pokrokáři uvěří
všemu, co je proti katolíkům. Jestliže uvěřili
popletené historce o řepínském učiteli, proč
ne také tomahle výmyslu ? Šelma ta hodinářka |
Jak ji hned napadla slova shora citovaná! A
hned potom tekl pramen, hned se stala k vůli
té chytré ženě zjevení nová, hned se děly ve
liké zázraky! Kdo chce balamatit lidi tak ne
smyslnou lží, ten se patrně spolehá, že již jeho
oddaným stoupencům pro strannickou zášť
všechen rozum z hlavy se vykoořil.

(3) Z čeho se náš čacký národ mej
radějí pončuje ©maší histerli. Strkejte
novohusitům před oči Palackého, Tomka nebo
Wiatra a oni zavrtí hlavou. „Je to moc dlouhé,
na to není času.“ A tak devadesát procenthu
sitských nadšenců ví něco o době Husověvý
hradně z kratičkých pamfletů a románů. Hezky
pohodlné učení! Teď se začínají poučovati
dobří Čechové ještě pohodlněji a zábavněji —
z divadla. V Litomyšli sehráli ochotníci kus:
„Mistr Jan Has.“ Po skončení představení dle
zprávy Času (z 18. června) řekla jedna účast
nice na odchodn z divadla: „Do dneška byla
jsem ještě na váhách, kdo má pravdu; teď
jsem přenvědčena.“Blahoslavená prostoto| Teď
už 8e tedy dověděla zas jedna dušeo „pravdě“
Husově — z divadla. A sám Bůh ví, kterou
pravdu to myslí. Odsuzoval-li Hus kněžské
zlořády, odsazujeme je taky. A ty bludy, pro
které byl odsouzen, přestali vyznávati sami
jeho nejoddanější husité.

Jen tedy se poučujme o české historii
hezky pohodlně: z románů, divadel, obrázků a
soch. To stačí; za to nám historie předků našich
nestojí, abychom se jí učili z vážných a dů
kladně promyšlených dějepisných spisů. Teď
mají zvláště ti lidé pokrokoví mnoho starostí
jiných a — studovati z obsáhlejších spisů ne
potřebují. Doplní si vědecké mezery z vlastní
fantasie.

Nic není lak hlučného jako moderní člověk:
miluje hluk, chce jej čimiti kolem jimých, chce pře
devším, aby jiní jej činili kolem něho. Hluk jest
jeho vášní, jeho životem, jeho ovzduším; veřejnost
nahražuje mu tisíc jiných vášní, leda nežijí-lů z ní
a neživí-li se jejím světlem, aby se leskly ještě kří
klavějí. Devatenádté století (právě jako lo maže.
Pozn. red.) mluví, pláče, křičí, chvástá se a zoujá.
Nese všecko na odiv. (Ono, jež oškliví si tajnou
zpověď, propukává každou chvíli ve zpovědech ve
řejných. Pokřikuje, přehání, huláká.

Francouzský filosof Arnolt Hello.

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna koncem tohoto týdne

odchází na letní prázdniny. Ve sněmovně vy
řízena úplně živnostenská novella a započata
debata o sestátnéní severní dráhy. Živnostenská
novellu bude v panské sněmovně jistě změněna;
proti ní bouří se konfekcionáři. Vláda zmoc
něna k ujednání obch. smlouvy se Nvýcarskem.
Hlavní pozornost věnuje se jeduání výboru
pro volební opravu. Slovincům povolen sedmý
mandát ve Štýrsku za Němcům přiznaný man
dát kočevský v Krajině. Strau počtu mandátů
v Tyrolsku nenastala dosud dohoda, za to o
hledně Slezska přijat návrh vládní, dle něhož
Němcům poskytnuto 9 mandátů, Polákům a
Čechům po 3, ač Slovanů jest ve Slezsku o
70.000 více než Němců. Hlavní boj ovšem se
svede o počet mandátů v Čechách a na Mo
ravě. Němci v Čechách prohlašají, že se svých
55 mandátů nespustí a že nedovolí, aby počet
českých mandátů byl rozmnožen na 74. Poslanci
čeští se usnesli, domáhati ge co nejrozhodněji roz
množení mandálů pro králov. České. Minister.
předseda bar. Beck ovšem nelení a horlivě vy
jednává tu s předáky českými a německými.
Ministr vyučování prohlásil v rozpočtovém vý
boru, že slažební příjmy širokých vrstev kněž
stva v duchovní správě jsou naprosto nedosta
tečné. V užším výboru přijat návrh, aby se
zavedlo toliko osm kvinkvenálek po 100 K
vedle toho přijato: vláda ee zmocňuje, aby
v případech zvláště ohledu hodných ustanovila
kaplanům i farářům pensi ve výši 2.000 K. —
Bývalá franc. císařovnu Eugenie byla návštěvou
v Išlo u císaře Františka Josefa [. —

Na sněmu uherském přijat zákou týkající
se finančního dohodnutí s Charvatskam; vůbec
sbratřování se Maďarů s Charvaty projevuje
se víc a více okázaleji. Schválen i zákon o
obchodní a veterinářské smlonvě se Švýcar
skem. Vláda nepohodlnému listu „Fůggetlena
Magyar Orszag“ dala 40.000 K, aby mlčel, že
se na poštách konfiskují nemilé časopisy, aniž
by konfiskační orgány mohly býti pohnány
před soud.

Kasační soud pařížský provedl revisi
Dreyfosova procesn, a prohlásil, že Dreyfus
byl odsonzen omylem a neoprávněným způso
sobem. Dreyfus přidělen na to k činné službě
a povýšen za majora.

Ruští revolacionáři prohlašují, že budou
zase prováděti atentáty. Minulýtýden zavraž
děn generál Kozlov a admirál Čaknin. V naf
tových závodech a města Baku Šíří se značně
stávka dělníků.

Mazi středoamerickými republikami Sal
vador a Guatemala propaklo nepřátelství;
došlo i k bitvě. Mír prý už sjednán.

Z činnosti katol. spolků.
Z Rychmeova m. K. Dne 9. července t. r.

konala se v Rychnově n. Ko. schůze odbočky
všeodb. sdružení, při níž přednášel o tisku a po
třebě podporovati tisk katolický v době naší bratr
Kava. Pan řečník dokázal poznovu, jaký zápal
pro věc naši chová v avém srdci. Slova jeho pře
rušována výkřiky souhlasu; z přítomných sociál.
demokratů žádný neodporoval. Na schůzi této
jednohlasně usneseno zaslati projev protestu proti
štvaní proti náboženství ve školách ministru kulta
a vyučování. Také provedena byla volba nového
pokladníka pro případ ten, kdyby pokladník do
savadní, bratr Andrš, který štván nepřátelskými
živly proti naší odbočce musil dáti výpověď z to
váray p. Šťastného, byl nucen opustití Rychnov.
Zde první příklad statečnosti, kterou musí míti
každý rozbodaý katolík v době naší. Než by za
přel své přesvědčení, raději volí vzdáti se práce
v místě takovém, kde svoboda přesvědčení není
uznávána. Z celého stava odbočky jest patrno,
že nepřátelskými útoky, všemožnými zbraněmi
proti odbočce podoiknutými, odbočka nejen ne
klesá, ale naopak nadšení členstva stoupá. Dalším
bojům odbočky a konečnému vítězství „Zdař Bůh l“

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy diecósní. Ustanoveníjsou: Pan

Václ. Jelínek, farář v Koronhvi, za faráře v Ho
říněvsí; p. Aug. Turek, farář ve Flájích (Litoměř.
diec.), za děkana v Golčově Jeníkově; pan Karel
Valenta, kaplan v Lužanech, za koop. ve Vido
chově; p. Fraut. Teska, administr. v Souticích, za
koop. do Ousobí; p. Jindř. Laš, administr. v Ži
hlinku, za administr. v Ustrové, pan Jos. Tesař,
administr., za kaplana v Hoříněvsí; pan Jos. Kulda,
koop. v Bystrém, za administr. do Korouhve;
p. Vine, Rameš, kaplan v Nové Pace, za administr.
do Lužan; pan Karel Ludvig, katech. v Poříčí,
za katecb. do Vrchlabí. V Pánu zesnulí: p. Frant.
Egrt, kaplan na odpoč. v Jičíně, + 18. Června
(naroz. 1876, vysv. 1901); p. Frant. Balcar, bisk,



notář, farář v Lužanech, + 6. července (naroz.
1838, vysv. 1863). Uprázníla se fara v Koroubvi,
patron Jeho c. a k. Veličenství, od 1. července;
fara v Lužanech. patron. kníže Trautmannedori
Weinsberg, od 12. července b. r.

Sanatorinm v Jamských Lásních
bude částečně otevřeno koncem července b. T.
Pokud místo stačí, mohou se kněží v měsíci srpnu
a po případě i v září u b. Kongistoře hlásiti. Po
třebnějším dostane se slevy při koupelích, i při
hudební a léčebné taxe.

Svěcení na kměžství adílelndp. biskup
dr. Jos. Doubrava v neděli 15. t. m. dopol. 36
vpp. jábnům IV. roč. seminářekrálovéhradeckého.
Posvátným těmto obřadům v kathedrálním chrámu
sv. Ducha mimo příbuzné a známé svěvenců pří
tomno bylo hojně občaustva zdejšího.

Valná schůze polit. křesť demokra
tického klubu pro hejtmanství králové
bradeeké. Již r. 1901 založený politický klub
pro celé hejtmanství královéhradecké přihlásil se
letos k usilovnější činnosti. Valná schůze klubu,
dne 16. t.m. pořádaná, dokázala, že zásady roz
umné politiky mají v městě našem dosti přátel.
Po obvyklých zprávách funkcionářů přistoupeno
k volbě, kterouž byli povoláni do výboru pp.:
JUDr. Petr, Jos. Černý, Toman, Joudal, Netuka,
Jos. Dvořáček, Jos. Růžička a Jenšovský. Za ná
bradníky pp.: Fr. Dvořáček, Fejgl, Polák mí. a
Třasák. Výbor se ustavil a zvolil za starostu p.
JUDra. Petra, jenž při s:ém sociáloím rozbledu a
řečnickém talentu pro úřad svůj je skvěle kvali
fikován. Ježto denní pořádek valné scbůze zabral
dosti Času, upuštěno bylo pro pokročilou večerní
dobu od projektované přednášky p. Dra. F. Reyla
o Havlíčkovi. Snahám klubovním „Zdař Bůhl“

Ve prospěch Ů. Matiee Š. na uctění
památky + prof. Kudrnáče věnoval professorský
sbor c. k. reálky královéhradecké K 17“—

Výlet křesť. sociálního spolku pamí
a dívek v Hradeí Králové. Za celoudobu
svého trvání nepořádal spolek žádné veřejné vy
cházky, přístupné širšímu obecenstvu, až teprv
letos dne 15. t. m. na Slezské Předměstí do za
hradolho hostince p. Špryňara. Ač zahrádka tato
je poměrně skrovných rozměrů a vstupné bylo
velmi nízké, přece docílen značný kassovní pře
bytek, což svědčí o sympatii obecenstva se sna
hami spolkovými. O zdar příjemné této vycházky
přičinily se zejména paní: ilová, Rosová, Lu
kešová, Svatoňová, Řezáčová,Marvanová a sl.
Šafránkova. Buffet byl velmi bohatý w ceny pro
závody v kuželkách vábné. Rovněž pošta, kterou
obstaral p. Polák ml., vynesla zisk V zábavných
výstupech súčastnily s9 úspěšně pl. Marvanová,
sil. Švarcová, Novohradská, Němečkova, Černá a
Rosova. Ku zdaru zábavných podniků přispěli
ochotně pp. Dvořák, Svaták, Soudil a Černý.
Hudba viroutova hrála pěkně a horlivě.

C. k. odborná škola pro umělecké
zámečnictví v Hradel Králové ukončila,
jak ze zprávy ústavu vyjímáme, 32. školní rok
trvání svého, a jest tudíž jedním z nejstarších ú
stavů toho druhu, a jedinou odbornou školou v Ra
kousku, která se obícá výbradně výchovou dorostu
umělecko-zámečnického. Škola, již dne 23.června
t. r. za pobytu svého v Hradci Králové návštěvou
poetil c. k. ministr kultu a vyačování dr. Gustav
Marchet, při kteréžto příležitosti se jak vůči pro
vázejícím bo hodnostářům, tak i řediteli ústavu
jak o zařízení jejím, tak i o pracech žákovských
velmí lichotivě vyslovil, jest nepopíratelně ústavem
stojícím na výši, požívajícím nejchvalnější pověsti
netoliko v Rakousku samém, ale i v daleké cizině.
— Jako taková sloužila již mnohým cisozemským
ústavům toho druhu za vzor při jich zakládání,
což také patrno z toho, že ji takřka rok co rok
navštěvují příslušníci i ostatních kmenů slovan

ských. — Býval absolventi odborné Školy královéhradecké pak zaujímají z převášné části vynikající
místa v příbuzných závodech, nebo působí v růz
ných končinách Čech a Moravy jako samostatní
umělečtí zámečníci, nebo konečně jako praktičtí
učitelé na průmyslovýchškolách domácíchacizích.
Ústav sám, jenž jest umístěn v nové k tomu cíli
Bl. obcí králové-hradeckou postavené budově, u
samého sadu na Žičkově náměstí, vybaven jest
zařízením nejmodernějšího drubu. Parní stroj 0
dvaceti koňských silách obstarává netoliko pobyb
obráběcích strojů školních, nýbrž opatřuje i ve
spojení se strojem elektrodynamickým Školu
elektrickým osvětlením, jakož i veškeré Školní
místnosti a umývárny žákovské potřebnou vodou
užitkovou. Vyučování, jež se dělí na dopoledaí
(theoretické) a odpolední (praktické), obstarával
v právě minulém školním roce třináctičlený sbor
učitelský s ředitelem v čele. Vyučování, jež se
děje výhradně jen řečí českou, jest tříleté. Před
vzdělání praktické, ač se u zápisu nových žáků
přímo nevyžaduje, a ač v zásadě dobře odbytá
třetí třída školy měšťanské jest postačitelnou, dává
se za stejných okolností přednost jen takovým ža
datelům, kteří po odbyté škole měšťanské jeden
nebo více roků v praktické dílně byli v učení, a

PŘ tom pilně školu pokračovací navštěvovali,vně při udílení podpor. Školné se od přísluě
níků zemí v říšské radě zastoupených nežádá. Se
echválením e. k. ministerstva vyučovánívšak při
Jati cisozemci musel platiti 100 K. Rolal

zápisné vytčeno jest na 6 K. Při zápisu, k němuž
možoo se přihlásiti předběžué během prázdnin,
notoo předložiti: 1. křestný list, z něhož patrno,
že žák dospěl 14 roků věku svého, 2. vysvědčení
školní z posledního roku, 8. kresby a rysy. Při
jímací zkoušky se však odbývají pouze 15. a 16.
září, předpokládaje ovšem, že na některý z těchto
dnů nepřipadne svátek nebo neděle. Řádní žáci
mohou být příjatí pouze počátkem školního roku,
kdežto mimořádní, pokud stačí místo, i během
roku. Žákům zvlášť pilným a nadaným dostává se
dle prostředků ředitelství k disposici stojících
podpor, které ostatně udílí vedle c. k. ministerstva
vyučování a al. zemského vybvru i obchodní ko
mory a některá okresní zastupitelstva. — Bližší,
přijetí žactva se týkající píssmné zprávy 8 ochotou
1 průběhem prázdnin podá řiditelství ústavu.

Úprava Labe u Hradce Králové
již ae přece blíží ku svému uskutečnění. Na schůzi
Středolabského komitétu v Kolíně n. L. 16. t. m.
přítomný ministr obchodu dr. Fořt prohlásil, že
právě vydal stavební sonblas pro splavnění Labe
od Mělníka do Neratovic, jakož pro částečné
úpravy řeky u Hradce Králové a Pardubic, a že
nařídil, aby jednání o výkap pozemků pro tyto
práce bez odkladu bylo provedeno. Také přípravy
pro zadání prací stavebních pokročily tak daleko,
že 8 jistotou možno očekávati počátek stavebních
prací ještě v roce letošaím.

mě v okolí Hradce Králové započaly již
minulý týden zvláště v půdách plečitých. Žito má
k'as plný, velký; vůbec úroda ukazuje se nad
prostřední, až velmi hojnou.

Úmrtí. V Hradci Králové dne 16. t. m.
zemřela pí. Johanna Neilingerová, roz. Skuheraké,
soukromnice z Nového Hradce Králové, v 72. roce
věku svého. Pobřeb konal se ve středu 18. t. m
na hřbitově pouchovském.

Dary ma venkovské knihovmy. Odbor
„bohoslovecké Jednoty“ pro zřizování venkovských
knihoven obdržel za běžný rok 1905—6 od těchto
vsdpp.: Dr. J. Hejčle, profeasora bohosloví v Hradci
Králové 10 K, Aug Nováka, faráře v Dobřenicích
5 K, J. Blinky, katechety v Bystré 2 K, J. Poura,
fund. v Kutné Hoře 4 K, Em. Balcara, katechety
v Přelouči 2 K, V. Jelínka, faráře v Koroubví
4 K. Šlechetným dobrodincům srdečné „Zaplať
Bůh'“ Další příspěvky přijímá odbor „bohoslovecké
Jednoty“ pro zakládání venk. knihoven.

Nebezpečné „stříbřemí“ mádob. Jakýsi
cestující prodává vodičku pod názvem „stříbrná
lázeň“ ku domácímu stříbření za K 5'— a sám
též podobné práce provádí. Vodička ta není nic
jiného než rtuťová voda, která každou věc, která
jest jí natřena, v krátkém čase zničí. Atakto ničí
se mnoho velmi cenných věcí pro naději na úsporu.
Sám byl jsem přítomen v hotelu, kde si pan bo
telier tímto způsobem stříbřil své stolní náčiní.
Po vykonané práci seznal, že byl ošizen, neboť
místo postříbření vše portutil. Tím vlastně věci
ničil; je to zvláště u stolového náčiní velice ne
bezpečné, nebot umytím nedá se zcela rtuť z kovu
odstraniti a tím může se snadno rtať při jídle do
úst dostati, čímž povstanou nemoci. Pročež varoji
veledůstojné duchovenstvo by se nedalo oklamati
pro nepatrnou úsporu. — Karel Zavadil, slatník
a pasířv Hradci Král.

Kropáčka. Minalý týden v pondělípo
čaly lítati tašky se střechy Kropáčky, a nyní jest
již s třetiny obstarožní věž sbourána. Jedna dů
vtipná hlava před demolováním pronesla náhled,
že by se měla Kropáčka pobořiti jen do polovic
k římse a znovu střechou přikrýti. Na Půlkropáčce
by 8e napsalo, jak byla dřív za mladších let vy
soká, odznak městský by se připevnil dole,atd.
Nu — pěkně děkujeme; nevypadala by pak celá
atarožitná památka jsko škaroblídná stodola? A
kdo ví, jak dlouho by po novém penětitém ná
kladě aspoň ten zbytek vydržel. A — popis výšky
bývalé Kropáčky může 80 uschovati také jinde.

Stavební ruch. Příteli, to ten dům na
na Svatojanském náměstí budou celý bourat? —
Ale kdepak! To si paní Faxová dobře rozmyslí;
vědyť by přistavění nového domu musila stavbu
zúžit ns obon stranách, aby byly ty uličky Širší.
— Dá nahoře pouze přistavěti štíty a dům opa
rádit štětkou. — Už jsme se těšili, jak bude po
hodlná pasáš, až se postaví dům nový. Ale lepší
něco než nic. Po dokonané práci bude mít Svato
janské náměstí přece o mnoho lepší vzhled. —
Kladení sákladů k stavbé domu p. Thoře bylo
stíženo velikým nábrnem vody, jež pracně pum
pováním odstraňována. Vykopány různé kosti,
mušle, škeble Hční, zubelnatělé piloty, drobný
pisek; vše jako památka bývalého řečiště. A také
—vykopána předešlý týden ve čtvrtek živá bytost.
Ač bezpečnostní opatření jsou důkladná, přece
vpostranní menší jámě sesula ce na dělníka hlína
až nad pás. Nestala se mu však při tom žádná
pobroma; zůstal pouze s dýmkou v ruce kratší
chvíli v nedobrovolném zajetí, v náladě nikterak
stlsněné, pokud rýči nebyla hlína odstraněna a
údy jeho uvolněny. Nyní po důkladném betonování
jiš proudy vodní obmezeny a přikročeno ku kla
dení vlastních základů. — Zdí nově budované je
sujtské residence zvedají se již do výše tří metrů.

Školní správy. Výročnízprávac. k. vyň.
gymnasia v Hradci Král. za r. 1906—06 obsahuje
stat proť F. Fischera: Vládní rada c. k. ředitel

Vilém Steinmann; prof. dr. F. Lexy: Knihy
mrtvých kap. 125 (Z egyptštiny). Učitelských sil
působilo na ústavě 21 pro předměty povinné a Ó
pro nepovinné. Kuibovna professorská obsabuje
3101 čísel, žákovská 3245. Žáků bylo 344 (jeden
privatiste),z nichžkromě1 všichniČeši;ohledně
náboženství bylo 318 katolíků, 12 evangelíků a
12israelitů. Školného zaplaceno 7440 K, tax a
příspěvků K 163730, 23 satipendistů mělo 4594 K
příjmů. Pro chudé žáky přijalo K 339682, vy
dáno K 124195. — Ve výr. zprávě c. k. vyá.
reálky v Hradci Král. jest čl. prof. J. Seeháka:
O pathogenních parasitech člověka z kmene prvoků.
Učitelských sil bylo 27. Žáků bylo 397, z nichž
pouze jeden Němec, nábož. katolického 318, evan
gatků 13, israelitů 6 Školného zaplaceno K 8865,
tax a příspěvků K 2037-80; 14 stipendistů bralo
K 180%.Fond pro podporování chudých žáků přijal
K 822771, vydal K 1287-74. Profes. knihovna
cbsahuje 3302 děl, žákovská 2707. — Výr zpráva
c. k. ústazu ačitel. v Hradci Král. obsahuje statě
prof. V. Hoazíka: Dějiny ústavu; J. Tittelbacba:
Příprava analytická k elementárnímu čtení. Sbor
učitelský čítal 16 eil. Žáků bylo 202, z nichž 3
byli evangelíci, ostatní katolíci. Knihovna profes
měla 895 děl, sv. 1812, žákovská 481 děl, 1744 av.
Státních stipendií po 203 K požívalo 10 chovanců.

Stříbrmou svatbu slavilidne 19.července
t. r. zdejší obchodník pan Viktor Můlier a chotí
evou Emilif, roz. Laogkramerovou Přejeme váže
ným jubilantům, aby pospolu prožili v neskonalém
draví ještě maobá léta a aby Bůh žehnal všemu
Jejich počínání.

Nenmámý mladý sebovrak. Ve středu
18. t. m. časně z rána nalezena za vojenskou plo
várnou mrtvola mladíka asi I8letého, slušně odě
ného. Přivolaný p MUDr. V. Durdík konstatoval
sebevraždu. Mladík ge střelil do pravého spánku;
revolver pětiranový nalezen pod pravým ramenem.
V kapse kabátu nalezeno pšaaní, na jehož obálce
doslovně napsáno: An Volg Herrn Adolf Kuchta,
Gastwirt, Jobannesberg bei Gablonz a. A. Uvnitř
po česku psáno „panu mistrovi a paní mistrové“
mimo jiné: „Vše Vám musí strýček vynabradit.
Pak ty peřiny a ostatní věci mu zašlete. Nemy
slete, že snad jsem se domů bál. Ne — již dávno
jsem na smrt pomýšlel. Teď již stojím před Ho
spodinem, mým soudcem“ atd. Děkuje, že z nébo
chtěli ti, jimž píše, pořádného člověka udělati.
Pro pláč prý již dále psáti nemůže, když si vzpo
mene va ty dobré časy, jichž dříve zažil. Pozdra
vuje „pána, paní, Paulu, Aloise, Andu i Adolfa.“
Podepsáno: „Váš nešťastný Fritz. Kóniggráte,
17,/T. 06. — U sebevraba nalezena ještě škatuika
8 19 náboji, hodinky, zrcádko; peníze žádné.
Mrtvola dopravena do nemoenice. Ač již učiněny
příslušné kroky k zjištění jména nešťastníkova,
posud nikdo se k němu nepřihlásil. Mrtvola foto
grafovana; fotografii lze sblédnouti na policejním
komisařatví.

DeoI. třídy e. k. vyš. reálky v Hradel
Králové přijato bylo před prárdninami 65 žáků.
Po prázdninách bude zápis dne 16. a 17. záři,
avšak zkoušky přijímací budou toliko dne 17. září.
Zevrubnější zprávy na černé desce v ústavě.

Ve znamení třešňových pecek. Ny
nější rok, kdy úroda třešní byla tak nadobyčejná,
jsou ulice drobnými peckami přímo dlážděny.
Každý den by se sebralo v našem městě nejmíň
Šestnáct ošatek toho drobného zboží, které leckdy
hrozí chodcům úrazem. Kdo nemá docela nic ma
práci, ať to sbírá a suší. Co by měl s toho palivaI
Učšetřil by za ublí.

Drašba v obocní zastavárně královéhrade
cké koná se v sobotu dne 21. Července v míst
nostech zastavárny vedle c. k. okros. hejtmanství.

Primice za Pomchově. V nedělibude
sloužiti alavnou první mši sv. novosvěcenec vlp.
Josef Ulík. Slavnostní kázaní prosloví dp. spirituál
Jan Černý z Hradce Králové. — Srdečně gratu
lujeme.

Úmrtí ve Věkošich. V pátek dne 18.
července skonala zbožná, každému milá paní
Kvasničková, matka p. Ant. Kvasničky, městského
assistenta v Hradci Král. — Pohřeb konán dne
17. t. m. za Četné účasti truchlících.

Z Heřie. Dne 32. t. m. dávati se bude
v děkanském chrámu P. v Hořicích mše „Jabilaei
solemnis“ pro 4hl. smíš. A capella od E.Štehle-ho
a 6hl. „Page lingua“ od Ign. Mitterera.

Duchovní ovičení pre něltelky budou
letos v klášteře Voršilinek v Kutné Hoře. Počnou
dne 20. srpna o 5. bod., a ukončí se dne 24. srpna
o 8. hodině. Za celé zaopatření platí se 6 K. "Pl
hlášky přijímá Matka M. Jakobina, představená
klášter.. Aby těchto duchovních cvičení bojně uči
telek se účastnilo, bylo vroucím přáním v Pánu
zesnulé M. Teresie.

Záložní úvěrní ústav v Semilech,
fliálka Zálošního úvěrního ústavu v Hradci Krá

RANbr 1. peta t. r. Činnajsonc oboryobpůsobišti,nabís y své provšeckyo
chodů bankovních a směnárenských.

Husitská osvěta ve Smiřicích. Po
přednášce Pelantově zazpívali si shromáždění o
slavovatelé, jak omírá na branici dálné vlasti syn
a „vůkol něho mnichů rota líná rouhavým(1!) amí
chem velebí svůj čin.“ Na mootě, tahle písnička.



se skladateli Tůmovi povedla! Bezpochyby, že
své učenosti o Husovi čerpal hlavně z podvodného
pamfletu „Pogiova“, z něhož se do nedávna vý
hradně poačovali i ti basitští řečníci. O'kod jen
se dověděl skladatel té písničky, že „mnichů rota
líná“ roubavým smíchem velebila (!') upálení
Husovo? Hus sám krátce před smrti u jednobo
mnicha se vyzpovídal a liboval si v dopise, jak
ho krásně vyslyšel. „Mnichů rota líná“ z útrp
nosti vybízela Husa, když již na hranici stál, aby
své bludy odvolal; tak ho chtěla ta „rota“ za
chrániti před upálením. Když však Hus odmitl,
byla hranice podpálena. A teď že se ti mnichové
Husově popravě smáli? — A pak vám, mládenci,
ještě něco připomeneme. Kdyby ve „zklerikaliso
vaném Rakousku“ někdo zazpíval o „židů rotě
líné“, hned by nastalo soudní stíhání. A co byste
říkali. kdyby katolíci zpívali o „socialistů rotě
liné?“ Hued by byl obeň na střeše. Zpívalo se
v Čecbách v postní písni: „Zlá rota židoveká už
mě polapila“; tohle však bylo už zakázáno a 0

„praveno, aby se židé nehněvali. „Nesnášelivý a
panovačný“ katolík musí trpělivě snésti urážky
všecky. —-A nevíte „o mnichů rotě líné“ nic
dobrého? Nevíte; ti novohusitětí řečníci vám totiž
o veliké a záslužné práci duchovenstva v Če
chách repovědí nic. Tedy slyšte! Ta „mnicbů
rota líná“ vzdělávala před Husem náš národ
v hospodářství, řemeslech, písemnictví a umění
tak stkvěle, že za Karla IV. byli Čechové nej

-vzdělanějším národem střední Evropy. V době té,
kdy němečtí velmoži rozbazovali peníze na prosto
pášné kratochvíle, tu v Čechách „mnichů rota
Jiná“ platila veliké sumy na pražskou universitu,
na které se i Hus vzdělával. „Mnichů rota líná“
zanechala po sobě v Čechách tolik nádherných
staveb, soch a maleb, že Cizinci při patření n+
ty pomoíky vysoce vyspělé kultury žasli. — Když
pak „mnichů rota Hná“ byla čilejšími Tábory 0
lupována a boufně upalována, nastaly časy jivé.
Táboři se domnívali, že jest pro kulturu lepší
tříštit české lebky cepem, než psáti učenou knibu.
A tihle lidé, kteří s počátku nadávali na světské
panování kněží, začali sami vládnout, až vlasy na
blavě vstávaly. Vodili do Čech cizí cbasu proti
pokrevencům, ubohé rolaíky české ožebračovali
vymábáním nesnesitelných daní, sami však praco
vati nechtěli. Jim se stala řemeslem vojna. A když
už roztloukli Táboři dobré dvě třetiny toho, co
„mnichů rota líná“ postavila, vzkázali jim sami
mírnější husité, že už je té kulturní práce zrovna
dost; vyslovili přání, aby Táboři místo prolévání
české krve začali pokojně pracovat. Ale kdepak
takový osmahlý bojovník by se chtěl chopiti mo
tyky a rádla nebo pracovati u tkalcovského stavu!

o by bylo pro něho oedůstojné. Pohodlnější ži
vobytí jest drancovati a vybrožováním vyoucovati
výpalné. Proto Táboři řádili dále, až jejich vý
nosné řemeslo utrpělo valně bitvou u Lipan. Leč
i potom činili Táboři z města svého lupičské vý
pady na pokojné chodce. Poctivá práce se jim
nechtěla libiti. A množství těchto bojovníků šlo
se svými cepy do ciziny, aby pomáhali Maďarům
a Němcům bojovati proti českému království za
tučný žold. Jen když měli bez práce dobré živo
bytí! — Až tedy podruhé budou novohosité zpí
vati o „mnichů ruté líné“, jen ať si vspomenou
přitom na zahálčivé Tábory, kteří pracovali vý
bradně jen tam — kde se co dalo bořit a pálit

Ještě k tomu osvěcování Smiřic.
Na den 22. července ohlášena oslava Havlíčkova;
promluví řečník z Praby — ale který, to posud
nevíme. Jen když bude z Prahy! Pak jistě musí

* míti celou moudrost světa v malíčku! — Snad
naposledy na venkově není žádného člověka, který
by měl hlavu tak bystrou a učenou, jako nějský
mladík z Praby. Tušíme, kam asi má směřovati
teč o Havlíčkovi. Sám Havlíček odbude se hezky
zkrátka; ale za to posypou se fráze proti „kleri
kaliemu“. Upozorňujeme tudíž příslašné spolky,
že už mají vážní občané toho řečnického štvaní
srovna dost. Katolíci by si měli nechatí ráno víru
tapiti, aby odpoledne navětívili úslužně zábavu
těch lidí, kteří proti nim schůzi uspořádali! Proto
posor! Není radno uvědomělé katolíky drážditi.
— Jak nás dochází správa, stala se při hranici
Hasově komická příhoda. Nadšení bylo k zpěvu
dost; bylo jen chybou, že shromáždění ani nevě
děli, jakými slovy dáti své touze po husitském
spěvu průchod. Neznalitotiž dobře textu písně o
„mnichů rotě líné“ Ergo jeden přítomný mladík
se nabídl: „Já vám budu předříkávat“ — a také
předřikával; pojednou sář padla intensivněji na
tvář mladíkovu, a — kdosi zvolá v údivu: „To
je klerikáll“ — A mladík: „Ano — a k tomu
jeden s nejčernějších, ale tu jsem vám přece dobrý,
že?“ — A naučení z této episodky? Žádejte od
těchto lidí nějakou obetojnou znalost husitské doby,
když ani dobřetu písničku tak často mletou neznají.

Nevěděl si rady s lupem. V úterý

ukraden byl neznámým zlodějem ne EApdabakémnádraží kufříknovoavěcenci vp. Jos. oupkovi,
vracejícímu se z Hradce Králové přes Pardubice
do svého domova. V kufříku byl nový mešní kalich
s příslušenstvím a některé písemnosti. Druhý denneto byl kalichnalezenukostelaov. JanaK+.
na bý hřbitově, zabalený v jakýsi cár, kamě
jej asi sloděj nevěda si s tím rady odlošil. Vše
uloženo bylo u úřadu policejního v Pardubicích.

Skoečil s okma. Ve čtvrtek dne 12, t. m.
vrhl se střemhlav s okna drahého poschodí v bu
dově dívčí měšťanské školy v Holicích pan Jan
Adamec; učitel měšť. školy. Pád nešťastníka byl
zmírněn římsou, na kterou nebohý při sletu na
razil; přes to však zbrocen krví zůstal ležeti na
dlažbě před školou s roztříštěnou kostí lebeční.
Byl ve stavu ubobém dovezen do okr. nemocnice
v Pardubicích. Patrně učinil tak v pomatenosti
mysli, protože nedávno byl propuštěn z ústavu
cboromyslných v Kosmonvsích.

Hotel „Střebský“. Na naši stížnost, že
botel „Střebský“ v Pardabicích nemá ve svých
lokálech přes všecka hojnou náv-těvu kněžstva
ani jediného listu katolického, odpovídá za botel
špásovitá „Osvěta lidu“. Jakým právem, nemůžeme
sjistiti, Mluví-li „O. 1“ za majitelku hotelu či za
vrchního číšníka, nebylo zté „ápásovité“ odp vědi
jasno. Vysvítá však, že Hajnovci na zmíněvy hotel
si Činí jakési nároky. A také to povídá „O. I.,
že tito páni se rádi ze srdce zasmějí. Tohle bychom
jim ale beze špásu ze stanoviska zdravotního už
neradili, protože se po volbách v Pardubicích na
kuckali až k poválení a všeho moc vždycky škodí.

Z Opočna. Dne 2. července odp. přibyl
na své visitační cestě njdp. biskap ThDr, Josef
Doubrava v průvodu p. kanovníka ThDra. Jana
Soukupa a p. ceremonáře J. Haráně do vašeho
města. Všecky domy na obou náměstích i v uli
cích, kudy bylo mu jeti, ozdobeny byly prapory,
u školy pak obecné postavena byla slavobrána.
Zde uvítán byl J. B. M. místním duchovenstvem,
p. A Wolfem, starostou města a městskou radou,
c. k. státním úřednictvem vedeným c. k. okresním
soudcem p. H. Schlindenbuchem, úřednictvem kní
žecím 8 představeným ředitelem panství p. J. Bohu
tínským, deputacemi přifařených obcí 8 pp. sta
rosty v Čele, sborem učitelským 8 p. ředitelem
J. Hofmanuem a školní mládeží. Po pobožnosti za
zemřelé, konané po uvítání, odebral se J. B. M.
do zámku knížete p. Josefa z Colloredo Manefeldů,
kdež knížecími manželi nejuctivěji byl přivítán.
V pondělí večer pořádáno bylo za veliké účasti
lidu cyriliskou jednotou dostaveníčko v knižecím
zámku, kdež J. B. M. ubytován byl. V úterý bylo
udělováno sv. biřmování 758 biřmovancům, k němuž
paní kněžna dala zhotoviti nádberná roucha boho
služebná. Knížecí manželé stáli sami kmotry 8
biřmovancům. V poledne pak konána byla v kní
žecím zámku na počest milého hosta stkvělá bo
stina pro 30 osob. Odpoledne byla zkouška z ná
boženetví na zdejších školách. Za svého prodlévání
na Opočně vykonal J. B. M. mnohé návátěvy nví
tavším ho pánům a pak i nemocnému a téhož dne
právě zaopatřenému p. MUDrovi J. Teunerovi,
kdež a velikou láskou přijat byl; navštívil i ne
mocnici, hospodářskou a hospodyňskou školu a
mateřskou školku. Také křest sv. udělil J. B. M.
dítku kníž. kočího, kmotry pak byli knížecí man
želé. V neděli, 8. července, posvětil J. B. M. zá
kladní kámen nové budovy radnice a měšť.školy.
Z Opočna konal J. B. M. cesty visitační do okolí
a v úterý ráno 10. července odejel. Večer před
odjezdem pořádáno ještě kuížecími manžely a cy
rilskou jednotvu dostaveníčko na rozloučenou,
k němaž dostavilo ae přečetné množství lidu, kteří
chtěli ještě naposledy spatřiti milou tvář svého
biskupa. Veškeren lid s radostí vzpomíná na něho
a zvláště dítky, 8 nimiž velmi vlídoč a laskavě
mluvíval a jednal. Provází pak J. B. M od nás
upřímné přání, aby mu Pán Bůh dal etly ke ko
nání těžkého úřadu.

Z Hoříměvsl. (Příchod nového správce
duchovního). Den 16. červenec byl pro farnost
Hoříněvskou nad jiné slavným. Vědyť do osady
savítal nový dp. farář Vácelav Jelinek, farář
koroubevský, který plných 12 let jako kaplan
v Hoříněvsí svědomitě a neúnavně působil. Nyní,
opustiv faru korouhevakou, dlel prozatím na dě
kanství holohlavském u svého dobrého přitele,
dřívějšího faráře hoříněvského, který jej jako
bisk. vikar. sekretář doprovodil na místo no
vého působení jeho a farnosti hoříněvesské jej
slavně představil. — V neděli ráno o půldeváté
hod. přijelo šest malých drušiček — školaček —
z každé přitařené osady po jedné, z Hoříněvsi až
do děkanství Holohlavského pro svého nového
pastýře, z nichž jedna, dceruška p. c. k správce
Molčíka, kratičké přivítání proslovila. Nato usedly
2 dražičky s p. farářem do prvního kočáru, do 2.
čtyři ostatní a do třetího p. e. k. patronátní ko
missař, c. k. důchodní p. Ant. Karták ze Smific
s p. děkanem Ant. Kozákem jako instalátorem a
jelo se do Hoříněvei. Ale jiš blízko Smiřic setkaly
ge povozy s Četným banderiem farnosti hoříněvské.
Náčelník vítal p. faráře. V přifařených Račicích
očekával veliký zástup lidí —- zvláště mužů s p.

starostou Fr. Hákemv čele, který jménem oMyvítal nového správce dachovního. As čtvrt hod.
před farní obcí čekal p.administrátor Jos. Tesař
s 5 duchovními, nepřehlednou řadou družiček a
velikým davem věřících. Zde upřímnými slovy
přijal p. faráře místní starosta p. Josef Řehák,
a teď za zvuků veselé budbv ubíral se mobuto

podrod, jejž otvírala školní mládež, do Hoříněvsí,de s domů vlály četné prapory. V malé chvíli
Bato následoval průvod do chrámu P., kdež nastal
obřad inatallační. Po doručení klíčů p. faráři né
kolik upřímných slov promluvil installátor k no

vému p. faráři a k lidu. Poté ujal se slova nový
p. farář a tklivými alovy rozvinul program svůj
osadníkům a poukázal na to, jak si přeje, aby
mužové a ženy, jinochové a panny i dítky plnili
své křesťanské povinnosti a tak mu usnadňovali
jeho duchovní práci. Konečně následovala slavná
mše 8v., po níž uveden dp. farář slavnostně do
útulné, nově upravené budovy farní. Při této tak
krásné a dojemné slavnosti, na níž celá farnost
tak vřelého podílu brala, a to beze všeho nátlaku,
— kdovi pronesl hlasitě tuto myšlénku: „Co plataé
jsou nepřátelům všeliké nájezdy proti církvi a
kněžstvu! Lid sám to cítí, kým mu dobrý du
chovní jest A proto jej vítá 8 takovou nelíčenou
erdečností.“

Z Dobrušky. „Lepší lidé.“ Myslilijsme,
de generální visitace mine beze všeho zbytečného
rozčilování myslí věřících i nevěřících Ale sklamali
jsme se. Nějaký slávychtivý pokrokář těší se
v „Hlasech“ z toho, že městská rada zapověděla
klerikálům stavěti slavobránu a stříleti z bmož
dířů, podrobuje kritice i jednání některých pánů,
kteří vítali pana biskupa. Z jak „ušlechtilého“
srdce vychází jeho kritika, vysvítá z nadávek,

Jimiž hází p ženách zdejších, že jsou obmezeny,1po okolních venkovanech. Hrozného hříchu 80 prý
dopustil p. komisař, že upozornil nějakého po
krokáře, aby při vítání smekl čepici. Nadávkou
hází po věřících, ale radost má, že jsou zde také
„lepší lidé“, kteří jistě prapor pokroku vztyčí
vysoko a přes mrtvoly — rozuměj klerikálů —
půjdou ku předu. K těmto lepším lidem chce po
čítati dopisovatel „Hlasů“ i sebe. Věříme rádi, že
by rád jménem svobody zapověděl katolíkům volný
projev náboženství, kostely 8e zemí srovnal, nebot
chůze do nich jest tak protivna, lidem i modlitbu
zapověděl, z nich stádo si učinil, jemuž vládnouti
a z něhož těžiti dle své libosti by mobl. Uznání
hodna jest všechna Čivnost číkoli, směřuje-li ku
prospěchulidu. Ale čím jest pokrokářství v Do
brušce? Stvaním a zase štvaním proti nábožen
ství a tupením a veřejným hanobením lidu věří
cího. A kdo jsou pokrokáři zdejší? (Užíváme
slova pokrokáři, ač žádných úcty hodných zásad
nemají a pokrok vidí jen ve štvaní proti církvi
katolické.) Pár lidí cizích, kteří buď úlisným licho
ceuím nebo pokryteckým vlastenčením chtějí se
vyšvihnouti na pastýře duchem chudých pokro
kářů, nebo útokem, lží, pomluvou, násilím kazí
srdce, aby tím spíše získali je pro své proapě
chářské úmysly. Člověk, jehož vzděláním jest pár
frazí, jenž mluví o vážných otázkách nové doby
jako I5letý hoch, jehož duševní stravou jest ži
dovako-helvetský žurnál a ještě jen občas — ten
se chce počítati k lepším lidem, chtěl by vládnouti
v Dobrušce, zapovídati katolíkům každý nábo
ženský projev. Nejlepším důkazem nízké úrovně
vzdělání pisatele v „Hlasech“ jest jeho zpráva.
Věta potírá větu, a kdo přečte celý referát, usměje
se ubohosti duševní, jaké tu prolévá krokodílí
slze nad poctou důstojnou a upřímnou, již pro
kázal křesťanský lid svému biskupu a ku které
nevěrci a pokrokáři a podobní obmezenci a ne
urvalci od nikoho komandováni nebyli. Ovšem,
katolíci vítali svého biskupa. Kdyby to byl od
padlík nebo advokát, jenž by hodně lží vysypal
oa křesťany a posměšných vtipů naházel do vašich
okovaných mozků, pak byste se mu klaněli, jemu
tleskali, jej v kočáře vozili — vy, lepší lidé —
červení pokrokáři, obmezení hubaři. — (V den
příjezdu pana biskapa bylo město hojně ozdubeno
prap :ry. Prapor nevyvěsil: hótel Rýdl, jemuž
i klorikalismus pomáhal k rozvoji, jak pamatu
jeme, pao c. k. poštmistr na svém druhém domě
a pokrokář Petřík.)

Úmartí. V Lužanech u Jičína zemřel tamní

p farář Fr. Balcar. Narodil se v Rychnově 25.řesna 1838, na kněze posvěcen 25. Července
r. 1863. R. i. p.

Z Hlinska. V neděli dne 15. t.m. konala
8e u nás pod protektorátem sl. městské rady Ha
vlíčkova slavnost, při níž o 2. hod. odpol. mluvi)
na náměstí o životě a působení Havlíčkově prof.
Masaryk. Sdružené národní spolky, syty komanda
purkmistra dra. Ježdíkka, a považajíce to za pro
fanaci památky Havlíčkovy, aby při jeho oslavě
mlavil Dr. Masaryk, uspořádaly na touž hodinu
v sálejhostince Adámkova veřejnou schůzi, na níž
o témž thematu promluvil Dr. K. V. Adámek.
Professor Masaryk cítě horkou půdu pod nohema
mluvil celkem dosti věcně a vystříhal se brubých
útoků a urážek, což nejlépe patrno bylo z toho,
že jeho nejvěrnější, sociál. demokraté, odcházeli
ze schůze celkem neuspokojeni. Očekávali nějaké
šťavnaté výpady proti církvi, ale celkem byli
zklamání. Nadruhé schůzi promluvil krásně a
objektivně o životě a výsnamu K. Havlíčka Bor.
Dr. K. V. Adámek. Vzpomněl prvních vychovatelů
Havlíčkových faráře Brůžka a učitele Linka, jenž
na našem hřbitově odpočívá, ukázal citáty ze
spisů Havlíčkových, že Havlíček nebyl tím, nač
by bo nyní rádi mnozí stranníci přemalovali. Obě
achůze byly skoro stejně skončeny; účastníci
Bobůzo ných národních spolků tvrdili, že

nimi leč učitele, žida nebo noc. demokrata. Obě
strany ukončily slavnost tu Havlíčkovým večírkem.
Socialisté a pokrokářiv sále Taláckové, sdružené
národní spolky v sále Adámkově.



Zvláštní pozormest k družině Ha
sarykovské v Hlinsku. Několikdní před

kovou přednáškou dal natisknouti jeden
občan několik lístků, na nichž bylo pouhé slovo
„Polná.“ Chtěl-lí onen občan provokovati nespra
vedlivě kohokoliv, nebudiž jeho skutek chválen.
Leč — zdá se, že chtěl výhradně slovem „Polná“
upozorniti na špatný prorocký talent Masarykův a
že chtěl obnoviti vzpomínku, jak se musí ten muž
plésti do všeho, i čemu nerozumí. — A o tom vy
tištěném slovíčko „Polná“ hned telegraficky vy
rozuměn obecní úřad i četnictvo od c. k. okres.
hejtmanství v Chrudimi. Hned ge dostavil četník
v plné výzbroji k onomu občanovi s dotazem, co
vlastně těmi lístky míní. Jakkoliv odpověď zněla
uspokojivě, byla na ten den zdejší četnická stanice
Besílena o dva muže; místní policie pak byla stále
v permamenci. — Z čeho ten strach? Snad že
hrozilo nějaké nebezpečenatví židům a Masarykovi?
Od koho? Vždyť kdyby to nějaké „vzbouření“ na
stalo, to by socialisté nějak dovedli vždy chránitil
Ti jsou v bojování vycvikanější než jiné strany —
jak skutky dosvědčují. Ale přirovnávejme. Masaryk
řekl o vládním systému školském, že nás učí býti
bezcharakterními lidmi; tento muž tolikrát ze lží
usvědčený dovolil si říci, že za dnešní situace,
pokud je katolické náboženství ve školách, děti
se učí lbaní a přetvářce, že „stát ještě ge stará
o karabáče a tak lež se dětem vtlouká všemi pro
středky.“ Nu — a nestalo se mu nic. Kdyby však
mluvil katolický kněz takble o víře židovské, to
by státní aparát byl krátce hotov. Když se v no
vinách pošpiní kněz nebo biskup, že sotva na něm
zůstane niť poctivá, když se tisknou sprostácké
vtipy proti Kristu samému, to jsou páni v „zkle
rikalisovaném Rakousku“ klidní. Zavaďte však
jen zdaleka o klerikalismus židovský a nastane
vyšetřování hned. Slovíčko „Polná“ poplaší strážce
zákonů víc než protizákonné vyzývání, aby lidé
vystupovali z církve a než štvaní proti zákonu,

aber zaručuje katolickému náboženství ve školáchochranu.

Od Lomnice m. Pop. V předešlémčísle
Obnovy č. 28. byl dopis z Polabí. Že všecko jest
pravda, dokazuje i oběžník učitelského spolku
„Komenský“ v Lomnici nad Popelkou všem sprá
vám škol v okresu, aby sbíraly podpisy občanů
na petici proti prováděcím nařízením. Toho 80
podjali také páni řídící v Nové Vsi nad Popelkou
a v Syřenově. Či zapomínají pánové, že Komenský
chtěl míti škola náboženskou a že učitele nevěrce
ze školy přímo vyhání? Tím si pánové vavřínů
nezískají a vážnosti u lidu nenabudou, budou-li
agitovati pro školu bezbožeckou. Tím také dozná
vají, že nejsou již zakaKlenými, ale zjevnými
pokrokáři, a že třeba lidem jim nedůvěřovati.
Nyní budou tloucí na buben a Havlíčka oslavovati,
ale za to by se jim Havlíček poděkoval, poněvadž
byl věřícím křesťanem, učitele chtěl míti dokonce
knězem, a všecko boucharonství se mu s duše
protivilo.

Z Úploe. Při nedělním představení naoslavu K. HavlíčkuBor. bude bráti hlavní roli
žid Richard Moravec. V Úpici není dle toho jiný
povolanější, že žid musí podporovat vlastenectví.
— V továrně u Obrlendrů, přijde-li nový děloík
do práce, hned na něm vyzvídají soc. demokraté,
je-li u nějaké orgapisace; není-li, přinatí ho do
své organisace odborové. Proto by bylo šádoucno,
aby dělník, který si váží své víry, dal 8e do
odborové organisace křesťanské, aby pak nebyl
nucen se dáti do jejich řad. — Při schůzi 80c.
demokratů v Úpici a Svatoňovicích minulý týden
konané sa účelem protestu proti známému naří
zení zemské školní rady vyslovil se řečník Krejčí,
redaktor z Prahy, že náboženství jest zbytečno,
ne-li docela škodlivo, a že proto třeba, aby bylo
vylončeno ze škol. Rousek, předseda této schůze,
vybízel outo k vystoupení z katol. církve. Tak
podporují aoc. demokraté mravnost v národě!

Politický klub křesťamske-sociální
pre politické okresy jíčímský, jílem
dieky. semilský a novopaeký pořádáv ne
děli dne 22. července t. r. o 4. hodině odpoledne
v hotelu „Slavie“ v Semilech řádnou valnou hro
madu; všichni členové se tímto uctivě zvou.

Boj © školu v Humpolel. Zdejší soc.
demokracie konala dne 15. července t.r. veřejnou
schůzi lidu, na které přednášel redaktor „Oavěty
Lida“ Hajn z Parduvic „o nebezpečízklerikali
sování národní školy.“ Urážel katolickou církev,
židovské a evangelické dal pokoj. Zvláštní bylo,
že dvejetihodný p. farář «. v. bohoslužby oznámil
jit v 9 hodin, aby jeho ovečky mobly se zúčast
piti veřejné schůze, kde bylo vráženo veřejně
smýšlení katolického lidu. Nejdrzejší jest, že pp.
Hajn, Smítek, Fiala, Hslík učitel z Jiřic a p. dr.
Jirásek postavili se v čelo schůze a chtějí své
beznáboženštví všem lidem vnucovat. Když chcete
beznáboženskou školu, vystavte sí ji, ale my ka
tol'ci chreme školu kátolickou, evangelíci evapge
lickou a židé židovakoul Proto jest na čase, abý

veřejná schůze jeat jen malý obraz, jak demokracie
zašlechtuje lid! Živnostnictvo musí pilně dbáti
toho, aby' učňovébyli vychováváni řádně, abý ne

byli svádění mézi takové, křeříP„dávno nemajístudu a hledí všečko rozeštvati, Buďme na stráži,

pokud jest čas! Viděli jeme sřejmě na veřejné
schůzi, že nejde soc. demokracii o nějaké $$,
které zemská Školní rada vydala, aloeběží jim ©
beznáboženskou školu; tbéma „nebezpečné skleri
kalisování školy“ jest jen chytrým manévrem a
zástěrou proti náboženství ve školách. A nyní se
podívejme, když takový člověk Be honosí Havlí
čkem, Husem, Komenským| Komenský nežádá
toliko vychování nábuž mravné, ale též i ze
vnější bohuslužbu (tedy zúčastnění se bohoslužeb
a pan Hajn se nad tím horší pozn. red.) Aao
z otázky školské musí se udělati otázka politická,
neboť víme, že v nynějším Školství jest mnoho

stojaté sedy což u nás liberalismus zavinil. Násdnešní škola nemůže apokojiti. Proč? Protože pro
pokrokáře je moc náboženská, ale pro nás kato
líky jest zase málo náboženská. Nejdůležitějším
však jest otázka: Bude se míti lidstvo lépe anebo
hůře? Vyloučiti náboženství ze škol jest pokus
velice odvážný a souhlasím s Ruskínem, jenž
praví: „Náboženství uděluje Egyptanům stavby
žulové, žičům chrám zlatý, Řekům skvostně vy
tesané slonpové chodby, křesťanům bobaté malo
vané zdí, nle nevěře, která proti náboženství bo
Juje, děkujeme za ukratnost a válku, za sprostotu
(ta byla patrná v uedělní schůzi) a lakomství a
za zkázu duše.“ Kdyby všem humpoleckým obča
nům byly známy výsledky zednářských škol itel
ských a francouzských, jistě nikdo z nich by se
neodvážil pozdvihnouti raku pro beznáboženskou
školu. — Lid katolický, obzvláště dělniotvo vše
odborového sdružení postavilo se statečně proti
útokům p. Hejna na církev a sv. náboženství a
odsoudilo jeho chytrou útočnost vůči katolíkům
veřejně; takového řečníka nepotřebujeme v našem
městě, ten se bodí tak „do chalupy“, kde jest
mezi svými. Na konec přečtena resoluce p. učitc
lem Jindř. Markem, který horlivě uplatňuje své
síly soc. demokratům a těší se také na ten „bu
doucí stát,“ Ačkoliv katolíků bylo více proti,
přece odhlasována resolace — inu, „rovnost l“
Veliká rozechvěnost panuje po celém městě nad
drsostí pořadatelstva. Po přednášce přiblásil se
ku slovu p. Pavel Kocáb a okázal v mnohém p.
Hajnovi, že mluvil nesprávně a lživě. Ješté jednou
vyzýváme všechny katolíky k práci! Ukažte, že
skutečně vám záleží na pokladu sv. Václavském,
av. víře, a nedejte se pokrokálskými útoky urá
žeti. — Všeodborové sdružení křest. dělnictva
pořádá dne 22. července o 8. hod, večer důvěrnou
schůzi na „Kocourku“, na které promluví JUDr.
Josef Myslivec z Prahy „o škole a rodině.“ Zveme
k hojné účasti; vstupenky do důvěrné schůe ob
držeti lze od 10—12 hod. v sále „oa Kocourka“
anebo před zahájením achůse večer. Katolíci,
získávejte členy pro Všeodborové sdružení, af
nepropadá mládež zkáze

Na ce.k. státní průmyslové škole
v Pardubicích ukončen byl VÍL školní rok
dne 14. července t. r., v kterýžto den roz
dána byla vysvědčení. Z 80 zapsaných žáků na
škole mistrovské (v oddělení stavitelakém 37,
v oddělení strojnickém 43) setrvalo do konce roku
79. Při klaesifikaci na konci roku obdrželo vy
avědčení 8 vyznamenáním 17 žáků, vysvědčení
třídy první 5B žáků a 4 žákům povolena oprava
z jednoho předmětu přes prázdniny. Cíle vyučo
vání dosáhlo tedy 75 žáků, což činí 95%,. — Od
placení školného a poplatků na dílny (v oddělení
strojnickém) bylo osvobozeno v zimním běhu 73,
v letním 78 žáků. — 52 žáků požívalo stipendií
a podpor v obnosu 686990 K (o 115786K více
než loni). — Na škole pokračovací, jejíš třetí
třídy (pro řemesla stavební a strojnická) jsou
s c k. státní školou průmyslovou spojeny, zapsáno
bylo 31 žáků, a to: v oddělení pro šivnosti sta
vební 18, v oddělení pro živnosti strojnické 18.
Všichni setrvali až do konce školního vyučovácí
a dosáhli cíle jeho. — Školné se neplatí. — VI.
kursu pro další vzdělání učitelů kreslení na prů
myslových školách pokračovacích, který trval od
18. dubna do 14. července t. r., bylo 21 účast
níků. Z těch byli uznáni 3 za výborně způsobilé,
18 za způsobilé k vyučování měřickému a de
skriptivnímu rýsování na průmyslových školách
pokračovacích. 19 účastníků obdrželo podpory
státní a někteří i podpory obchodních a živno
stenských komor a školních výborů. — Zápis
žáků na školu mistrovskou proškol. rok 1906—
1907 koná se od 16, srpna do15. září. Ředitel
ství zašle každému ochotně na požádání návěští,
kde jest podrobné udáno vše, co se týká podmí
nek přijetí. Školní rok se začíná 1. říjaa t. r —
Do třetích tříd školy pokračovací zapisuje 80 od
10. do 30. září. K zápisu jest nutno dostaviti se
osobně do ředitelny a předložiti vysvědčení z II.
třídy všeobecné pokračovací školy průmyslové
v Pardubicích.

(Z Bohdanče. Milýpobytposkvtnj nověařízené lázně v Bohdanči u Pardubic. Je to utč
šený koutek, jenž osvěží každého a nutí bezděčně
ku návštěvám dalším. Rozsáhlý park lázeňský
nově: jest upraven a jsoa v ném tyto útulky a
besídky: Čechovachýška, Vlasty Pitnerové mí
stečko, Vrchlického zátiší, Šípkova mokrosouš,
Hejdukova besídka, Hálkova chaloupka, Zeyerova
chata, Chýše Bož, Němcové, Langrova kopřivka,
Chata K. Světlé, Nerudovo gedátko, Tylův pobyt,
Kosinův odpočinek, Havlíčkova vyblídka, Štolbův

' letní byt, Palackého pustevna, Jungmanova roz
hledna a Škroupův útulek. Z parku lázeňského
vedou pohodlně upravené chodofky do obecních
lesů, do nichž je všem návštěvníkům přístup do
volen. Veškeré cesty i chodníky nalézají se na
úplné rovině a procházku velice zpříjemňují, ne
činíce stoupáním neb klesáním terainn nižádných
obtíží promenujícím ať sdravým či nemocným.
V parku lázeňském nalézáme četné basainy a ryb
níčky, v nichž dovoleno je hostům lázeňským ryby:
loviti, I na Nimrody je pamstováno. Po dovolení
správy lázní mohou hosté lázeňští v polních i
lesních revírech města Bohdanče svobodně zvěř
odstřelovati, Zvláště v době letní saisony posky
tují bohdanečské rybníky malebný pohled hostíce
na povrchu svém nosčetná hejna divokých kachen
a hojaost vodatho ptactva. V parku lázeňském u
kapličky Kutnerovy vyvěrá pramen, jemuž přičítá
Be ode dávna léčivý účinek. Dle chemického roz
boru obsaženo je v 10 litrech této vody 12857
uhličitann vápenatého, 01568 gr. síranu draselna
tého, 01241 uhličitanu sodnatého a 0'0454 uhliči
tenu hořečnatého. Jest v ní poměraé málo netěka
vých součástek, však nicméně nenáleží k obyčejným
vodám pitným, poněvadž zejména množství síranu
draselnatého a ubličítanu sodnatého jest přece větší
než se obyčejně shledává. Z té příčiny jest dopo
ručení hodna hostům ve zdejších slatinných lázních,
jsouc se všeobecnou oblibou vyhledávána. Podobný

ramen nalézá se u sv. Jiří u Bohdanče. Z těžka
ylo by lze nalózti utěšenějšího koutku milé vlasti

naší. A kdo nezatoužil by pokochati sv okolím,
krásami přírodními nad jiné vynikajícím? Neda
leká Hora Kunětická, dominující nad celým Par
dubskem skytá roskošný rozhled, jenž odkrývá
mnoho a macho krás našeho Polabí. Přijďte i tu
risté z vlastní autopaie přesvědčiti se !

Z Nové Paky. V neděli dne 15. července
dopoledne konala se ve zdejším „Gran-Hotelu“
veřejná schůze svolaná zdejším soc. demokratickým
spolkem, na níž jednati se mělo: 1.) „O boji za
svobodnou školu, 2.) „0 reformě manželské“ 3.)
„9 oddalování volební opravy“ a „0 přípravě na
stávku.“ Již sám předmět schůze působil mezi
zdejším katolickým obyvatelstvem, jmenovitě pak
mezi křesťanskými sociály živé napjetí, jež vy
vrcbolilo bned při zahájení schůze. Šohůzi volmi
Četně vavštívenou, v níž převážnou většinu měli
křest. sociálové, zabájil předseda místního s0c.
demokratického spolku. Avšak hned při úvodních
jeho alovech, že schůze svolána byla, aby vyzněla
v protest proti prováděcímu nařízení zemské škol.
rady. by Jišáckým úskokem (další slova zanikla
ve hluku) — propukla bouře odporu, která již
potom neutuchala, ba ještě se zvýšila při volbě
předsedy, sa nějž navrhovala většina přítomných
p. V. Čisteckého, předsedu křesť. polit. klubu,
kdežto strana soc. demokratická chtěla navrhnouti
svého. Poněvadž vřava, ve které svého slova sly
šeti nebylo, jen spílání a hrubé nadávky, neustá
vala, rozpustil vládní komisař schůzi. Účastníci
rozcházeli se jen zvolna, častováni vybranými vý
rázy soc. demokratického slovalka a tu i tam ne
zrovna příjemofm dotykem rukou. Křest. sociálům
slibována odplata při jejich veřejných scuůzích,
ku kterým, jak dnes se dovídáme, přijdou prý
s něčím tvrdším v race; předhazována nesnáše
livost, bratálnost a pod. Nemuseli by se rudí
pánové tak příliš rozčilovat', neboť rozbíjení
schůze jest jejich vynálezem, od nich se tomu
pouze jiní ačí. Jinak než násilím uplatňovatí
Se nedovedou, jest s dostatek známo a my budeme
již na to připraveni. Že jednání účastníků schůze
bylo poněkud vášnivé a že schůze hned v počát
cich rozbita byla, mohou jen sobě na vrub přičísti.
Až doposud tádný u nás nemíchal se do jejich
schůzí, ale když nyní již veřejné útočí proti ná
boženství, boj o svobodnou školu, či vlastně heslo
„pryč s náboženstvím ze škol“ propagují, nemusí
se pranic diviti, še až doposud trpělivým katolí
kům vzkypěla krov a na jevo dali, že nedají si
od nikoho — také ne od soc. demokratů — vy
báněti ze škol to, co jedině jest pravým podkle
dem mravní výchovy mládeže — náboženství.

Tábor katolického lidm v České
'Třebevé. Zas jednou se hladina veřejného ži
vota v České Třebové trochu rosvířila. U4 týden
napřed hlásaly plakáty, že 15. července odbývá
Sdružení českých katol. zemědělců tábor lidu „na
Horách“. Poprask v aárodě! Považte, v České
Třebové, kde všechen „pokrok a osvětu“ má spach
továno několik charakterních píuů a secessních
dam — tábor katolíků! Hasí kůžeobcházela po
krokáře. Za každou osau se musí znemožnit!
Pan V. si mobl nohy uběhat ten týden, jak bo
„téch pár nebeských koz a studených bratrů“
prohnalo. Z kapitalisty i proletáře dělal. Šli na to
s chytra. Oznámili na hejtmanství také tábory hned
dva a také „na Horách“ — tábor demokratů a
pokrokářů. Soudili: hejtmanství se bude obávat
výtržností, zakáže všecky tři — a katolíci oškrabou
kolečka. Než, hejtmanství dovolilo všecky třil
Nový poprask! Tabor demokratů a pokrokářů
honem spojen v jeden, a poněvadě nebylo řečníků,
telegrafováno do Prahy o posílu. Horečně agito

váno a vyhrožováno Boh aplatě způsonem, ažpřišla ta na obou stranách napjatě očekávaná ne
děle. Kdo naše pokrokáře a demokraty zná, byl

| přesvědčen, že 8: něco seméle. Maličký zatím



vyšel ráno průvod « kostela, tak že mnohý viděl
už touženou blamáž katolíků. Než průvod ten byl
lavinou, jež v ulicích i polích přibírala nové a nové
účastolky, tak že už dopoledne obklopene byla
Mariánská kaple „na Horách“ katolickým lidem
z Litomyšlska, Chooeňska, Ústecka a širého okolí
Třebovského, který si přispíšil, aby slyšel vždy
oblíbeného kazatele dp. Jemelku z Hradce Král.
Ten dovedl ovšem udeřiti u lidu na tu pravou
strunu a vlíti v nadšené své řeči v srdce hodně
lásky k náboženství a k životu dle ného O 2. hod.
odp. počal tábor katolíků a ne mnobo kroků dále
tructábor pokrokářů a demokratů. Ovšem tábor
nepřátelský nebyl ani stínem tábora katolického
svou účastí Mluvil dr. Myslivec z Prahy. S na
pjetím všech sil probral některé nejdůležitější
příčiny zemědělské krise, zmínil se i o útocích na
manželství katolíků a poukázal na náboženské po
měry ve Francii, vybízel k organisaci zemědělské
a katol, lidu vůbec. Socalistům se pokrokářský
tábor asi maoho nelíbil, protože brzy přiběhli
k našemu aopojeni svobodou a bratratvím, obsta
rali k zvýšení slavnostního dojmu p. doktorovi
k řeči jebo doprovod svým řevem, pískáním na
plštalky a troubením na dětské trubky. Lid náš,
nejsa ovšem na takovéto projevy svobody ješté
dosti zvyklý, počal být nepokojný — děsil se ná
silt, které celý týden bylo slibováno, ale dík ener
gickému vystoupení p. řečníka se uklidnil a tím
bouřlivěji a nadšeněji provázel na nesčetných
místech řeč jeho souhlasem. Po řeči zapěl nepře
hledný zástup Velehradskou hymnu, již marně sna
žilo se asi 100 umravnělých vychovanců pokroko
vých přeblušit „Rudým praporem“ a „Hranicí“.
Velebným echem lesy svatohorské opětovaly z úst
nejméně dvoatisícihlavého shromáždění vycházející
refrén hymny: „Dědictví otců zachovej nám, Panel“
Potom ujala se slova dělnice sl. Jakubcová z Tu
baně. Ta teprve uličnictví našich pokrokových ka
pacit neznalo mezí. Surový řev, píšťalky a trubky
přišly opět k platnosti. Zahájili i útok na tábor
chtějíce se dostati k fečnisti. Ale přepočítali se.
Narazili na Sloupnickou hradba mužů, o niž marně
se odrážely všecky zamyšlené útoky. Zatím ukončen
tábor nepřátelský, vše brnulo se k nám, řev 86
stapňoval a rosti. Mohlo dojít suadno ke kata
stroté, ješto lidu, mužů i žen, bylo jako nacvo
kováno. Dík ráznému zakročení p. komissaře, který
přispěchal od tábora pokrokářského, a p. dra.
Myslivce křiklouní odražení a náš lid uklidněn
tiše vytrval. Potom už jen s útrpným úsměvem
sledoval surové řádéní výrostků demokratů a po
krokářů. Ti konečně když viděli, že jejich „svo
bodomyslné“ vystupování nemá žádoucího výsledku,
umlkli a částečněi odešli. Sami jejich vůdcové
se za ně potom styděli. Si. Jakubcová mobla pak
bez nebezpečí skončit svoji řeč o povinnostech
ženy v naší době v různém jejím životním po
stavení, jsouc přerašována jen bouřlivým soublasem
přítomných žen a dívek na důkaz, jak řečnice
často trpkou pravdou ze života vzatou fala do
živého. Ovšem srdce vycítí vždy, zdu mluví k němu
upřímnost. Ke konci p. dr. My.livec krátkým
appeliem vyzval přítomné ženy k účasti v životě
veřejném a k vytrvalosti. Pak předseda p. Hác
z Dl. Třebové ukončil schůzi díkem účastníkům
za vytrvalost v pravdě příkladnou. Posilněn od
cházel katolický lid z tábora Třebovského, vždyť
dokázal, že není třeba se báti úskostlivě terroru,
at přichází odkudkoli. Odnášel si však i zkušenost,
jak vypadá v praxi ta svoboda a bratratví, kterým
se nepřátelé za každé příležitosti ohánějí.

„Sdružení čes. katol. zemědělců“
koná 22. července 1906 veřejné rolnické schůze:
v Lukavci u Pacova v „Panském hostinci“ o 3.
bod. odpol. Řečník p. Josef Adámek, rolníkz Voj
těchova; v Jinošicích u Bystřice v hostinci p.
Ant. Čáby o půl 3. hod. odpol. Řečník p. Jan Šas,
úředník z Prahy; v Jankovské Lhotě u Votic
v bostinci p. Ant. Zemana o půl 3. hod. odpol.
Řečník p. Jan Jiří Krejčí, rolník z Hrazan; v Do
mašlicích velká scbuze chodského lidu o 10. hod.
dopol. v hotelu „Černý kůň“. Řečníci: p. Frant.

ránek, předseda S. Č. K. Z. z Dol. Města ap.
Váci. Myslivec, redaktor z Prahy; v Benešově
v botelu „Na Poště“ o 10. hod. dopoledne a v Bo
řehovicích u Chotyšan velká schůze lidu venku u
kapličky o půl 4. hod. odpoledne. Řečníci p. Ant.
Barcal, rolník z Toháně a p. Joz. Fikejsl, ta
jemník Sdražení s Dol. Města. — Kdo mínfš po
řádati rolnickou achůzi, dopiš předsednictvu Sdruž.
čes. katol. zemědělců v Dolním Městě, p. Lipnice.

Bohoslovel a akademici českoslo
vamětí uepořádají dne 31. července © 1. srpna t. r.

t, schůzi s akademii na vátném Velehradě.
"ěnské kněžetvo a bohoslovci kéď přitáto příležitostí

zavítají na Veláňšad v počtuco na nější Začálek31, t. m. apoleč. průvodem od Cyrilfky 0 6/, hod. odp.
Nato zahájení schůse, přednáška R. Masáka o umění
a náboženství. Dne 1. srpna přednáší J. Šrámek:
„Proudy v dnešsím divotá sociálním“; AJ. Adataeo:
„Kněs a učditel“; dř. A. Kofisek: „Knéz a krásné pí

porn Mezi jednotlivými přednáškami pozdravya zpěvy.

—0- '“ .

„Problémy (záhady, otázky) náboženské dají se sice pro
jistou dobu zatlačiti, zatemniti, ale ae světa nemohou
býti vymýceny nikdy; — toho dokladem jsou dějiny.
Kdykoliv se zdálo lidstvu, še jest dobře žíti bez ná
boženství, bez víry v Boba,kdykoliv mělo za to, že
stačí si samo, odpadlo od víry a zapřelo svého Boha
nebo své bohy. Ale ať nám někdo řekne, proč nežilo
tedy lidatvo bez Boha, když se mu zdálo, že je to
přece lépe šíti bez jakékolir kontroly, že ae lépe žije
bez pána nad sebou, bez povinnosti zodpovídati se zo
svých skatků? Proč ti lidé hledali a hledají vždy
zaova svého Boba? Nemasíme doznati, že máme v duši
vrozenou touhu, která nám velí bledati věčnébožetro,
věčnou pravda a obírati ae těmi pozaatky, kleré se
nám o tom po předcích zachovaly? — Dnes zvláště
mladí lidé popírají Boba a negají (popírají) také svůj
poměr k němu a to proto, že jsou mladí a že neprošli
ohněm živote a nepocítili ještě zklamání všeho drabu
a různou bídu lidskou. Ale když jest člověk starší a
když naň dolehne starost, strast, nemoc a jek se
veškerá ta běda ještě zove, tu průměrný člověk v ta
kovém stava bledá opory, hledu bytost všemohoncí,
která by ho mohla jedině zachrániti; stává se po
korným, nepatrným a věří v pomoc nejvyššího. A tato
víra v pomoc nejvyšší velmi často zachraňuje člověka,
že si ve avé bídě nezoufá a pomáhá mu snášeti aví
zele, které bez víry by se mu nesnesitelné býti zdály.
A co jest lepší pro člověka, těšiti a kojiti se nadějí
v lepší budoucnost za pomoci boží, či bleděti v zející
bezedné prázdno? A co jest lépe: celou daší i srdcem
upoonti se k bytosti nejvyšší ve ovém neštěstí, anebo
proklínat a zlořečit v zoufalství a v beznaději? Clověk
ovšem má býti tak vychován, aby konal dobro pro
dobro samo bez dohledu zákona, bez kontroly božské,
ale kolik jest mezi lidmi takových povah ryzích, ta
kových individualit silných? Nebudou-li pak ti sla
boši v lidské společnosti, kterých jest nepopíratelně
více než těch prvnějších, konati více zla, když nebudou
věřiti v nejvyšší kontrola? Vždyť každý zlý skutek
nepodléhá zákonu lidskéma; jsou hříchy a těžké hříchy,
za které zodpovědní jsou lidé jen svému svědomí; A
co jest to citlivé svědomí? Zdá se nám vždy, žo je to
jen bázeň před Bohem. Lidé se smějí opíjet, smějí
karbanit, umějí zle s rodinou nakládat, smějí býti
marnotratní, slovem smějí páchati různé prostopáš:
nosti, aniž by byli nuceni, někde se z těch skutků
špatných vyznávati, aniž by byli za ně nějak trestání —
a řekne-li se nad to takovým lidem již v jejich útlém
věku, že za takové a podobné skatky nikomu zodpo
vědní nejsou, budou ee přemáhati, budou chtíti sami
ze sebe býti lepšími? Jamo o tom pevně přesvědčení,
že člověk raději koná dobro, je-li přesvědčen, že 60
naň někdo dívá; chce proto, aby jeho dobré skutky
byly zjerny — a máme za to, že i ten nejšpatnější
mezi námi hledí své špatnosti co možná ukrýti a zta
jiti. A když ten dobrý jest přesvědčen, že Bůh zná
jeho činy dobré, jeho život příkladný — nebude spo
kojenější, nebude šťastnější, než když ví, že na jeho
konání nikomu nezáleží? A zrovna tak se to máa člo
věkem prostopášným; i tento často nespáchá Čínu
zlého pří vzpomínce: Bůh vidí mé skutky, před ním
nemohu jich skrýti.“

Prospěch = včelařemí zvlášťse projevil
letošního roku na některých místech Královéhradecka,
PHsnivé teplé jaro především arychlilo vývoj včelstev.
tak že před květem ovocných stromů byly úly plné
včel. Nastalé pak chladné počasí ovšem připravilo
včelky z polovice o mednou žeň z ovocného stromoví
a akátů, za to však květu lipového za neobyčejně
příznivého počesí využily plně. Kde jaká buňka byla
zalitá medem, při čemž i rojů v hojnosti bylo. Po
čítejme| Z patera včelstev — z nichž každé i s oulem
právem počítáme si nejméně za 24 K, celkem tudy za
120 K —dostalo se mi pět rojů v ceně vždy platné
8 K, tedy za roje 40 K. Stará včelstva dala mi dosud
mimo to průměrně po 5 kg medu, v celku medu za
40 K (kg po 160 K). Mám tedy z patera starých
včelstev 80 K čistého zisku, které mi ovšem nikdy
nedá záložna ze 130 uložených koran. Ktomuto ziska
— nehledíc ani k oplodňování květů pomocí včel —
připočtená radost z pozorování života a práce včel
vyváží věra každou jinou zábavu. Když nic jiného
aspoň osvěžení přináší si včelař od včeliček. Zvlášť
naší rolníci a řemeslníci neměli by zapomínati, če po
jejich klopotné práci nenaleznon jinde tak snadno pří
jemnější zábavy.

V ruské dumě ze 448 poslancůjest šlech
ticů pouse 166, sedláků jest však 304. Majetných
osob — statkářů, obchodníků, a továrníků — jest
pouze 92, jichž s osobami akademického vzdělání
(profesoři, lékaři, advokáti, inženýři, duchovní ap)
jest 197. Drobných zemědělců a dělníků jest v damě
136, venkovských učitelů 23, drobných úředníků zem.,
obec. s soukromých 66, tedy momajetných a chudé
postavených lidí celkem 225 osob. Podle vzdělání jest
189 poslanců s vyšším vzděláním, 63 má střední školu,
a 197 jen obecnou neb selskou školu neb jsou samo
uky; číst a psát neamějí 2.

Nebozpečenství přenesení alhfino
mykosy a nakašlivých memecí em
Při obvyklóm u nás spůsoba přípravy pečiva navibčuje
se toto dvakrát po sobě vodou a sice před pečením a
po pečení ještě za horka mupotřebuje se k tomu zpra
vidls slaměných věchtů, zhotovených z prázdných

plísněaktinomykotickáa také jinýchnakažlivýchne
toci, jestřite senedbá nálejíté opatrmodti,neboťone
mocnění aktinomykosou vyvolává plíseň aktinomyces,
jež v přírodě ve vodě a na rostlinách zvláště na
osinách ječmene bají; prostřednictvím těchto osin
vniká do orgmnhiemaa to jak zvířat (skotu, řídčeji

vepřů s kom| Sg i člověka. Také 00 včejných případechr sjietíló u lidf' aktynomykosou stifoných, že
choroba ta vznikla následkem polykání osin, obi h
klasů aneb kousků stébel, NejoPyiMů oakňt prd
vstup plísně do těla jest datina ústní, a tu nalézá
plíseh ta beď jiš v datině ústní samé, snob v jejím
okoli vhodnoo půda pro vývin svůj, anebo vnikají
zárodky její do plic, snebo polkouty byvěe, do ša
ladka a střev. Vnikne-li plíseň te do organismu, počne

eti a tvoří na místě tom uaiíkovitá ložiska sánět
Jisá, jed ss dále zvětšují, ve arám atředa všakse hni

savě rozpadávají; tkaň v okolí těchto ložisek bují a
vzaikají nová ložiska hnisová a fistule. Tento hnisavý
process dosahuje u člověka značných rozměrů a mimo
to roznáší se plíseň prostřednictvím cór krovních do
jiných, původně nezachvácených částí těle, kdo stále
bují a k stejným následkům jako dříve vede. One.
mocnění to jest těžké a vede k smrti, jestliže vzniklo
v ústrojí, jež operativní odstranění jeho nepřipouští.
Používá-li ae surových věchtů slaměných ka navlhčo
vání chleba, může se choroba tato tím způsobem zí
ekati, že se osiny a plevy, na nichž plíseň aktinomy
kotická, prostému oku neviditelná, lpí, od věchtu ulá
moa a na chlebu utkví a — protože se chléb po
drabém navlhčení horku v peci nevysnzaje — dostává
ae po požití do úst, žaludka a střev ve stavu vzrůstu
schopném. Tomato nebezpečí nákazy možno vzhledem
k toma, že nelze ve většině případů počítati e tím, že
odběratelé odstraní osiny a plevy, zvláště json-li to
děti a slabozrací, jen tím způsobem účinně zabrániti,
Že as plíseň a její zárodky, Ipící na osinách, plevách
a stéblech věchtů zničí. To se enadno docílí, poněvadž
tyto plísně jsou velmi chonlostivé na teplotu vera a
postačí, když slaměné věchty ku navibčorání chleba
určené před upotřebením ve vodě vyvaříme, usošíme
a pak dobře vyklepáme. Totéž ee odporučuje i u sme
táků, zhotovených ze zvířecí arati, ježtu so těmito ne
sice aktinomykosa, ale daleko nebezpečnější aněť sle
zinná přenésti může. Ano odporačaje se takové sme
táky vyvařiti třikrát po sobě, a sice každý následojící
den jednou, poněvadž zárodky enáti slezinné (spory)
jsou proti horku méně citlivé než aktiaomykosa, Mimo
tyto dvě jmenované choroby může navlhčování chleba
po pečení přivoditi jiné a to nakažlivé choroby, ze
jména tyf střevní, cholera a Červenka, použije-li se
k tomu účelu vody nečisté, obsahojící choroboplodné
zárodky těchto nemocí. I tomuto nebezpočí dá se snadno
odpomoci, jestliže se voda k navlhčování pečiva ur
čená po několik minut vaří a proti znečištění chrání
(dobře přikrytá chová). Poněvadž i zárodky těchto na
mocí nejsou prostým oken viditelny a ve vodě po
několik dnů na živu ae udržeti mohou, má 8e voda
vždy svařiti, není-li voda ta načerpána z vodovoda
s bezvadnou vodou, anebo ze studny, jež úředně za
nezávadnou označena byla.

(Zasláno).

Upozornění
veledůstojnému duchovenstvu.

V diecési královéhradecké chodí cestující,
jenž ve jménu mé firmy prodává a přímo vnucuje
veledůstojnému duchovenstvu náčiní kostelní firmy
cizí na pobled pěkné a zdánlivě levné; leč náčiní
to k potřebě vůbec se nehodí a ceny žádné nemá.
Proto upozorňuji veledůstojné duchovenstvo, aby
od podobných podvodných cestujících bez mých
průkazů nic nekonpilo, a žádám snažně, by ta
kový cestující s nepravým zbožím od mé firmy
byl ihned zadržen.

První a nejstarší
odborná dílna pasířská a zlatnická

Karla Zavadila
v Hradci Král.
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Kandol-Kakao
obsahuje nejméně tuku, stráví se 00 nejsnadněji,
nezpůsobuje nikdy zácpu a jest při nejjemnější

Hbé ohuti neobyčejně levné. A
Pravé jen se jménem ©Jenoff

a s oohrennou snámkou s]Vs«.
Balídky po '4«kg za 90 hal.

. o Ve o 360 >
Vinde k dostání.

-J —

-E Čtěte a rozšiřujte
tyto spisy, jež právě vyšly

v II vydání:

Z domácnosti sociálních demo
kratů. Prozrazuje J. P. Hradecký.
Cena 16 hal.

L| Jubileum marianské a Lurdy.
Píše Dr. Fr. Reyl. — (Cena 8 hal.

Husitství a svoboda. Píše Jiří
Sahula. — Cena 8 hal.ce



W
Pensionát Uršulinek

v České Skalici.

Obsahuje německoa osm -řídní škola
s právem vořejnoj**. Chovanky mohou
se též vzdělati v jazyce českém, fran
couzském a anglickém; m*10 to ovičiti
se mohou v malbé, v hucbě, učiti se
vésti domácnost a vše!' ým ženským
pracím i vaření, žehlení a pi:oravě
prád'a.

Ústav má krésnou polohu a vyhc
vuje všem požadavkům.

Měsíční plet jest nejvýš mírný; za
badbu platí se zvlášť

Školní rok počíná 10. září b. r.
Představené.,

Unělckéřezbářské 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.

Malbu kostelů,
malby dekorační,

facadní a freskové
provádí přesně dle moderních
požadavků, s uměleckým při
hlížením k příslušnému slohu

Antonín Chlouba,
dekorační malíř

v Chrastl u Chrudimi.
Rozpočty sestavuji zdarma.

PŘILAŽLUDSUNÁ KOUDŮ,
Zachovalý starší tvrdý i měkký nábytek,
garnitury i pohovky moderních vzorů za

každou cenu prodá

v Hradei Králové, proti hotelu „Merkur“.

u
výtečné chuti; zásilky 5 kg. franko
dob. zelená od K 11—, pěkně

pražená od K :$—.
Každá zkouška nadmíra uspokojí.

Fr. Jelinek, Slatiňany, Česhy,

Praktikanta
z řádné rodiny s přiměřeným vzděláním“

přijme

první královéhradecké knihkupectví
a antikvariát

Bohdan Melichar v Hradci Král
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prvotního obnosu, sedmým rokem o 24, atd.,
takže na př. při Zoleté době pojišťovací obnášelo by po

jistné 3„posledním roce pouze 40/, počátečního obnošu.o 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
nům. Dosud vyplaceno

2 v celku dividendy . . K. 1,400.59681
R by Ve všech odborech bylo

7 dosud výplat . . . . K 82,737.15957
? i Podrobné vysvětlení a sazby zdarma zašle

Rozšiřujte jé| | Generálníředitelstvobanky SlarieDS

ň 2 Praze, na Havlíčkověnáměstí,
p „Úasové "koni eener.zetajakož i gener. zastupitelstva:

v Brně, ve Vídní, v Lublani, vo Lvově a v Záhřebě.
Adresa pro telegramy: Banka Slavia Praha.

7 á m e Č niky a L vHradciKrál,příjme přijmese učeň. <

Záložní úvěrní ústav
V HRADCI KRÁLOVÉ.

Založen roku 1868.

Garanční fondy: Akciový kapitál K 2,000.000-—, reservy 500.000—.

Zůrokuje vklady:
na vkladní knížky 0 ode dne vložení

na pokladniční poukázky do dne vybrání,

na běžný účet dle ujednání.

Oddělení bankovní. Směnárna. Skladiště.

K bezpečnému uschování cenných papírů

pancéřové schránky
a vlastním uzávěrem.

B Filiálka v Semilech.

cenách. Přímé dohodnutí žádoneno.
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sklad uhlí a dříví

Pro P. T. pány pekaře dodávám uhlí hnědénejlepšíchznámek Též doporučuji svůj hojně zásobený sklad

Da celé vagonypři cenáchnejlevnějších. dřiví palivového, měkkéhe i tvrdého. Z ii ——- -——.— 



U Drobty z válečné doby r. 1866
v královéhradeckém městském archivu

sebrané.

B) Válka.

Dne 10. července t. r. provedl purkmistr
Karel Collino s městským pokladníkem Viu
cencem Riedlem a městským kancelistou Jo
sefem Huttilem, jakožto zastap. kontrolerem

okladny, přehlídku městské důchodenské a
oudové pokladny. V protokole o tom sepsaném

se připomíná: „Poněvadž se dnešního due ne
přítel od pevnosti vzdálil a město na ten čas
před okatužitým nebezpečím jest bezpečno, u
chopili jsme se zase úředních prací a v prvé
řadě počeli s přehlídkou pokladny.“ Pokladna
shledána v úplném pořádku.

K zamezení nepříslašností při placení
proskými penězi, af ve stříbře nebo v papírech,
vydalo královské pruské velitelství 12. pěší
divise ve srozamění 8 obchodnía průmyslovou
komoroa prohlášení, jímž se dle posleduího
kursu berlínské bursy u-tapovilo, v jaké výši
praské peníze ve iměně rakouské se mají účtu
vati; počítal se: 1 tolar za 1 zl. 90 kr. r. č,
1, tolara za 65 kr. r. č, '/, tolara za 33 kr.
r. č., 2'/, stř. grošů za 17 kr. r. č, 1 stř. groš
7 kr. r.č.

Provolání komandujícího generála prvního
armádního sboru, v. Bonin-a, vydané v hlavoím
stanu v České Horní Prusnici dne 2. července
1866, jímž se vstoupení Prusů na českov půdu
oznamoválo obyvatelstvu, Prusové rozší“ovali
v četných výtiscich po osadách, kterými postu

ovali. Připomlnalo se v něm, že „všecky vsvby,
teré v obsazeném území proti vojsku proskému

zrádně neb nepřátelsky vystoupí, pruským vc
jenským zákonům propadnou u dle řádu vc
jenského souzeny badou. Zvláště však ten oby
vate), který by mimo své povolání se zbraní
v ruce byl postižen, bude ihned zastřelen; dům
neb dvorec, z něbož by od obyvatelstva na

zbořen; vyzrědači budou věšeni.“
„Naproti tomu může každý míramilovný

obyvatel svému zaměstnání pokojně se oddati,

zabezpečena. K vydržování vojska potřebné
potraviny a ostutní potřebnosti se vždy 8 vě
domím úřadů od obcí badou požadovati, obce
obdrží na dodané věci písemné potvrzení
nejméně jedním důstojníkem podepsané. Kdyby
však obecní představenstva své spolupůsobení

při tom odřekla, opatří si vojsko své potřebysamo.

stane zajisté proklamace proského vrchuího
velitelství, v č. 189. ze due 11. července 1866
časopisu „Politik“ v obou řečích uveřejněná.
Zněla: „Obyvatelové slavného království Ce
ského! Následkem války proti našemu přání
od císaře rakouského vedené přicházíme ni
koliv co nepřátelé a dobývatelé, nýbrž s úplnou
úctou pro vaše dějepisná a národní práva na
vaši vlasteneckoo půdu.“

„Ne snad vojna a spoustu, nýbrž šetrnost
« a přátelství nabízíme všechném obyvatelům bez

rozdílu stavu, vyzvání a národnosti“
„Nenechte si od vašich nepřátel a pu

mlouvačů namlouvati, že jsme snad z dobýva
vosti nynější válku svedli. Rakousko nás k boji
přinatilo, sn nás s německými vládami pře
padnouti chtělo; avšak daleko jest od cás
vzdálený úmysl, epravedlivým vašim tažbám
po samostatnosti a volném národním vývinu
odporovati.“

„Přihlížejíce k wunohým skorem nedostí
žiteloým obětím, které od vás císařská vláda,
připravujíc se na nynější válku, již žádula,
nechceme vám další břemena okládatí a nežá
dáme, by někdo proti svému přesvědčení jednal,
zejména budeme vaši svatou víru ctít a šetřit,
nemůžemevšak zjevného odporu trpěta lstivé
rády přísněmusíme trestat.“

„Zvláště puk jednáte pošetile, když ze
svých příbytků utikáte, těchto v pustošení
vydávajíce. Moadřejší bude jednání vaše, pakli
že vojíny pokojně budete čekat a stranu jejich
potravy, která jím netně. potřebná, e ními po
přátelsku pojednáte.“

„Vojenští velitelové nebudou pak od vás
očekávati více, než co notně potřebují, budou
váš majetek chránit, kterýžto outěkem loupeži
a drancovánívydáváte.“

„Vše ostatní zanecháváme e úplnou dů
věrou Bohu, Pánu zástupů! Jestli naše spra
vedlivá věc zvítězí, pak bysnad také Čechům
a Moravanům vyskytlo se opět okamžení, ve
kterém by svůj badouci osad volně roshodnont
mohli.“

„Necht pak šťastnější hvězda tuto válka
osáří a jejich blaho napořád založí.“

„Proské vrchní veliteletví.“

C. k. válečné komisařství tázalo se dne
16, července 1866 obevního úřada, zdali by
někdo ze zdejších řezníků převzíti chtěl porá
žení erárního dobytka dle $ 13. poučení 0 do
dávce masa. Obecní úřad oznámil, že by
řezník Winter za vnitřnosti z jednoho kusu
nahrazoval eráru 50 kr. a dokládal: „Poněvadž
při nynější malé populaci a při horkém počasí
by se nedalo vše zužitkovati, mohlo by 8e na
návrh přistoupiti.“

Pevnostní velitelství 'upozorňovalo pří
pisem ze dne 27. července 1866 č. 960. obecní
správu na veliké množství psů, kteří nemajíce

| pánů potulovalo se po městě a při panujícím
' purnu mohli se státi nebezpečnými. Správa

obce upozornila na to obyvatelstvo veřejnou
vyhláškou vybízejíc je, abyk odstranění cizích
psů z města zvláštní zřetel obrátilo. Domácím
pánům bylo uloženo dbáti o to, aby nájemníci
své psy na náměstí a na ulici nenechávali po
tulovati, aby bděli nad nimi a kdyby na nich
nemoc pozorovali, případ ten neprodleně ozná
mili. Vyblášku musel každý domácí vlastnoručné
podepsati a zároveň odati, kolik psů v jeho
domě jest.

Dne 30. července 1866uložil purkmistrov
ský úřad majiteli domu čp.24“ pokata 10 zl.,
protože nechlásil přistěhvvání rodiny malíře

ň ense do svého domu.Dne 27. července byl oznámen klid zbraní,
který potrval do 2. srpna; na to následovalo
příměří, o němž velitel pevnosti Weigel dne
2. srpna obyvatelstvo Hradce Král. uvědomil.

Tábor v České Třebové.
Účastníkům tábora katolického lidu „na Horách“ 15.čer

vence 1906 vénuje —£.

Ramtata ratata ra-ta-ta — —
Tak v buben bouch', a hochů holobradých
hned obstoupil ho celý dav.
Pak vážně, přísně, s úřední vždy tváří
svůj pefél jal se hlásit serbus náš:
»Věděti se dává z obce Pokroku,
věděti se dává důrazně:
do Pokroku obce zhouba hrozná
se vtírá od nedávna, směle však,
zhouba černá jako temno noci,
zhouba děsná jako pekla mor,
zhouba, nad niž v Širém světě není;
zhouba, která v otroctví vás vleče,
duše vaše, rozum, svědomí,
Ó, rve to zrovna pokrokové srdce,

i zalkat nucena je velká duše
pokroku a světla četných řad
nad tím, co dnes oblašovat mám:
Katolický lid si vstávat troufá
k ochraně své víry a svých práv,
k obraně svých dětí, krbů rodin,
do nichž »pokroke náš prý seje zmar!!
Zdaž tu nemá krev se rudá bouřit,
nemá každý světla milovník
a pokroku, co jich tu mezi námi,
k obraně se vzchopit nadšené?!
Proto vyzťvaj' se všecky stavy,
jimž osvěta a pokrok nad vše drah',
aby svorně přispěchaly v boj
proti hydře oné klerikální,
jež troufale si staví též svůj voj!
Všickni buďtež svorně na svém místě
v danou bodinu:

mlynáři i kominíci,
doktoři i dráteníci,
odkudsi i »mosazníci«,
páni, dámy, služky, paní,
mládenci i slečny, panny,
od pokroku všickni!
Proletáři s kapitálem,
anarchisti s byrokratem,
červení i zelení

za jedním se všickni dejme cílem:
daleko od prahů našich zahnat
koz nebeských a studených bratří
černý mrak!
O munici bude postaráno
v pravdě pokrokovou, tof se ví!
Proto neváhejte na neděli
»na Horách« se svorně objevit!

To vůle jest štábu — půjdu dál!«

Tak serbus hlásil světa Třebovskému
zvěst onu hroznou!
A na všech stranách voje sesbírány,

- by útokem byl ztečen tábor náš

. jménem svobody a bratrství!

—o
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Krásné věru bylo podívání
na rázných žen a možů statné pluky,
jež ke stánku se Matky Boží shlnkly

bájení svých práv a drahých statků,

!
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Radost, nadšení a síla v oku
zářila všem bratřím, družkám všem,
a bratrsky si tiskli tvrdé ruce,
blaženi, že tolik je jich zde.
To pojila je všecky jedna láska,
jedna snaha přivedla je sem:
stát tu jako pevná hradní bašta
proti »pokroku«, jenž volá: »S Kristem ven!«

A posměch mizel s tváří pokrokářů,
každým mihem dloužila se tvář,
že těch »tmářů« tolik ještě v světě!
S hrůzou viděli, že mnoho ještě
rozlít musí sudů petroleje,
než té zářné lampy jejich »světla«
všecko osvětlí — — -——či marné vše?!

Myslivec když začal »střílet« v davy,
tu teprv rozjásal se kraj,
u »Nedáme se'< volal na vše strany
katolíky naplněnť háj.
Ranil mnohého ten mysiiveček chrabrý
ranou požehnanou, pod níž klesla
mnohá bázeň chabá, schylující
ší) svou před posměchem soka.
Jemu po bok družně přidala se žena,
tak že mnohé pokrokářské hrdlo
omráčeno stálo jako z kamene
nad tím, kterak prostá Jakubcová
nadšení vlít v srdce dovede.

nadšení pro povinnosti svaté
ženy české, ženy křesťanské!

Marně páni zvýšený svůj pokrok,
svobodu a bratrství a lísku
chtěli dokazovat v nepřátelském voji
násilím a rámusem a zlobou.
[ útokem vzít chtěli tábor »černých«!
Na hradbu však narazili pevnou
mužů neústupných jako skála.
Odražení a bezmocní vztekem

odcházeli z boje trochu schlíple
jak uličník, jenž dopaden byl v sadě,
jemuž sadař řádně natáh' gatě.

Poznali jsme, drazí naši páni,
»pokrokem« až z Prahy cejchovaní,
jak Vy rozumíte tomu přání,
aby všude volnost, bratrství jen vládlo!!
Děkujem Vám za všecku tu lásku.
ochotu a pokrokovou něžnost,
neboť, vězte, bez Vás, od pokroku,
sotva byl by tábor náš tak dopad'.

Posilnění jdeme do svých krajů
u vědomí, že jen sjednocená síla
katolíkum ochrany dá všude
při hájení práv a drahých statku.

Václav Poláček,
stavitel varhan a harmonií v Rychnové

nad Kněžnou
dporučaje se P. T. duchovenstvu, patronítním

úřadům a soukromníkům

pro voškoré opravy jakož i přestavby a ladění
varban a harmonií.

ORB*>Ručím za nejsolidnější práce.
-=....(...!.—É.É.—.—.ÉŤÉŘRÉ“".,,, "
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Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma) :

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |:
(bratr P, J. Hoškadiy, faráře ve Yýprachtielch)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukáziu E

se na požádání franko zašlou. ří

„ár 0 vdeěntvý Oudndn ČNĚM

rý:bebubrbujněj:.0,OUPuěněndí

-ITUXKA

k000::8-048-05.616.046:0:000.6:8.64.

rzIftaEMmunzžu

ps

hale Bud boduěuěnĚr0:U 00808..0.104000.19.808.000:8.6-816.

Za místo

hospodyně
prosí vdova po úředníkovi, českého i něme
ckého jazyka úplně mocná, která se velmi
dobře vyzná ve vaření a vedení domácnosti

městské i venkovské.

Adrossu sdělí adm. t. 1., již buďtež dotazy
zasílány.



Továrnar+74r++
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

IU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

závod na sušitkování ovoce, salošený |
1866, nejstarší svého druhu v Čechách j

- nabísí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno,bíléi červené,vino oruvkové(medici
nalní),vína sladká avíno Šumivé (šampaňaké).
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a přitakoré
jakostivelmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na Jub. výstavě v Praze. stříbrnou medaili
státní a diplomem slaté medutile, a mnohýmijs

nými diplomy 1 právemražení rlatč medasdle.
Vzorky zdarma a franko,

hrámové svíce
voskové“i

dle liturgických před
pisů vyráběné,

Sk
P dříveda

svíčky a obět. před

měty pro místapout
nická, prvnější pří
padnými obrázky 0

polovoskovéij zdobené,
(ceresinové) svice pro chrámové
. , lustry,více

velikonoční svic svíce kostelní ste

(paškaly) s krůpě- arinové,
jemi krve a ranami,
též krášlené s be
rápkem velikonočním,

třínožky hladké,
neb krášlené,

svíčky ke křtu,

zápalkový drát,
svíce obětní "If

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

av. přijímání a sv. račuje vejedůst. krubům
biřmování se stuhami duchovním největší speci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a Voskárna

v Mladé Boleslavi.
Tovární sklad: PRAHA, Václavské náměstí, 40.

Telefon 914.

Tovární sklad: Plzeň, Saská ulice č. 7. Telefon č. 416.
Vyznamenáno na výstavách : .

Pardubice 1903, zlatá medaile.Pařiž 1008, zlatá
medaile.Londýn 1905, zlatá medaile.Praha 1905,
diplom čestného uznání. Videň 19006, slatá medaile.

Antverpy 1906, zlatámedaile.

Výrobky všestr. uznané. Vzorky a cenníky zdarma a franko.

9 gJCvičení

snoubenců.
Ku potřebě

duchovních správců i katolických
snoubenců upravil 8 konal

Antonín Kaška.
Stran 44, registr, 8. Cena 1 brožova
ného výtisku 50 h, vázaného červeně

v poloplátně se zlacením 80-h.

Objednávky vyřídí Bisk. knihtiskárna.P L5
= ©E -4

© r Každý "8 :

křesťanský dělník,
má odebírati svůj -odborný týdenník„Práce“.

Předplatné činí pouze 3 koramy ročně.
Administrace „Práce“ v Hradci Král.

Aarbuabu baba dbobubu kuba buck

K době velikonoční:
Boží hroby aa v 60různýchformách

k výběru v každém slohu; nákresy

Těla Páně p.čená«jemněpoly
chromovaná. (Z pevné sádry ve velikosti 90, 100, 116,
130, 140 cm. velmi levná.)

zo dřeva pěkně feKlečící andělé 32.E'bo.
chrom. v každé velikosti. (Z pevné aCd.7 40, 66, 65
cm., velmi levné.)

ze dřeva ře“Sošky Vzkříšení2,27,
jakož Iiveškeré kostelní práce

doporučují uctivě

Petra Buška synové v Oychrově
umělecký závod sochařský a řezbářský

pro práce kostelní.

Založ. 1853. Provedeno přes 500 nových oltářů.

PYTETTTTTYTY

Železný nábytek
posteleskládací. . . . zaK 760
tytéž postele v silněj. provedení.. „ „ 9—
postele s plnými želez. stěnami . od „ 25—
drátěné matrace „1 IB8—
dětské postele. „p „13—
kolébky . „p „16—
mycí stolky pon B—
stojany na šaty . < - < < + + 1 „1l—
stojany na deštníky . . . - « m + (—

ONE"velice praktické "Sm

skříňové postele
(pro úsporu místa)

plnými železnými stěnami
s matrací plněnou jem. dřevitou vlnou ve velik.
80X180 cm za K 29—. Tytéž postele bez
plných stěn a s pérovou matrací za K 26'—

doporučuje firma

JAN STOUPÁ náměstí č. 32.

O" Illusirované cenníkyzdarma a franko. "W

Důstojným duchovním

Na skladě chováme v jemném
misgálovém provedení:

Praeparatio ad Missam
Gratiarum actio post Missam.

Obé za I K. Po přání prodá se
i jediné Gratiar. uctio za 60 h.

O> Nové:"GB
OCasusreservati dioecosis

Reg. Hradeocensis
(juxta fol. Ord. Nr. 36. pag. 186,18/)

pro zpovědnice.
Na tuhém kartonu, přiměřenéhofor

mátu 1 kus za 8 h, 10 kusů frko 70 b.

Připomenutí o slušném se
ohování v chrámu Páně

ku připevnění u dveří chrámových.

V provedení sličném, formát foliový;
1 kus za 30 h, 5 kusů za K 1.20.

Josef Šturma,
nejnovějších soustav

„, , WPRRDUBICICH,
doporočuje se veledůslojnámuduchovenstva a al. patro
Málemúladámka rov sní všechprací do oborutoo

Rad ju provedení ach prací do ©

Dále dovoluje ti nposorníti na svůj sklad

plan a planín.
Roepočty sdarma afraako. Nejvyššívyznam.na výstavách.

celé spousty prolbaných brožur na potupunaši.
Proto upozorňujeme Vásvšecky na obranné bro
žury katolické, které důklednými, promyšlenými
úvabami maří otravné účinky vám nepřátelského
tisku. Jsou to v

ČASOVÉ-P
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

větší slevy.

Za nepatrný obnos tudíž může si každý
koupiti bojnost vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,
až nepřátelé protikatolickými letáky zbožnon osadu
zaplaví! Jest potřebí vždy již předem katolickó
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
ozbrojení. Pracuje-li se nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí

trvale státí na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,
aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur.

Z „Časových úvah'!
posud jsou na skladě tyto spisy:

Raifelsenovy záložny - - -. . .. ..... 8h„Učtesezdějim-+ . +. 16,OslavaHusova-- -< ++44.2 8,
Hradecká kolej Tov. Ježíšova r. 1636 B,

loba vyděděnce XIX.věke . . . .... .8,Otrostusmeti-4 8,
Zrušení řádu jesuitského.. . . . ..... 8,
Vláda židovstva . . .. . .. - -2 ... 8,Bližek Rimu--o 8,
Moderní choroba a její protšlék (o tisku) . 8,
Vyznánístaréhohřlěníka|... . . <. « 8,Osv.zpovědi. -2 A,Svépomocdělnictva.... . 8,
Pryč s dogmaty . ... .. .. . . - « <.. 8,
Fara katolická a protestantská . . ..... 8
O úpadku náboženství mezi protestanty -16,
Zpráva o sjezdě Českoslovanských katolk vHradciKrálové. .. . -. . A4,Velikýbiskup<... 2 6,
Důležitostpravého náboženství . . .... 16,
Pokoraa náboženství. . ........... 3,
Zakládejte odborové spelky . - . 8,
Husitéjindya nyní... +- 2,Několikslovopapežství... - - 8,
Katakomby -< -© + + + + 8,Českénáboženství.. ....... 16,
O ústavnímživotě v Rakouska . .. .... 3,
Plus VH. a Napoleon - . - 8,
Sebevraždystudentů... ... 8,
zeskákonfesse<- <- -+ +- ++- 2,Učelnostv přírodě-< ---«.- 16,
Pohřbívati či spalovati mrtvoly? ... .. . 8,
Moderní náboženství Masarykovo ... . 8,
Jubileum mariánské a Lurdy . . . 8,
Otroctví zrušeno křesťanstvím . . . - 16,Spojencieplritistů- . -+ 8,Omanželství-0 8,
Braňme ae tlekem -+ +- + + « 8,
O zázracích Kristových . . 16,
Jest úcta Panny Marie oprávněna? . . . 6,Návštěvouu Slovanů... -< + +- 8,
Volné kapitoly o spořivosil

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.K m
EBS PKESK8

Kanonické. tabulky
pro oltáře, v provedení velice

Í vkusném, dvoubarevném, sob

rubou dvoubarevnou, nabízí
ve třech velikostech„ 1000

Biskupská Rnihtiskárna
o HradciKrálové.—

ě:

4,004 9 go.

eESSE



Za danKryšnín
SY (J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

ro malbu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
40 roků na Malém ná.
městi pod loubím) dopo

račuje se
ku dodání oken chrá

mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedenía

sice1 se belesnými
rámy, sítěmi vsasením.

Veškeré rozpočty, skizzy i odborná rada bezplatně, beze
vřizávaznosti ku definitivní objedvávce.

PAB“Nesčetna veřejná i písemná pochvalná uznání.“fij
Zuloženo roku 1896=

|

Firadec Král.
Adalbertinum,

Soatební skupiny.
Tableaux.

Ceny nejpřiznivější!

Podobizny nejlepší!

W
C. a k. dvorní fotograf

J. €.

RobBir>>DP“
Fotografické aparáty.
Stereoskopický 9—12, cena K 0—, 12—16%,,
cena K 110—, 13—18, cena K 230 —, 18—24,
ceva K 330-—, zvětšovací 30—40, cenaK 50 —;
-dále objektivy: Bistigmat, Aplanát, Aplanoskop
pro 13—18, Anastigoar F: 6 pro 18—24, závěrka
Thoruton-Pickart, jedna pro stereoskop a jiné

potřeby za polovinu prodám. Adresa:
B. TRSEK, Hradeo Králové.

SRP*>Vše velice zachovalé. "S

Založeno r. 1850.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
P doporačuje1e
první anejstarší odbornádílna pasířskáKarla Žavadila

vHradei Králové“č. 83.
kn zBotovení veškerých ke
stelních nádob zo stříbra,
bronsu s jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejetkvostněj
ího provedení, v každém

vsorku afryze církevním slohu.

Vše'přesné, čistě a dákladné
zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodali veledůstojnéma du
chovenatvu práci trvalou a
eměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzerky jsou Jebo
Biskupskeu Milostí reride
vány.

M nádob: v oohal.
nat ceny Vvělice levné.

Vočkergvepravy nádob ko
stelních se rychle, řádně a
levné vyřisují. m

Vle:zažflémjeh pottělené.
Vsor36:

; zašlou. Radim možno splýcetinám “»““ ' DAae Sea P

SB" Sta odporučenía čestnýchuznání poruce.„=Prosím veledůstojné duchovenstvo o vou příze
a důvěru závodudomácímu.

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel, paramonlů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového náčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorníbo dodavatele

Praktikanta
s přiměřeným vzděláním a z řádné rodiny

přijme ihned

východočeské knihkupectví

B. E. TOLMANA
w Hradci Králové.

škudí z 3ď
Ooseřa INESKU ý > [ s VŠ 58x 8 m © zčí

v Jablonném n. Orl. č. 86., Ný E 3 A S13
Tisíce uznávacíchreferencí a odporučení.— “9 A5 3 7 m ša8Obrázkovécenníky, rozpočty,vzorya hotovézboží pa=í (£ 83 a V, 2.

k výběrufranko. a 2; s p ZE '
Adresovánívědy doslovnése vyprošuje. K 9 33 A= >

U < ší: 3a <
O 15 zzb"

profacadyidekoracivnitřní,nejnovějšího,vlastníhozpůsobu,kterénejenwzezře=

BYT
o 4 velkých pokojích

8 příslušenstvím,

Jzowupelnou.,
stkvostně vypravený, čistý, parketami a
rovnou, ohnivzdornou klenbonu opatřený,
pronajmu solidní stálé partaji, nepřiblížeje
na výši nájemného, na němž mi nezáleží,
jelikož po zaplacení daní státních, zemských,
obecních, okresních i okresního Grandhotela
zbudou pro moji kapsu z nájemného jen drobty.

F. Chrudimský
v Hradci Králové. Frávě vyšlo!

|

|ReformaPiana, * v

. Plše Dr. Fr. Reyl.

harmonia Potřebovalijame v nynější kritické době

h důkladného díla, v němž by do všech podrobnostía byly probrápy a oceněny zásady katolické i uá
M any vrhy našich odpůrců « příčiněreformymanžel

eh ství. Nyní konečně tedy česká veřejnost dostává
M hh vež do rukou dílo vážné, kritické, založené na dů

kladném stodin spisů katolických i mimokato
lických a při tom populární. Starejte se, aby bylo
pilně čteno!

Stran 148 registr. 8".
M*Cena140K. a

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

též na splátky a výměnu nabízí
V první královóhradecká továrna
AL. HUGGOLHOTA,p -=
HRADEC KRÁLOVÉ.

$ Skladna Velkémnáměstíč. p. 39. ý
vedle lékárny.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 6.

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

Záruční fondy K 202.000—.(erKmenn

(kt

Střáďaňkové oddělení úsporné pro mládež. |0921

a vyplácí každý
obnos bez vý

povědi.

úrokují se den po
vložení

do dne vybrání

Daň důchodkovou platí sama.

Veškeré druhy půjčel o nejvýhodněji.

Ve vlastních domech čp. 117—118, Malé náměstí.
> sso000a$do >tt 0

„MDDDGDGDGGDGDGGGDUDAL



REDXRO2KGR2X693 XCP3 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 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.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

GS3 X6O2 XGEI X GP) XCEP

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn,

zeSSKEBJAEBDCI355)CBDCGSB EG8XG80XG6665XC8XE

Solidníobsluhapřiweírných

cenách

9962juppyzodtu

utpoy94x'0aÁyzyigo1Anag

nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní ho
dinky všech druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořecbových skříních. Zlaté a stříbrné

skvosty, jako: řetízky,pretony, náramky, jehlya j. v nejmodernějším provedenís úplnou zárukou/

Důvěry hodnýmeúsilky na výběrtéš i na splátky
bee svýšení cen. — Založeno r. 1843.

Půjčuji za nejmirnější poplatky

obleky
ke všem národ. slavnostem

všech druhů
i pro dětská představení;

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 2.

C. k. místodržitelatvím koncesgovaná.

Realitní Kancelář

[nž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,

tak právní-vyřisojí60 conejrychloll ů
Největší agenda je p tzozem8 4,

Kancelář „Hóte Hyrěle
Zápisné 5 K,

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

y

Jj Josef
sea ©Krejčík

V PRAZE,
$ umělecký závod so

cbařaký a řesbářský.

Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

ručuje uctivě své cbvalné známé: sochy, oltáře,

, konsoly, svicny, lustry,

atd. dle slohu ostelů, poanérerámcenanábytek 4
se saŽezanýpádyrůsné předměty hodící

franko.

-a———

Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, křížea td.
>" ©Videň,

VO. o., Seiden
gasse čís. 30.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

"dple::
W:
©

se

če
Veškeré

Š udebninyŠ
jakož i

školy hudební
Z, pro všechnynástroje,

má na skladě

ní královéhradecké
ikupoctví, antikvariat a

= závodhudební

Bohdana
elich ra 

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

— |Donní prodej novia. —

še:B

$ %

6D3A

K letnímuha

dovoluji si voledůstojnému
duchovenstvu nabízeti

přírodní víza
první, jakosti jak mešní, tak tabulová.

©Adolf Bařtipán,
hoteller v Hradci Králové

(Adalbertinam).

KARAKAKAKAKAKAKKAMKARARAKAATAVARKÍ

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

stavitele

Jindřicha [ abouťky
doporučuje se

ku provádění veškerých staveb

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.

věžnioh

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 druhu věžních hodin

č se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;cena levná, jakost výborná,

js | 80000000000000000
Veleděetojnému

duchovensívu !

dan $ťaněk
Konviktské ul., čený pasř
clelně na kostelnnáeně dorolute

1 doporačiti svůj hojně +úsobený
aklad ve vlastní dílné ručvě praco=
vaných kostelních nádob anáčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

pr, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádoby a t. d, vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

ntenci a jen ©ohat slaií a střídří. Na požadání hotové
ráce na ukázka, rozpočty, nákresy neb cenníky franko,
a veškeré výrobky a slacemí ručím. Neswětší výroba a

aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedeu: 9d nej

jednoduššího do nejstkvostuějšího. Seyuám kostelům úleva v placení. Více uznání po ruce. Zádnépresované vý
robky bescenné. Vše nosílam již posvěcené

BRA KAKAKAOKARAKATARAKA(NÍ

z| Zemská životní

pojišťovna
markrabství Moravského

pod vrchním dozorem zemského výboru,

Bo levně a výhodně kapitály pro případi dožití, věma = výbavy, výměnky pro
relutky, důchody vdovské, sirotčí, starobní a

pro případ invalidity, jakož i pense všeho druhu.

Jistota naprostá,amjest to ústav

WW“zemský. "8
Všechen čistý získ náleží' pojištěncům.

„© (Přilalka vo Dvoře Králové.)

(Goner.inspokterát v Hradci Králové jen

Eliščino nábřeží čís. 304.OVO

Prahasf,ul.
Kar. Rvětlé,

3 čbo. 190, roh



na půl roba 5 k — A

Náhlý obrat v Rusku.
(3) Raský konstituční parlament (duma)

byl rozpaštěn. Majestát carův ze dne 22. t. m.
sní následovně:

„Povolali jsme z vlastní vůle zástupce ná
roda k práci zákonodárné. Spoléhajíce pevně
na milost Božskou a důvěřujíce ve skvělon a
velikou badoocnost našeho lidu, očekávali jsme
od její prací dobro pro zem. Navrhovali jsme
veliké reformy ve všech oborech národního
šití. Bylo vždy hlavní naší péčí, odstraniti ne
-vědomost lida světlem vyučování, břímě lidu
ulehčeními podmínek pracovních a pozemků.
Strašnou zkouškou byli jsme ve svých očeká
váních sklamáni. Zástupci národa na místě,
aby byli zákonodárně činní, vešli na scestí za
obory své působnosti, zabývali se vyšetřováním
jednání místních úřadů námi dosazených a ne
dostatečnostmi základních zákonů, které mohoa
býti změněny pouze naší císařskou vůlí. Ko
nečně dopustili se zástapci národa činů zrovna
nezákonných, jako na př. byl apel dumy k ná
rodu. Rolníci zmatení takovými nezákonostmi
nevyčkali zákonného zlepšení svého osudu a
v řadě okresů přešli k drancování, k zřejmému
ničení cizího majetku, k oeposlašnosti zákonů
a zákonných vrchností. Naši poddaní musí míti
Da mysli, že zlepšení osudu národa jest možným

poné za podmínky úplného pořádku a klidu.epřipastíme žádných libovolných a nezákou
ných jednání a vnutíme s veškerou silou státní
moci naší císařskou vůli aeposlušným. Povolá
váme všechny dobře smýšlející ke adružení, aby
podporovali zákonnou moc a obnovili mír v naší
drahé vlasti. Kéž zahostí ge na ruské půdé
opět klid. Bůh pomoz nám řešiti nejdůležitější
z našich úkolů, zlepšiti těžký osud sedláků.
Naše vůle v záležitosti té jest nezlomnou a
ruský rolník dostane bez zasáhoutí do majetku
cizího tam, kde jest rolnický statek příliš
malý, rozšíření své usedlosti cestou zákonnou

FEUILLETON
Když nenívo stavení vnoci ami jedinésirky.

Humoreska. Píše Odperálecký.

V chalupě u Vondrů chystali se po desáté
hodině k spaní. Vondrová vlastně již ležela v pos
steli a kojila malého Tondu. Vondra stahoval
katé, aby také ulehl. V onegližé« cpal si ještě
dýmku, aby si v posteli zakouřil, jak měl ve zvyku.
Měl jaksi špatné spaní a kouření vždy ho zkolé
balo v sen.

Zbss) lampu a jde si patrné pro sirku, Ale
tu máš! V sirníku ani jediné sirky.

Mámo, ty's nekoupila sirky?
Ne! ozývá se odpověď z postele.
To je pěkná věc; nemáme ve stavení ani

jediné sirky.
Lehni a spi, povídájiž dřímající Vondrová.
Vondra byl však dáruživý kuřák; kouřit

chtěl, ale bez ohně to nešlo,
. Šmátrá ve tmě po pecině — po kamnech—
nikde nic. Sahá do truhlíku ve stole, kde byla
sbírka všeho možného, hlavně hřebíků rovných i

pod nebet. Vondra odlehčil si husarskou propovědí.
Zavřel truhlík a hledal sirku po kabátech.

Měl jich několik, ale v nich ani jediné sirky. Pro
bledal ve skříni pateré kalhoty, všecky vesty, vy=

"šacoval v dětských šatech všecky kepsičky — ale
s výsledkem stejným. Nikde nic) Vondra potichu

"klel, v ústech držel dýmku, která nevydávala sta
bákového libopuchu.c

Ještě zbývala k prohlédnutí police, kde měla
žena osbírku« hrnců. Tem by snad ještě nejspíš
sirka byla!

Šmátra) mezi hrnky, bai do hrnců hmatal, při
čemž jeden z krajních hrnců skulil se na zem, chřapl

"6 vydal zvuk poslední — vnoci pro spící hrozný.
"Žena a děti se vzbudily.

Táto, není kočka v polici?
Voodra při chřepnutí hrnce zůstal státi jako

"sloup — ani pedýchal.
4

a dovolenou. Zástapci jiných tříd vynaložili
k naší výzvě veškera svou síla, aby veliký
úkol tento provedli, jenž bude definitivněcestou
zákonodárnoa příští dumoa rozřešen. Rozpou
štějíce říšskou dumo, obnovajeme své nezlomné
rozhodoutí, instituci tato zachovati a ve smyslu
tohoto rozbodnatí ustanovujeme sejíti se příští
dumy na 5. březen 1907 úkazem řídícímu se
nátu. V nezlomné důvěře v prozřetelnost
božskou a v dobrý smysl národa ruského oče
káváme od nové damy splnění našich očeká
vání a utvoření zákonodárství pro zem, jež by
odpovídalo potřebám nově oživlého Raska.
Věrní synové Raska! Váš car volá vás jako
otec své dítky, abyste seskupili se kolem něho,
aby naše svatá vlast znovu oživla, Spoléháme,
že objeví se mužové ducha a činorodosti aže,
diky jejich úsilná práci, sláva Ruska znovu
zazáří.“

Mnoho hlasů tvrdí, že car učinil rozpu
štěním damy velikou chybu. My však smýšlíme
jinak. Kdo se dopouštěl v čase zasedání dumy
větších chyb — zda raská vláda či doma 8ama?
Chtěla-li duma říditi osudy Roska, měla pro
kázati k tomo svoji zralost; měla dokázati, že
si konstituce váží a že mladé kvítko svobody
chce pečlivě ošetřovati, aby zapustilo pevné
kořeny a pak vydalo prospěšné plody. Dama
však projevovala chlapeckou tvrdošíjnost a ne
prozíravost — jako rozmazlené děcko. Chtěla
rázem prosaditi takové novoty, jež posud leckde
ani v osvícených republikách nebylo lze za
dlouhý čas provésti. Zástapcové ruského lidu
přece mobli dobře věděti, že radikální léky
jsou pro nenvědomělé nižší vrstvy zatím ještě
příliš silné a že pozvolný vývoj prospěje víte
než náhlé převracení poměrů dosavadních. Hi

storie svědčí až přišé výmlavně, že despotickéznásilňování lidí jinak smýšlejících a náhlé
skoky vedly sice k hroznému krveprolití ale
nikoliv k utužení prospěšných demokratických
zásad. Vzpomeňme jen na ovoce krvaví čin

O
Byl pod komandem ženy a věděl — kdyby

sledovalo,
Vše, vše, dal se najednou Vondra do vyhá

nění kočky. Otevřel dvéře, skočku vyhnal« a šel
ulehnout. Dýmku držel v ústech a ležel klidné
na posteli. Na spaní neměl ani pomyšlení, ale
přemýšlel, kde by jen sirku mohl nalézti. Čekal,
až žena usne, že se dá opět do hledání,

Ponocný troubil již jedenáctou,
Napadlo mu, aby si šel pro sirky k souse

dovi, ale vzpomněl si, že už asi dávno spí. U
kupce zavírají o devíti — a v hospodé ve vsi —
kam nepřijde všedního dne ani jediného hosta —

Když tušil, že žena spí, zvedl se a hledal
sirky zase. .

To by v tom byl čerchmant, aby někde
v kabátě nebyla aspoň jedinál Prohledal znovu
všecky kabáty s tu se mu zdálo, že pod podšív
kou starého zimníku je cosi sirce podobného. Ale

Když je zle, přece se přijde na dobrý nápad.

sirku našel.
Připravil lampu k rosšehoutí — cilindr dal

na stůl stranou — čkrti sirkou © zed, sirka sice

podšívkou, přelomila se; hořící část padla na
zem, kde vzplanula jen na okamžik. Vondra byl
zase bez ohně,

Teď už nadéval víc, ale potichu, aby to
ženu neprobudilo.

Co měl nyní Vondra dělat?
Fajfku dal si za hlavu a šup do peřin. Teď

už po té námaze usnm) dosti brzy.
Sotva že přechrapal nějaký ten veršík, pro

budí h vondnetíéto,
Vondra l i
Této pb?

PRO,VA Bla
Cojek 'obeaž,povídá: rompepelý:Vapáro.

Imserty se počítají levně.
Obnova vychásí v pálež v poledne. | Ročník XIL

opravdy positivně pracovati? Křičelo se po
konstituci; ale jakmile tato Rusku udělena,
Italy židovské pumy ještě více než před tím.
Židé nechtěli, aby se Rusko zdravým vývojem
obrodilo; chtěli míti i na dále z říše rejdiště
svých podkopných plánů. Duma začala rokovati
a — pumy lítaly dále. Tisíce občanů židům
nemilých vražděny rakou zákeřnou. Což nemohli
členové damy volati po utišení krvelačných
vášní? Což měli tak málo moci k ukrocení
randálistů? Kdyby byl aspoň v prvaí dny za
sedání domy zavládl v Ruska poměrný pokoj,
pak se mohlo věřiti v dobrou vůli toho sboru;
pak by byla duma získala sympatie u všech
nestranných pozorovatelů v Evropě. Ale tak?
Boď sama dama nepřála Rasku pokoje anebo
nebyla s to zažehnati duchy vyvolané; a tak
osvědčila vlastně svoji neschopnost. Přímo
k útrpnému úsměvu nutí požadavky ruského
parlamentu. Sám Tolstoj nazval jej domýšlivým,
směšným a nevědomým. Chtěla doma ozdraviti
Rosko či schválně ještě větší rozvrat schy
stati?

V dumě se štvalo proti caru, panovaly
hádky o bělostockých řežích, duma zcela ne
zákonně a nediplomaticky štvala lid proti ca
rovi. Bismarck byl zajisté jedním z nejvtip
uějších politiků. A jeho dalekosáhlé plány
obyčejně setkávaly se s překvapajícím zdarem.
A dobýval snad stkvělých posic bezhlavým
terrorismem? Podařilo se mu sjednotiti Ně
mecko vyhrůžkami? Nikoliv; největší úspěchy
děkoval oportaniema; prozkoumal vždy dobře
dané okolnosti a uměl v příslušné chvíli cou
vati, aby v pěthodnějším okamžiku tím mo
hotněji v před postoupil. A co dělala dama?
Nevypracovala řádně vlastně ani jedinébo zá
kona, pokládajíc silné hrdlo za věc pro Rusko
prospěšnější než klidnou rozvahu. Posilovala
jen anarchii. Nejsmutnějším bylo to, že v čase
parlamentního zasedání vlastně neměl nad osady
Roska řádné moci ani car ani duma; vláda a————————————

Malej Tonda ječí, rozži světlo,
Vondrová patrně zapomněla, že jsou bez sirek,
Vždyť víš, že nemáme ani jediné sirky ve

stavení. No, tohle je »pékná paseka«, co pak si
počnu|

Vstala s bručením a nadáváním, vzala malého
Tondu s peřinkou, položila ho na stůl a po tmě
— jsk to šlo — počala přebalovati Tondu. Při
tom zavadila o cilindr. Ten byl ovšem hned na
padrť. Tonda řval jako by ho na nože bral.

Kde pak se vzal na stole cilindrf Křičela
rozhněvaná Vondrová a nadávala — jak uměla,
Dlouho to trvalo, než ulehla-a utichla.

Vondra ani nemukal, Ve chvíli bylo vše
pohříženo v spánek. Nebylo snad daleko do dne,
Vondrová se probudila. Probudilť ji veliký lomoz
z chléva.

Táto, vstaň! V chlévě se něco utrhlo!
Vondra — jinak bdělý hospodář — slyšo

křik ženy a néco o chlévě, probudil se okamžitě
a bned uslyšel i on neobyčejný šramot v chlévě,
Skočí z postele, chce rozžít lucernu — ale vzpo=
mene si, že nemá čím.

Tohle ještě scházelo, křičí již teké Vondra.
Teď tam půjdu bez světla a krávy mé zabijou!
. el přece.

U dveří chléva zůstal stát.
Rozjímal, co teď.
Jit — nejít?
Ve chlévě byl strašný rámus, telata .bučela,

utržené krávy zrovna po chlévé tencovaly.
Vondrová, majíc strach o Vondru, běžela

za ním.
Ponocný troubil pod okny již třetí.
Táto, nechoď tam ted, chvilku počkej|
Vondrová vyběhla před chslupu a vidouc

| ponocného, povídá mu:
Ponocnej, půčte nám asi dvé sirky, nemáme

| ve stavení sni jediné,
Třeba deset,

„ „Vondrevá rozžebla lucernu, Vondra udělal
pořádek ve chlévě — a pak si s cbutí zakouřil.

- To jsme měli noc, povídá ráno Vondrová
| seusedce.



duma byly zaměstnány příliš vlastními spory,
a tak anarchie řádila veselo dále.

Jest ovšem pravdou, že na nynějších kri
tických poměrech nese vino velikou ten vládní
systém, jaký vládl před válkou. Ale sterá nemoc
nedá se náhle zhojiti, i kdyby car 8 domou
zcela svorně, upřímně a se vším úsilím na re
formách pracovali. Mužík, který 8e nenaučil
ani Číst a psát a který o konstituci sotva má
slabé ponětí, najednou volil své poslance!

Uveďme si pa mys), jak politice a scio
logii rozamí asi většina voličů našeho národa,
který jest ze všech slovanských nejvyspělejší.
Připamatujme si, co často při volbě rozhodoje.
A teď přemýšlejme, s jakou asi bystrostí mohl
přemýšleti raský mužík o reformách a zda
volil dle dobré rozvahy či dle výzvy radikálních
a revoločních hrdel. Raští radikálové se na
slibovali obobým mužíkům jen což! Duma také
nalehala, aby se rozdělily pozemky náležející
ruské koraně, apanážím, kabinetu, klášterům
a církvím; tyto pozemky mají se prý nucené
„vyvlastniti“. (Ovšem že židovským kapita
listům nechtěla jejich milliony bráti ve prospěch
lidu.) To bylo dumě jedno, že mužík nedovede
snesitelně obdělati ani ty pozemky, jež právě
mo náležejí. Němec nebo Dán třikrát víc by
sklidil z černé prsti ruské než zanedbaný a
liknavý mažík. Vždyť ruští mužíci na př. mrvu
tolik polím potřebnou vyvážejí k řekám, které
ji při rozvodvění odnesou. Není to nedostatek
půdy, ale nedbalost a neomělost, co mužíka
tísní. Ovšem tu má vláda sama ueodpustitelnou
vina. Měla se o vzdělání rolnictva dávno více
starati. Leč — může kvapem v několika mě
sících provésti radikální nápravu?

Car Mikuláš rozhodně nerozpostil dumu prv
nějaký sobecký rozmar, k vůli nejistému utvr
zení despocie. Zůstati v nynějším čase v Rusku
despotou, to znamenalo by víc útrap, strachu
a nebezpečí než pracovati v sibířských dolech.
„Mocný tyran“ nemá ve své rozsáhlé říši mí
stečka, kde by hlava bezpečně položil. Spílá
8e mu jedovatými listy židovskými až hrůzu,
jest stavěn na vysoký pranýř hanby, aby celá
Evropa ho viděla oděného do cárů, jež na něho
židovská zášť navěšela. Pěkně děkujeme za
takovou „slávu raské tyranie“, Leč car v zájmu
národa celého chtěl zabrániti konečně bující
anarchii, a vystoupení proti výstřednostem
domy, proti bezhlavým vášním svedeného lidu
značí skutek hrdinský. Vždyť ví, že úklady
proti jeho životu znovu nyní započnou. Vždyť
už nyní dala revoluční strana carovi čtyřdenní
lbůtu k opuštění Ruska, nechce-li býti zabit.

Duma, zvolená od živlů revolučních, ne
mohla rozhodně Rusku přinésti klid a blabo.
Musí býti zvolenparlament opravdo vlastenecký,
nemá-li ruská říše trpěti dále podkopnými
rejdy židův a jejich pomocníků. Vláda raská
sama nestarala se < žádnou vlasteneckou vý
chovu poddaných. Nyní mosí rychle napravo
vati, kdyš pozoala, jak taková nedbalost se
v důsledcích mstí.

Dopis z Prahy.
Nová milionová půjčka na elektrické podniky.

Pražská veřejnost byla zase jednou důkladně
překvapena požadavkem správní rady elek.
trických podniků král. hlav. tněsta Prahy, aby
na zřízení trati dráhy elektrické do Bubenče
a na prodloužení trati z Malostranského ná
městí ke kostelu sv. Kajetána na Malé Strané
byla učiněna půjčka jednoho a čtvrt willionu
koron. Tímto požadavkem, předloženým ke
schválení sboru obecních starších, nebyl však
překonán ani sbor, který na různá „přek+a
pení“ správní rady elektrických podniků bývá
více nežli připraven — následkem čehož po
prodké a rozčilující debatě ve schůzích 9. a
18. t. m. konaných byl návrh odročen. I ti uej
klidnější členové sboru ztrouli, slyšíce, že na
trať ani ne zdéjí celých dvou kilometrů jest
zapotřebí jednoho millionu koran (!1) a na pro
dloužení trati na vzdálenost asi 600 metrů

(čtvrt millionu korun... Návrh byl podáv beze
všeho odůvodnění a bez vymezení jednotlivých
položek, což způsobilo tím větší překvapení,
poněvadž něco podobného uvikdo neočekával.
Jsoutě ještě v živé paměti hrdá prohlášení od
stoupivšibo předsedy správní rady iěstských
elektrických podniků, cís. rady Richarda Jahna,
učiněná při projednávání rozpočtů na letošní
rok ve schůzi sboru obecních starších koncem
prosince roku loňského: „že elektrické dráhy
pražské stávají se podnikem tak výnosným, ža
nejen ohbražují veškerou režji, nýbrž stačí
svým přebytkem k uplácení dlobů na uč uči
něných, v obnosu do 40 millionů kor. jdoucích,
tak že nebude již vikdy potřebí nové traté
krýti půjčkami — —.“ Prohlášení to bylo však
nepravdou, O které nejlépe byl přesvědčensám
předseda Jabn a 8 ním celá správní rada pod
biků elektrických, které — díky politování
hodnému hospodářství eprávní rady — jsou
stale úžssné pasivními, a letošní jich deficit
měl býti chytře kryt novou půjčkou. Proto
práv.m poukázali čelní příslušníci strany nů

rodní, še podobným způsobem nebude přece
možno stále dělati nové dlahy do závratných

výší na pasivní elektrické podniky nemá-lipadejíti katastrofa, a že vůbec bude notno
radikálním změnám podříditi i řád, kterým
spravuje se správní rada podniků oněch. Sbor
obecních starších dlouze a Široce rokoje o
každých padesáti korunách, jež nutno povoliti,
a správní rada pochybných podniků elektri
ckých libovolně nakládá se stotisicovými ob
nosy. Ta neslýchanou věc, že elektrické pod
niky se nevyplácejí, nutno bledati, jak již
svého času jeme vytkli, ve veliké nehospodár
nosti se zařizovacím materiálem, jehož polo
vina vozů dosud uení k potřebě, a v úžasném
nadbytku inženýrských a technických sil, do
sazovaných protekčním systémem, 8 nemajících
takřka ničeho na práci. Za nynějších kratých
poměrů národobospodářských jeet přece ne
slýchanou zbytečností, aby inženýři u podniků
elektrických měli po 10.000 korunách, a bývalý
chefinženýr Pelikán, jenž naprosto Se neo
svědčil, tak že byl v tichosti svého chefovství
zbaven, aby za služnó 9.000 koruo byl „správ
cem kanceláří elektrických podviků?l“ ...
Kromě tobo nákladné cesty, podpikané členy
správní rady neodborníky (I) do ciziny ku
shlédnutí různých elektrotechnických vymože
ností, jsou praprostými sbytečnostmi. Bývalý
předseda správní rady p. R. Jahu sjezdil na
příklad půl Evropy, aby prozkoumal, jak jinde
propichají jízdné tistky — — — 8 k tomu
potřeboval sebou ještě dva pány členy správní
rady a vrchního ioženýra — — —!! Není po
dobné hospodářství nejvýš odsouzení hodným?
Zajisté že jest. Jakou cena mají podobné zku
šenosti, nabyté členy správní rady, to zřejmo
jest blavně z tobo, že když podobný jednotli
vec není zvolen do správní rady, nebo se po
děkuje, či jest nucen poděkovati se, zkušenosti
jím nabyté vycházejí v nivečl Elektrická dráha
do Bobenče není žádnou oezbytností, aby k vůli
ní bylo nutno dělati milionové dluhy — pro
dlužování trati Nerudovou ulicí na Malé Straně
nutno pak nazvati nesmyslem, e kterým vtip
nější členové správní rady vůbec ani nepočí
tají. Veřejné mínění pražské se zájmem čeká,
jak historie nové půjčky na molocha elektri
ckých drah v Praze asi dopadne.

„ *
+

Praha a koňské dostihy. Opravdovým mr
háním peněz nutno nazvat, pakli městská rada
pražská se usnese povoliti 40.000 korun na
ceny pro koňské dostiby u Chuchle, kde při
apěla na zřízení závodiště obnosem 400.000
koran! Podnikatelé famosních koňských do
stibů, které zkrachovaly v Pešti, ve Vídni,
v Karlových Varech a jinde, neměli na tom
dosti, že jim Praha věnovala tak obrovský
obnos na závodiště, a požádali bodré otce města
Prahy, aby jim ještě poskytli peníze na ceny.
A starostliví otcové města Praby, kteří pro
kulturně-národní poduiky nemají slucbo, ne
odepřeli pánům podnikatelům dostihů — jimiž
jest několik německých židů s jakýmsi ba
ronkem v čele — a poskytli 40.000 korun,
ježto Praha bude prý míti z dostihů -velký
„užitek“ — + »

*

Otázka volby prvního náměstka starostova.
V mimořádné schůsí sboru obecních starších,
svolané na den 18. t. m., měla býti vykonána
volba prvního náměstka starostova za poděko
vavšího se cís. radu p. Richarda Jabna. K volbě
však nedošlo, ježto strana národní, které po
znění kompromisu přísluší volba náměstků,
když starostou jest příslněník strany mlado
české, nemobla se shodnouti na osobě kandi
dátově. Z kandidujících obecních starších: cís.
rady Voitla, stavebního rady Vlčka, poslance
Jirouska a stavebního rady Pasovského nemohl
si nikdo zlskati potřebného počta hlasů a proto
přišel sdružení strany této vhod návrh, učiněný
v radě městské ioženýrem Zvěřinon, aby od
stoupivší bývalý první náměstek p. Jahn byl
požádán rozbodnotí své odročiti na čtyři ne
děle, do kteréžto doby ma dána dovolená
v příčině činnosti ve sdružení. Bývalý první ná
městek p. R. Jabn odůvodnil svoji resignaci
slovy, že mu není naprosto možno hodnost ná
městka starostova zastávati s toho důvodu, že
jest vážně churav a choroba jeho že vyžaduje
největšího šetření se. Jednotlivci do poměrů ve
správní radě podniků elektrických zasvěcení
však prohlašují, že resigaace Jahnova udála
8e po nanejvýše trapné schůzi, prohlášené za
důvěrnou, v níž byli prý někteří pánové ze
správní rady elektrických podniků přímo nař

aby dodávky parní turbiny dostalo se firmě
Ringhofferově, která prý jednotlivce sa toi
hmotněodškodnila. :Tersení tato považpjí se
v Praze za věc skutečnou.

Vyrovnejte nedoplatky
za Obnovu a Časové Úvahy!

Obrana.

© Učenest realistických apoštolů.V Čechách jest každá drzost dovolena. Na jedné
straně vážní dějepisci s největší úzkostlivostí
a pílí osvětlují i méně významné podrobnosti
českých dějin, což čtou výhradně jen odborníci.
Na drahé stravě však chodí po Čechách cel
hoaf polovzdělanců, kteří si sice vážných spis
historických nevšímají, ale přece „poučojí“
náš národ o dějinách našich víc než osvědčení
učenci. Odborní znatelé českých dějin mluví
k oepatrnéma hloačku, nevědomci dovolují si
roznášeti svoje fráse v nejširší vrstvy našeho
lidu. Hlásí-li se takový řečník ku straně pc
krokové, jest mu dovoleno všecko; zvláště do
katolické církve může bošiti dle libosti.

Již v článku našem o přednášce ve Smi
řicích bylo poukázáno na nevědomost redaktora
„Časn“ Pelaota. Nyní přináší časopis „Třebíz
ský“ nové doklady, jak uboze Pelant zná tu
dobu a ty osoby, které tolik velebí.

Ve Zlonicích totiž Pelant řekl, že kom
paktata záležela v tom, aby bylo přijímáno
pod obojí, aby kněz v smrtelném hříchu nebyl
knězem (??) a podobné prý dogmatické drob
nosti. — Takhle zná redaktor „Volné myšlenky“
a „Časn“ ty články, které husité úzce spojovali
8 podstatou své církve a jichž si přes století
jako vzácného pokladu vážili. Dle Pelanta prý
Hous litoval, že jako žáček bakalář (??) hrál
v šachy. Tedy dle rozama Pelantova akademický
stopeň bakalářství čili úřad učitelský náležel
— žáčkům. Prý papež proto stih) Prabo inter
diktem, že z ní nedostal ani krejcara za od
pustky. Na tuhle nepravdu, která drze převrací
sdělení Tomka, Palackého i dějepiscův hneit
ských, netřeba šíře odpovídat. Šestnáctiletý
chlapec musí se pousmáti takové učenosti mo
derního husity a bade se tázati, jak takový jgno
rant může se odvážiti poučovat občany vzděla
nější.— Pak ještě p.Pelant k většímu uctění Husa
rýpal do těch idejí, jež byly Hasovi svatými.
Mluvil proti svátostem křtu a manželství, do
vozoval, že už nyní na takové „ceremonie“ 80
nedrží, hovořil proti věčnému zavržení, atd.
Takové věci měl si nechati Pelant na ten oka
mžik, až bade oslavovati některého nevěrce.
Ale použiti Husovy oslavy k podvracení těch
zásad, k nimž Has s plnou vroucností své po
slucbače vábil, to jest rozhodně nepřístojné.
Poožívati oslavy Husovy k šíření bezvěreckých
tendencí „Volné Myšlenky“ jest neodpustitel

nim kramařením 6 Husem. „Třebízský“ píše:„Masili bychom celou kníšku napsati, abychom
vyvrátili historické lži, které pan Pelant za
půl hodiny napáchal.“

Po Pelantovi hovořil pan pastor Řepa,
který ve vášnivé řeči mimo jiné „poučoval",
še prý oynější ozavírané zněmčené území bylo
tak dlouho české, pokad ho bělohorští vítě
zové, totiž jesuiti, nezněmčili. Takhle drze do
vede balamatit ještě nyní „strážce evangelické
pravdy“ trpělivé poslnchačstvo. Nyní, kdy
Rozek, Winter, Denis, Němec Wolkan a jiní
dokázali, jak dávno před Bílou horou s prote
stantatvím postupovala v krajích soosedicich
s Německem germanisace, začne pastor atrkat
vina na jesnity. Jak ti „vlastenečtí“ prote
stanté o zachování slovanského rázu Cech stáli,
to patrno z toho, že si povolali na trůn krá

vydíral poslední groše z rakou českého lidu
na hóstiny a plesy. A co 8 ním přišlo do Čech
cizácké chasy, která v několika měsících tolik

pastor nezmínil, jak dlouho balamatili pastoři
český lid pamfletem Lžipogiovým. Ti lidé,
kteří se stavěli jako největší ctitelé a znatelé
života Hasova, velebili a šířili podvodný, pro
lhaný a nešikovný pamflet „Pogia“, očitého prý
svědka upálení Hasova.Marně naše „Obnova“
po dva roky opomínala evangelíky, aby ko
nečně švindl lžipogiovský ve svých listech od
volali v zájmu historické pravdy. Na konec
ještě evangelické „Hlasy ze Siona“ se odvážily
tvrditi, že prý výklady Kaloaskovými ještě
není dokázáno, že „Pogiův“ spis jest podvrže
pinou. Takhle dovedou mlovili jen lidé ti,
kteří chtéjí tvrdošíjně v slepotě setrvati. Proto
nic se nedivíme, že pan pastor Řepa raději bil
do katolictva, než by se byl zmínil o velikém
Švindlo evupgelických husitů. — Příště ještě o
„učené“ přednášce realisty Beneše.

(3) Jak te bude vyhlíšeti vo „svo
bodném“ socialistickém státu budou
emestif V dubna prolétla novinami zpráva
o bestiálním trýznění dělníka Kopejtka sociál
ními demokraty. Ač víme, jek rodý tisk
dovede soudrohy povebusovati k- násilnostem,
řece jsme pochybovali, že v nynějším atoletí
y se odhodlali radí k tek raffinovanéma mu

čení dělníka jiného smýšlení. Bocialista Mik.
Čeroý, na něhož-vrhly. časopisy -mimosocieli
stické zvlášť černé stíny, teké bued přikročil
k horlivé seveobramě a to způsobem originál
ním. Podnikl pronásledování listů, které zprávu
o socialistické kruté iukvisici podaly, dal re



daktory soadně vyalýcbati; na jeho podnět
uěkteré listy zabaveny. Redaktor katolického
„Meče“ Váci. Myslivec byl vzat též do vyčetřo
vání, že zpráva otiskl. Černý ještě žádal, aby
byl „Meč“ dodatečné zkonfiskován. Kdyť
zemský soud kriminálnímu iakvigitorovi nevy
hověl, odvolal se Černý k vrchnímu zem. soudu,
který kriminálníkovi vybověl a konfiskaci na
řídil. Mají to ti socialističtí „mučedníci“ ně
jakou moc! Tážeme se, sdaž neměly spíše státní
úřady hned vzíti do výslechu radějí samého
Černého?

Naposled došlo 11. července k soudu s
rodými násilníky. Národ. Listy, Národ. Poli
tika a jiné časopisy oznámily výsledek šetření.
Dle jejich zprávy chtěl siubájiti v době stávky
v Plzni bednářský pomocník Jan Kopejtko
právo na jediný svůj majetek, totiž na prácí.
Ale když se odhodlal proti vůli stávkujících
socialistů 2. dabna do práce v pivovaře po
epíšiti, byl obklopen socialisty, odveden do
hotelu „Hamburka“, kde držán jako ve vazbě
a zde topen a raffinovaně mučen. Jedeu 80
cialista zaťal mu ráno jednou rukou pod bradu a
druhoa na temeno hlavy; na to zuty nebožá
kovi boty a oastalo pálení nohou hořícími
sirkami. Socialistépřes pronikavý křik trýzně
ného dávali mu ještě hořící sirky k nosu a
pálili mu obočí. A při tom stále suťové na
dávky. Drahý den ráno odveden ubožák do
hostince Janova, kde zavřen do jakéhosi kum
bálo. Když pak měl jeti vlak do Švihova, ta
socialisté mučeníka vyvedli a poračili mu jeti
domů; rozkaz jejich vyplněn. Odložili jsme
však i po soudě uveřejnění zprávy o tom bar
barství, čekajíce, co promluví na obranu ru
dých soudrabů „Právo L“. Dočkali jsme se.
Ale to byla prapodivná obrana. Kdyby tak
byly psaly listy mimosocialistické o radých
uásilnících lež, boj! Ta by „Právo Lida“ vy
razilo 8 nejšťavnatějšími nadávkami; sehnalo
by soud na provinilce a důkladně by se vy
mstilo. Ale — „Právo L.“ tentokrát s neob
vyklou schlíplostí pouze „vysvětlovalo“, že
vlastné ty hlavní skutky barbarské se nestaly
a že násilníci potrestáni soudem proto, že při
natili onoho Kopejtka k návratu do Švihova.
Tak! Vždyť socialistům Černému a Mackovi
vyměřen trest šestinedělního žaláře, zostřeného
jedním postem, pak Em. Bůserovi, Jos. Něm
covi, Fr. Šimanovi a Váci. Šaškovi trest žaláře
měsíčního s jedním postem. A tohle všechno
pro nějakou maličkost? Chtělo-li „Právo L.“
dokázati, že listy mimosooialistické o těch try
znitelích Ihou, mohlo sáhnoati k prostředku
velice jadrnému. Proč raději jako odpověď
neuveřejnilo jednoduše celé soudní řízení ?
Kdyš dovedlo otiskovati dlouhý soud s mni
chem na mysli popleteným, mělo snad také
místa dost k zevrabnému vylíčení soudu nad
socialisty. Pohodlné popírání nemůže zmásti
nikoho.

(3)Kdo učí socialisty násilnostem©
Čtěte jen radé listy a hned se dovíte. „Sou
druzi ven, budeme ge bít !“ Taková a podobná
hesla se stále ozývají. A co aocialistioké listy
z bázně před konfiskací napovědí, to pak pro
vádějí soudruzi v širším slohu v prakyi. Roz
bíjení schůzí, okrvavění stoupenců jiných stran,
sprosté nadávky, trýznění dělaiotva, jež přes
socialistický zákaz pracovati chce — tof vše
na denním pořádku. A kolikrát vyzvalo „Právo
L.“ soudrahy, aby si ve echůzích počínaji
aspoň slušně? Kolikrát po socialistické rvačce
udělilorudým násilníkůmdůtku? Zdaž nespra
dlivé rváče socialistický štáb z organisace vy
lučaje? Buďto je rudý tisk omlouvá anebo
dokonce ví libuje nad jejich „statečností“ A
jaká výchova, takové důsledky. Bůh nás chraň
před karabáčem takhle vychovaných „svobo
domyslníků“.

Politický přehled.
Ministerstvo Beckovokonečně si odlehčilo;

volební oprava plněaspoň ve výboru provedena.

Když odblasován počet mandátů pro Čechy aMoravu, co si uš víc vláda přeje? A odhlaso
váno tu, že 52 tisíc Čechů má takovou platnost
jako 43 tisic Němců. Pěkná to rovnoprávnost.
A co nejlepšího, že pro toto svížení národa
českého blasovali ve výboru i Poláci, Slovinci
a Rueíai. Tak Slovanéporaženi společně vládou
a Němcizase jen za podpory slovanské. Spo
lehejte se potom ma bratrství a vzájemnost
slovanskou| A naši ministři čeští ještě se při
čiňovali a chlácbolili mysli české, aby byly po
volnější. Ovšem jest ta ještě národ, který ne
nechá ai odhlasování oné méněcennosti jen tak
libiti a vybídne své poslance k vážnému od
pora. Čí budeme nadále mlčeti jako poslašné
děti? — VČechách má býti 76 volebních o
kresů českých a 56 německých, na Moravé 30
českých a 19 německých. posledcí schůzi
poslanecké sněmovny před prázdninami 20.
července přijat zákon o podomním obchodě,
o pensijním pojišťování soakromých úředníků
a vzata na vědomí zpráva kvotové deputace.

Sobmovna panská vyřídila předlohy ve seněmovně poslanecké v poslední době usnesené.
Živnostenská —novella přikázána zvláštníma
I6člennému výboru. — Připříštích volbách do
říšské rady chystají se kandidovati i všichni
členové ministerstva Beckova až na ministra
zem. obruny Schooaicba.

V Londýně zahájena meziparlamentární
konference, ka které se sešlo na 500 delegátů.

V Ruska oastala krise nebývala. Duma,
v niž tolik nadějí bylo akládáno, byla rozpu
Štěna, propuštěn i dosavadní předseda mini
sterstva Goremykin a na místo něho povolán
ministr vnitra Stolypin. Duma rozpuštěna pro
překročení své kompetence. Kamenem úraza
stal se manifest chystaný dumou k ruskému
lidu; manifestem tímto měl býti vyzván lid
k revolaci, nebo aspoň k boji proti vládě. Vina
jest na carovi a vládě i na damě. Car jest
ovšem rozhodnut, svolati nový zákonodárný
sbor, který se má sejítí teprve 5. března 1907.
Bývali poslanci jménem říšské dumy vyduli
manifest, jímž vybízejí lid, aby nedával uni
jediné kopejky daní, a armádě ani jednoho
muže, a aby ve svém odpora vytrval. V Rusku
jest ticho, ale jako před bouří. Vláda učinila
nejrozsáhlejší bezpečnostní opatření; moc vo
Jenská přišla k platnosti, ač mezi vojskem tu
a tam nekliduo. Revolucionáři pilně agitají, pe
čujíce především, aby co nejdříve zabájena
byla geu. stávka. Zatčeno i několik poslanců,
jejichž nedotkaatelnost poslanecká dle úkaza
ministra vnitra pominula.

Z činnosti katol. spolků.
Dicecésnísjezd katolických spolků

v Kutné Hoře. Stkvětlé katolické manifestace
byla svědkem královská Kutná Hora dne 22. čer
vence při diecésním ajezdě kutolických jednot a
při svěcení spolkového praporu místní jednoty sv.
Vojtěcha. Staroslavné město Kutná Hora vábilo
svými kulturními památkami ku četné návštěvě,
a místní čilá jednota, která vlastní silou uhájila
si šťastné existenci na horké půdě, zvala bratrské
spolky tak důtklivě ku posile své posice, že vy
zvání tomu bylo vyhověno i poměrně vzdálenými
jednotami, jako na př. jednotou lomnickou. Ně
které jednoty, jako hradecká, holohlavská, chru
dimská a jiné musily obětovati na návštěvu tuto
celou předchozí noc, ale oběti této nikdo nelito
val. Památky kutnohorské a průběh sjezdu i slav
nosti odměnily nás náležitě za námahu cestovní.
Dopoledne bylo věnováno spolkové slavnosti svě
cení prapora. Průvodu do chráma sv. Barbory
sůčastnilo se na 1500 křesťanských sociálů se 13
prapory. Některé i vzdálené jednoty byly velmi
četné zastoopeny; ua př. holohlavská 41 členy,
bradecká 10 členy atd. Ve chrámu samém shro
máždilo se na 8.000 lidí, protože prostory obrov
ského chrámu byly ze dvou třetin naplačny. Slav
nost započala mší sv., kterou obětoval vadp. arci
děkan Magr. Vorlíček za Četné assistence. Na
kruchtě přednesl pěvecký sbor za průvodu výteč
ných varhan zdařilé skladby církevní. Poté pro
slovil diecésní předseda vldp. Dr, Reyl přiměřenou
slavnostní řeč na text av. evangelia „Pilně se
varujte falešných proroků“, poukazuje na truchlivé
výsledky moderních bezbožeckých hesel. Svěcení
praporu vykonal vedp. arcidékan, načež následo
valo upevnění hřebů praporových. Hřeby upevnili
p. t. p. brabě Em. Chotek, protektor jednoty;
kněžna Švarcenberkova, jako matka praporu, jsouc
zastoupena pí. Macháčkovou, chotí starosty města;
za městskou radu p. náměstek Tuček; kmotry
praporu pí. Tučková, choť náměstka a pí. Bartuň
ková, choť předsedy místní jednoty; p. místodrž.
rada a jiní zástapoové místních sůčastněných
spolků. (Odpoledne bylo věnováno diecésnímu
sjezdu jednot královéhradecké diecóse. Sjezd po
řádán byl v sále na Lorci za četné účasti dele
gátů. Po krátké zahajovací řeči své diocésní

ředseda vldp. Dr. Reyl poukázal na úspěšnou
innost ústředního svazu diecésního, pokud se

v uplynulém roce manifestovala pořádáním skvělého
sociálního kurau hradeckého o svatodušních svát
cích a sjezdem pražským dne 17. června na popud
petiční akce,zahájené ústředním avazem králové
bradeckým. Zkušený spolkový hodnostář pro
Báší názor, že diecósní adružení ještě po celou
řadu let bude konati pro organisaci katolickou
platné a vydatné služby, prve než bude moci
vstoupití na trvalý odpočinek. Die atatistiky je
pouze '/„„ katolíků diecóse královéhradecké sor
gRRisována v růsných spolcích, zbývá tedy ještě

Da sorganisování **/,,. Po zahajovací řeči
následovala ibned přijatou změnou programu řeč

p. JUDra. Myslivce z Prahy „O školské otásce“.
Řečníka předcházela zvučná pověst o znamenitém
řečnickém talentu a širokém rozhledu v sociálních
i časových otázkách. Pověst tato spočívá na
správném podkladě, nebot p. JUDr. Myslivec do
vedesvýmmohutnýmorgánema živým přednesem
tak přednésti avé správné násory, že posluchačstvo
přímoelektrisuje. Po mnamenitémvýkonu řečnickém
páně Myslivcové navrhlo předsednictví sjezdu re
solaci pro ministra vyučování a pro ministra kra

jana. Resoluce přijata byla v tomto znění: „Ka
toličtí rodičové shromáždění na schůzi v Kutné
Hoře rozhodné žádají, aby prováděcí nařízení ke
šŠkolskémuřádu byla vydána a prováděna tak, jak
je přijala Česká zemská školní rada po právo
platném usnesení“. Resoluce byla telegraficky zmí
něným ministrům zaslána. Po řeči páné Myslivcově
přikročeno bylo ku zprávám funkcionářů a k volbě
nového výboru, jenž aklamací byl zvolen ze starých
funkcionářů. Pří volných návrzích bylo usneseno
poslati holdovací telegram JV. císaři a králi,
jenž při nedávné návštěvě své v Kutné Hoře velmi
milostivě se vyjádřil představenému předsedovi p.
Bartuňkovi o snahách spolkových. Sjezd ukončil
posléze předseda vldp. dr. Reyl provoláním slávy
Sv. Otci a J. V. císaři.

Krajinský sjezd v Hromově. Sdružené
katolické spolky v Hronověpořádají v neděli dne
12. srpna 1906 krajinský sjezd. Pořad alav
nosti: Dopoledne: Vítání spolků do půl 10. bod.
dopol. V 10 hodin sefadění spolků v měst. sadech
a odtad průvod do chrámu Páně. O půl 11. hod.
slavnostní kázaní a po ném velké služby Boží, po
nichž průvod k spolkovým místnostem. — Odpo
ledne: O 12. hod. společný oběd v hotelu „U
mostu“. — O “/,1. hod. porada delegátů. — O 2.
hod. seřadéní spolků v měst. sadech a pochod do
zahraduích místností „Hotel Radnice“, kdež bude
koncert úplné kapely osobním řízením p. Karla
Cibláře. Mezi koncertem proslovena bude řeč „O
úkolech katolíků za dnešní doby a důležitost ka
tolických organismol“, již promluví slov. řečník p.
Václav Myslivec, redaktor z Prahy. — Vstupné
do koncertu: u pokladny 40 hal., v předprodeji
30 hal. — Čistý výnos věnován bude agitačnímu
fondu. V pádu nepříznivého počasí odbývá se
koncert jakož i přednáška ve dvoraně „U mostu“.
Předprodej lístků do koncertu v Tkale. společ.
„Vzájemnost“ v Hronově, Regaerova ulice; ve
spolkových místnostech v Hronové, Komenského
náměstí; u p. Jos. Spáty, kaihaře v Hronově, Velké
náměstí a u známých důvěrníků.

Z Holohlav. Křesťansko sociální lidový
spolek pro Holoblavy a okolí pořádal dne 15. t. m.
schůzi v sále městského hotelu ve Smiřicích, kde
pan professor Aut, Drápalík z Hradce Králové
přednášel: „Může-li katolík býti upřímným vlas
tencem.“ Započav naší rozháraností v národě, po
ukázal, že jisté společnosti a členové Činí si vý
sady a nároky na vlastenectví a národní práci, a
činnost spolků křesť. sociálních vůbec vylučují
z práce národní a vlastenecké, nazývajíce je zpá
tečnickými, jiní pak pokrokoví činitelové zavrhají
vlastenectví co přežilou ideu, a zvláště pak naše
české státní právo již co staré haraburdí odhazují.
Vyloživ správné účel spolků křesťansko sociálních,
které mají za účel hájiti svoji víru a vlast dle
zásad pravého křesťanství, končil slovy velikého
našeho Čecha „Svůj k svému“ Přednáška tato
byla přítomným členatvem i četnými čelnými hosty
velmi živě sledována a 8 opravdovým nadšením
přijata. Poté přednesl sbor žáků hudební školy p.
Ferdinanda Nováka ze Smiřic případné vlastenecké
hudební skladby; naši mladí houslisté činili se ku
spokojenosti celého obecenstva i k radosti svých
rodičů. — Dne 22. t. m. súčastnil se spolek náš
korporativně s praporem v počtu 41 slavnosti po
svěcení praporu křesť. soc. spolku v Hoře Kutné,
druhá část spolka vypravena povozem propůjčeným
z ochoty sl. c. k. velkostatkem v počtu 24 ku

slavnosti do Třebechovic Činnosti spolkové „Zdař
Z Úervemých Peček. Křesťansko-katol.

vzdělávací a podporující spolek „Svornost“ konati
bude v neděli dne 29. července t. r. o 4. hod.
odpol. měsíční spolkovou schůzi ve spolkových
místnostech v hostinci p. Josefa Kuchaře. Dp. Jos.
Pradič, kaplan v Nebovidech,přednáší „o památkách
Římských“. I nečlenům vstup volný.

Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzi městské rady králové

hradecké dne 16. července t. r. usneseno:
Díkůvadání spisovatele p. Icaáce Horrmanna za
věnovaný mu obraz chaloupky ze zahrady někdy
děda jeho, Jana Host. Pospíšila v Hradcí Krá
lové, vzato bylo na vědomí a uloží se v městském
museu. — K pozvání firmy Bromovský, Schulz a
Sohr zašle .e na c. vojenské technické komité ve
Vídni žádost, by členům městekého zastupitelstva
byla povolena prohlídka parku nákladních auto
mobilů, jež od c. k. ministeratva války v září t. r.
zmíněná továrna obdrší. —. Stavítelům pp. No
votnému a Laboučkovi se sdělí, že jim pozemek
v bloku IV. pro stavbu konírny prodati nelze. —
Odprodej louky č. parc. 108 a 109 v kat. obce
Kuklen ležící se vzhledem k nízké nabídnuté ceně
městskému zastupitelstvu nedoporučí. — S expo
siturou c. k. ředitelství pro- stavbu vodních cest
v Praze se sdělí, že může se počíti s prováděním
předběžného jednání ohledně výkupu městské vo
dároy dne 24. července 1906. — Žádosti pí. Anny
Kašparové za končessí kavárenskou a p. J. Kal
house za koncessi k výčepu lihovin postoupí se
městskému zastupitelstvu. — Panu J. Nebeskému
povolí se trhání lipového květu tento rok a pod
mínkou, že zaplatí poplatek 5 K do pokladny ú
stava chudých. —



Z krnbů soudních. Rada zem. souda
p. Jar. Moravec v Hradci Králové jmenován radou
vrcbního zem. soudu v Praze a státnímu zástupci
v Hradci Králové p.J. Matoušovi propůjčen titul
a hodnost rady vrchního zemského soudu. Soudní
tajemník p. Karel Hoffer v Táboře jmenován radou
sem. soudu při kraj. soudě v Hradci Králové. —
Okresní soudce v Novém Městě n. M. p. Ant.
Guth jmenován radou zemského soudu ve svém
působišti.

Koliegové abiturienti munasia
králevéhradockého z r. ES9L1 Sejděme
se po patnácti letech ve dnech 18. a 19. srpna
1906 v Hradci Králové. — Pýivlášky ku sjezdu
buďte adresovány boď na MUDra. Rud. Zippeho
v Hradci Král, nebo na MUDra. V. Šenka v Tře
bechovicích, případně na koll. J. Příbíka, c. k.
finančního komissaře v Praze, berní správa I.

Femsionátcísaře Františka Josefa I.
v Hradet Král., řízenýkongregací Školských
Sester „de Notre Dame“ pro nábožensko-mravní
a vlasteneckou výchovu dívek. V pensionátě jest
pokračovací škola, kurs ku vzdělání pěstounek a
hudební škola. Školním rokem 1906-7 počínaje,
zamýšlí kongregace zříditi zde také kurs iodustri
ální. Zápis do kursů konati se bude 13. září t. r.
v 8 hod. ráno; přijímací zkonáky počnou 14. září
o 8. hodině. V hudební škole vyučuje se bře na
piano a harmonium, na housle a citeru, jakož i
spěvu, nauce o barmonii a dějinám hudby. Dle
přání poskytuje se ve Škole této celá příprava ve
všech oborech ke státním zkouškám. Také se vy
učuje v ústavě jazyku německému, francouzskému
i anglickému. Chovanky mohou také oavštěvovati
školu obecnou, měšťanskou a městskou školu ob
chodní. Ústav položen jest za městem uprostřed
veliké zahrady a vyhovuje veškerým požadavkům
zdravotním. Měsíční poplatek za stravu, byt a
veškeré ošetření obnáší 40 koruu. Přihlášky a do
tazy přijímá a programy zasílá správa penajonátu
v Hradci Králové,

Úmrti. Na Novém Hradci Králové zemřel
dne 34. t. m. p. Ant. Nábělek, bývalý dlouholetý
Školník na zdejším c.k. gymaasiu, ve stáří 86 let.
Zesnulý byl vyznamenán četnými vojenskými de
koracemi i stříbrným zásluž. křížem za obsluhu
raněných r. 1866 | Zesnulý bodrý muž byl zoám
několika studeutským generacím. R. i. p.

Z obchodní akademie v Hradel
Král. Výročnízpráva obchod.akademie v Hradci
Král. za rok 1905—06 obsahuje stat prof. F.
Mejsnara: Přehled dějin literatury české a důle
žitějšími ukázkami. Sbor učitelský čítal 17 sil.
Knihovna profesorská vykazovala 2285 děl o 2605
svazků, žákovská 961 čísel. Ve 4 třídách(v I. a
II. pobočky) bylo 158 žáků, vesměs Čechů,z nichž
148 katolíků, 8 evangelíků a 2 židé. — Na ku
pecké pokračovací škole ve 3 třídách bylo 38
žáků (37 učňů, 1 příručí). Jednoroční dívěí kurs
obchodní navštěvovalo 25 žákyň.

Špitálská poree. Úmrtímp.Jana Tikala,
obuvníka, uprázdailo se jedno mužské místo porce
Špitálské s denním požitkem 40 hal. Řádnědolo
žené žádosti za udělení místa toho podány buďtež
u purkmistrovského úřadu v Hradci Králové v bo
dinách úředních nejdéle do 14. srpna 1906.

Kuklenské spelky ve vleku soe.
demokracie f Sdruženéspolkykuklensképo
řádaly dne 22. t. m. na náměstí tábor lidu na
oslavu Havlíčkovu, k němuž, jak oznámení na
rozích hlásala, pozván referent z Prahy. Jméno
udáno nebylo, na tom nezáleží, jenom když je
z Prahy; to se rozumí již samo sebou, že bude
také učený a výborný řečník. A vyklubalo se
£ toho, že to je řečník strany sociálně-demokratické.
11 domácích apolků, jak jsou na oněch oznámeních
vyjmenovány, nedovedlo nalézti jiného řečníka,
který by s pravou znalostí věci, bez vášně a zcela
objektivně o Havlíčkovi promluvil. Nebo že tento
řečník měl především zájmy své strany na mysli,
bylo znáti z celé jeho řeči, která vyznívala tak,
jako by to byl tábor svolaný od soc. demokratů
a ne od sdružených spolků, jakož i z jeho vlast
ních slov, která několikráte opakoval: „my čeští
sociální demokraté“, s kterými začínal mluviti o

zájmech své An — A © mají soc. demokratéspolečného 8 Havlíčkem, že také oni jej oslavují?
Snad zásady národnostní nebo náboženské?O jejich
citu vlasteneckém nejlépe avěděí jejich počínání
si nyní při volební reformě; a kdyby Havlíček
nyní vydával své „Noviny“, divně by asi kritika
jeho sociálním demokratům se líbila. A ve věcech
náboženských snad nevědí nebo nedbají toho, že
Havlíček chtěl docela, aby i učitelé měli vyšší
vzdělání náboženské. Demokratem ovšem Havlíček

v jistémnd) jak řečníkuváděl,ale nesociálním. To všecko však nevadilo řečníku, aby
použil této elavnosti Havlíčkovy na podporu
nové volební reformy dle předpisu vídeňského,
nám nepřátelského žida Adlera, a aby vedle
mnohých jiných narážek na katolické nábožen

ní, B ve amo onouu aěhorozpepromluvi o tech, kteří
prý chtějí anížiti vzdělání lidu aŠačinit 2 lidí

povolné otroky. Řečaík asi sám cítil, žejehostrana má velmí málo důvodů oslavovati Havlíčka;

proto když vyjmenoval ačkteré přednosti Havlíč
eohrotený.“ oo u aěho jest to, že byl„=Ty všecky ideály jebo, všecka láska

vlastenecká a obětavost, všechna snaha po zvele
beuf a povznešení národa, to není tak důležité
jako to, že se uměl postaviti. To jenom také u
něho se hodí sociálním demokratům. A těmto nej
méně povolaným se ostatní spolky podřídily. Čí
má býti pravdou to, co se proslýchá, že prý soci
úlní demokraté si vše zařídili podle svého ve
jménu ostatních spolků? Že nejsou národní Bocí
alisté mezi nimi jmenováni, to by tomu nasvědčo
vslo dle známého bratrství sociálních demokratů
k národním socialistům. Co však potom činili de
legáti různých spolků při společné schůzi, ku které
byli svoláni? Celá oslava také málo byla důstojaa
slavnosti pořádané sdruženými spolky. Kdyby byli
jenom sociální demokraté sami všickni přišli, a
nikdo jiný, mohl býti zástup kolem řečníka větší
nežli takto byl.

Ke ajezdu semijubilantů z r. 1981
Všech svěcenců t. r. bylo 20. Pět zemřelo. Z ostat
ních sešlo se jich do Chradimědne 18. u 19. t. m.
jedenácte. Dne 18. k večeru se sjíšděli. Milým
a vzácným hostem v předvečer sjezdu byl v em
vldp. dr. J. Mrštík, arcidékan chrudimský. Ráno o
7. hod. vykonali účastníci v klášterním chrámu Páně
0. 0. Kapucínů sv. zpověď a při mši svaté při
stoupili ke stolu Páně. Velmi krásnou, důstojnou
a jímavou řeč proslovil k semijubilantům vldp. M.
Vincenc Schreiber, kvardián řádu. Po společné
snídani prohlédli si účastníci památnosti města a
mezi nimi i průmyslové můseum. Pak se dali spo
lečně fotografovati. Po té rozeslány telegramy.
Projev úoty a oddanosti vrebnímn a nejdůstojněj
šímu pastýři a otci diecése J. M. bisk. dr. Jos.
Doubravovi a projevy vděčnosti vsdpp. A. Frýd
kovi, kapitolnímu děkanu, jako býv. řediteli semi
váře, M. Musilovi, měst. děkanu a kanovníku, jako
býv. spirituálovi a Ant. Suchánkovi, praelátu, býv.
vicerektorovi svému. Při společném obědě prone
seny vřelé přípitky. Vldp. kvardián semijubilantům,
Jich jménem vdp. Fr. Černý, katecheta z jChocně,
na počest vdp. kvardiána. Fr. J. Košťál žertovně
vzdal díky kolegovi Černému za tak v každém
ohledu případné obstarání sjezdu. Na to rovněž
žertovně odpověděl zasioužilý pořadatel. A o 4.
hodině po společném veselí u po těch všech milých
připomínkách z let studií boboslovných smutný,
leč ovšem nutný rozjezd. Byly to po dloubé době
25 let světlé chvilky, v nichž nad trudno života
v povolání kněžském, nad to ftradno, jaké knězi
každému připravuje zlomyslnost doby nynější, po
vystoupilo jako znovu oživené mládí i při tom,
když už tak mnohá skráň vykazuje počátky šedin,
v nichž zapomenuto, co komu trpkého sa ta léta
bylo prožíti a zakusiti. — Byly to světlé chvilky,
Jichž stínem bylo ovšem to, že nebylo možno,
abychom se sešli všichni a pak pomyšlení, zda-li
po nové řadě let budoucích sejdeme se — aspoň
nás jedenácte věrných — snovu. Pán Bůh dej.
Našemu pořadateli ještě jednou vřelý dík!

Mrtvá ruka. Nedávnozemřelývldp. Frant.
Balcar, farář v Lužanech, odkásal mimo jiné odkasy
svému rodnému městu R:chnova n. Kn. 10.000 K.
Z kapitálu toho má se vypláceti jeho sestře Marii do
její smrti 400 K roč. renty. Po její smrti má se úroků
£ tohoto kapitála použiti na výživa starých rychnov
ských rodáků.

Klášter kapneínský v Chrudimi,
který založen r. 1656, bude slaviti letos výročí
250letého svého trvání slavností třídenní a to
v úterý, ve středu a ve čtvrtek dne 31 července,
1. a 2. srpna. Před tímto třídenním bude v pon
dělí o 5. hod. odpol. sv. pošebnání. V úterý, ve
středu s ve čtvrtek bude konventní mše av o 7.
bod., pak tichá o 8. hod. a o IO. bod. kásaní
slavnostní a velké služby Boží, odpoledne pak
o 5. hod. všdy sv. požehnání. Ndp. biskup Dr.
Jos. Doubrava zavítá do Chrudimě na „Porciunkuli“,
kdež bude míti v klášterním chrámu Páně kapn
cínském pontifikální mši av.

Manifostačnísjezd protestní poplat
mletva českého z obvodu obchodnía živno
stenské komory v Liberci svolává se na den 16.
srpna do Mladé Boleslavi proti dosavadnímu ne
spravedlivěmu jednání liberecké komory, v níš
většina německá bezohledně nepřátelsky rozhoduje
proti 46procentní menšině české. Veškeré české
Šádostí, sociálně-hospodářské nebo výchovně-kul
turní stránky se týkající, jsou Šmahem zamítány
a jazyk náš správou komorní přímo urášen. Nes
četné opětované volání a zakročení proti bezpráví
tomuto sůstalo až dosud bezvýsledným. Aby se
ve všem tom po právu náprava stala, svolán jest
tento protestní sjezd, na němž odbalítí se má ve
řejnosti celé to nespravedlivé jednání komory této

s lidemčeským v obvodu jejím zahrautým a kdese mají j achválitinejráznější kroky ku zjednání
stavu, jeně by naprosté rovnoprárnosti i spravedl
nosti odpovídal. Poplatnictvo české z obvodu ko
mory liberecké mělo by se proto sjezdu toho sú
častníti v počtu co nejhojnějším a takto ukázati,
že nelse nadále trpěti a snášeti příkoří, vedenímkomoryténaněmpáchané.Naschůzitéreferají

pr. J. V. Špalek, obchodník v Hradci Králové,. Malec, mistr obuvnický v Opočně, B. Brzobo
batý, obchodník vTarmově aJ. Bartoň ml, to
várník v Náchodě.

Chrám Páně v Milotímě. Presbytář
tohoto chrámu Páně pochásí ze 19. stoleti. Byl

prode klášterním chrámem řádudpitálních bratří,li německých rytířů. Když tito sa tašení Žižkova

uprchli, dostal ae do moci strany podobojí. Ve
století 16. Waldštýnové jej přestavěli. Po refor
maci katolické byl vícekráte opravováa. V letech
osmdesátých mioulóbo století skytal přesmutný
pohled. Byl vnitř i vně úplně sanedbán, vlhkem
a plísní prolezlý, prostorami nedostačoval návalu
věřících. I utvořil se spolek na ten účet, by se
sebral potřebný obnos na potřebné zvětšení a re
staurování. Spolek tento od r. 1893 do r. 1898
sebral tolik, co bylo nutno k započetí díla. Dle
plánů p. architekta Ceobnera opraven presbytář
a loď téměř úplně přestavěna v letech 1899 —1900.
C. k. odborná škola svcbařsko-kamenická v Ho
řicích dala velikomyslné do obnovené svatyně
hlavní oltář, kazatelnu, portál, rosettové okno nad
portálema některéokenníkružby.Pozdějidodala
Ještě oltář av. Jana Nep. a sochy sv. patronů
českých. Mimo to dodá sem ještě oltář sv. Anny.
Náklad přestavby (mimo tyto dary) činil 50 tisle
korun. Kostel byl konsekrován 7. října 1900. Loni
přikročenok jeho malbě.Dle návrhů fr. Pantaleona
Majora O. S. B. z Emaas, upravených částečně
p. archit. Cechnerem dle přání Jeho B. M., pro
ved] malbu a letos ji ukončil p. Martin Matouš
z Praby. Malba je provedena a la tempera a vy
padla skvostně. Nyní teprve vynikla krása archi
tektonická této avatyné náležitě. Kdo znal kostel
náš dříve a vstoupí do něho nyní, je překvapen
jeho spanilou úměrnosti. Strop i stěny barva mi
září a lahodí oku. Nejen obyčejnýčlověk, ale i
znalci umění tvrdí, že malba je podařená i po
měrně levně provedena. A kdo máo to záslubu?
Hlavně věřící této osady. Oni věnovali na dobro
volných darech většinu potřebných peněz. Patron
kostela, kníže Schčaburg rovněž přispěl zuačným
obnosem a doufáme, že malý deficit jeho štědrotou
bude uhrazen. Do rámce té malby ladné zasazeny
terracottové štace křížové cesty dle Flibricha od
Viktora Fóratera modelované. Upozorňujeme pp.
turisty na tuto Míletínskou znamenitost, a p. t.
pánům duchovním doporučujeme malíře p. Matouše
jako umělce svědomitého a své věci znalého. Na
pomoík K. J. Erbenu na náměstí přichází se po
dívat turistů mnoho, nechaf neopomenounavštíviti
také naši obnovenou svatyni!

Ze Smiřic. Lidé vášnivou nenávistí proti
všemu katolickému zaslepení nejsou nikdy milov
níky pravdy. Byli sice Pelantem vyzváni, by
pravdu hledali, však srdce jejich není ani pravdé
přístupno. Proto lhostejné nám jsou útoky pisatelu
v pardubické Osvětě, vědyť všichni slušní lidé o
listu tomto učinili si svůj úsudek a jsou přesvěd
čeni, že „Osvěta 1.“ lže již ze řemesla. Dokažte
jí stokráte, že vědomé překrucuje pravdu, neče
kejte však, že se polepší, sle buďte ujištěni, že
v příštím čísle opakovati bude lež svou poznovu.
A tohle že jest poctivost? Jaké pak tedy debatty
s utrhačnou a prolhanou tiskovinou! Chceme jen
připomenout, že poslednímu dopisu ze Smiřic
v „Osvětě L“ s chutí jeme se zasmáli. Světe žasní!
V městě našem uspořádána byla na počest Husovu
slavnost, jakou klerikální Smiřice dosud neviděly.
Nejvíce běhání s ní měl o národ český vůbec a
o rodné své město zvlášť zasloužilý bratr Adamíra.
Účastníky počítali čarovnými brejlemi, které uka
zovaly každou peršonu nejméně pětkrát; proto
počet účastníků vzrostl aa neslýchané číslo: 1400.
Inu, dobrák papír všechno snese. Taková tedy
sláva, tolik záslab, však z úst vašich, vy kleri
kální občané smiřičtí, neozve se ani jedinké slovo
uznání, díků, pochvaly a souhlasu, ano vy do
konce prý jate se odvážili projeviti svoji nespo
kojenost a rozhořčení, Jaká to tma vás obklo
puje! Jak nevděční, neuznalí jste k zasloužilým
světlonošům smiřickým, zvláště však k velezaslou
žilému br. Adamirovi, který dokonce i proslov
měl, čímž jeho zásluhy o rodné město rozmnoženy
tak, že by mu měl býti postaven pomník aneb na
rodný domek zasazena deska mramorová, na níž
kolemjdoucí chodec četl by zlatým písmem vrytá
slova: Zde spatřil světlo světa velikán volikánovič,
výmluvný řečaík, pořadatel husitských slavností,
bojovník za všeob. rovné hlasovací právo, nepřítel
tmy a černého Říma, šířitel světla atd. a fikali
mu br. Adamíra. — Tak by se měly zásluby od
měňovati, vy však svojí nenznalostí zasadili jste
citlivým srdcím pokrokovým hlubokou ránu. Proto
se nedivte, že v „Osvětě 1.“ bol ten hledí si smír
nit — nadávkami. A tohle je u těch pokrokářů
to nejpodařenější! Vytýkají mám , že
prý nadáváme a denuneujeme, ale v témže dopise
o 9 řádků výše nazývají katolické muže stade
nými bratry a katolické ženy a dívky nebeskými
kozami. Páni pokrokáři, tohle není nadávka?
Kde jenjste- se učili téhle krasořeči? Jaká něšná
slova bychom od vás slyšeli, kdybyste teprve za
čali nadávat? A co tomu říkáte, že katolík, ne
chce-li táhnout s vámi sa jeden provaz, musí 66
báti usednouti s vámi v jedné místnosti, poněvadě
jste již několikráte uvojí slušnost a společenský
takt dali na jevo hrobým epliláním a nadávkami.
Můžeme vám poaloužití jmény, přejete-li si. A váš
slavný Pelant madával tak, že to bylo maoho
i opravedlivějším lidem s vlastního vašeho táboru.
Našiřečnícivšakpočínajísítekjemača takty.
že odpůrce, je-li přítomen, jediným slovem není
urašen; hledí totíž věcnými důvody přesvěděit,

všakargumentynh je zalatépěštěanadávky. Pamatujte, že kdenadává, dobe ani- *
žuje a pozbývá nároku ma. názov neb



"slušného člověka; proto r našich očích větší cenu
-ná prostý dělník než jeho pokrokový spllející

ún-terrorista a křikloun. Buďte tedy ujištění, že
by vám neškodilo, kdybyste si přečetli Eoigge bo:
„Obcování s lidmni“. Co se rýká denunciace, máme
podezření, že neznáte správnou definici tohoto
slova, že však jen po jiných papouškujete, což
vám k velké cti neslouží. Katoličtí mužové, žeoy
„a dívky, dubře si zap:matujte, jaký název pro vás
mají vaši uepřátelé a učiňte si o nicb svůj úsudekl

A Chotělice m Smidar. V útulném a
malebně položeném sídle hraběcí rodiny Menadorff
Pouilly v Chutělicích konala se dne 23 července
dojemná slavoost posvěcení zámecké kaple Nejav.
"Srdce Ježíšova. K 10. hod. došel do zámeckého
parku za zvaků hudební kapely žlunické průvod
z Uhotělic, jehož v plném počtu se súčastnilo al
-obec. zastupitelství, hospodářako-čtenářská beseda
sbor dobrovolných basičů, Skolní mládež se
„sborem učitelským, řada bíle oděných družiček a
téměř všichni obyvatelé chotěličtí Taktéž ze Stni
-dar bylo dosti četné účastenství, Rázem 10. hod.
přibyl světitel Jeho Biskupekoa Milostí delegovaný,
náš milovaný vikář u děkan novobydžovský, vadp.
P. Josef Šrámek, jenž za assistence duchovenstva
smnidarského, novosvěcence Josefa Bičiště a bobo
slovce Fr Houdka obřad svěcení vykonal a první
mši sv. v nové kapli obětoval. Při mši sv., jejíž
hlavní oddíly střelbou z hmoždířů oznamovány
byly, ministroval sám vysoce urozený hrabě Ema
nuel Mensderff. c. a k. komoří a rytmistr c. k

jízdy m. 3., a dítky školy chotélické za řízení pp.
učitelů zapěly přesně mešní píseň, V wmistrnéřeči
promluvil vsdp. svétitel o lásce, jakon Nejev.
Srdce Páně veškeré lídstvo objímá, a která jasně
se obráží v přícbylnosti, jakou Ine rodina braběcí
k lidu občanskému. Nejen že štědrost hraběcí ro
-iny ke školní mládeží a chudině vůbec a to nejeu
v Chotělicich, ale i ve Smidarech jest téměř pří
slovečnou, nejen že vysoceurozená paní hraběnka,
rozená Westphalen-Firstenbergová, každé příleži
tosti používá, kde by bídě a nouzi lidské ulebčila,
ale hraběcí rodina odebírá všechny potřeby pro
svůj dům v sousedních Smidarech, což jest pro
živnostníky v mlatě, kde aai jediného průmyalo
vého závodu není, věcí zajisté důležitou. Vzdyt
i všechno zařízení pro kapli zadáno bylo Živnost
oíkům domácím a jinde objednáno jea to, co
v místě zhotoveno býti nemohlo. Na málokterém
panství pannje tak přátelský poměr mezi majite
lem velkostatku a občany, jako v Chutělicich. Ne
divíme se proto, že občané chotěličtí tak pěkným
způsobem svou úctu k hraběcí rodině osvéděili.
Po mši svaté následovalu občerstvení v zámku,
k němuž mimo duchovenstvo a pány učitele též
členové obec. zastupitelství, besedy a hasičského
sboru, jakož i stavitel a všichni živnostníci, kteří
pro kapli pracovali, přizváni byli, a při kterém
komtessy Mariosi a Žofie, jakož i hrabě Bedřich
hosty graciesně obsluhovali,

Oslava Havlíčkova v Úpiel. 22. t. m.
město naše vzalo na se slavnostní ráz Domy ověn
Čeny prapory a věnci, mezi nimiž se nacházely
tabulky s některými epigramy Havlíčkovými. Sdru
žené spolky národní sešly se na tržišti, mezi nimiž
jsme byli i my „studení bratři“. Pak se šlo na
náměstí. kdež byl pořádán tábor lídu. Avšak přece
jsme nebyli ušetřeni poznámek. Drobý den 8e jeden
mladík teky-vlastenec vyjádřil: „To je na vás
hanba a ostuda. Když byla oslava Husova, zůstali
jste doma, ale kdyš jest oslava Havlíčkova, to
jdete. A on Hus ani tak proti kněžím nebrojil
jako Havlíček.“ Zdaž však zná dotyčný špičkař.

pravý život Havlíčkův? Já myslím, že nikolidyby jej znal, véděl by, že Havlíček nebrojil
proti kněžím vůbec, ale proti těm, kteří dosazo
vání byli od vlády, ne věsk pro jejich následování
Krista, ale pro věci jiné. Tolik jenom vám, vy
mladý vlastenče; ale vy byste musel ten líčený
nátěr vlastenecký dáti pryč a celý se přestrojiti,
abyste šel částečně v úlépějích Havllčkových. Nej
spišo se vám uelíbila řeč pana Trůgera, poněvadž
8e o kněžích ani nezmínil. Pro nás to nebyla hanba
ani ostuda, že jeme se korporativně alavnosti
súčastnili. Ukázali jsme, že i v nás bije srdce
vlastenecké, kolikrát líp, než u těch horkých vla
stenců. Radíme vám, abyste si přečetl prameny

vdivé, ne nějaké skrouceniny; pak přijdete

ravému poznání. apoelody vám uvedu jedens Havlíčkovychepigramů: „Kdo si myslí, že se
učí, bude vlasti chloubou, kdo si myslí, že: moe
umí, začíná být troubou.“ Toto si zapamatujte a
podrubé si ušetřte plie. My ue v náboženských
citech urážeti nedáme. — Socialisté tedy si při
oslavě zůstali doma. Zcela dobře; taková strana,
která poslouchá vídeňského žida Adlera i když
týž se staví proti našim národním právům, nemůže
přece upřímně ctíti Havlíčka. Vzpomeňme si, co
akusil Havlíčekve Vídni za avé vlastenectví od
židovských německých nacionalistů. A teď že by
měli vovati Havlíčka ti, kteří se židovsko-ně
meckému komandu vídeňskému ochotně podro
bují? — Zdejší ochotníci chtěli talké uspořádati
na počest Havlíčkovu představení. Továrník žid
Moravec měl vystoupiti v úloze samého Havlička!!
Nu — věšdytuž teď je všecko močné; neníto tak
dávno, kdy v Prase představoval na jevišti Husa
eden žid. Loč do Úpice náhodou pronikla správa,

seomaleně a nespravedlivě mluvil Moravec

o českém dělnictvu. Tohle je vlastenectví, když
někdo v cizině snižoje tak důležitou vrstvu národa?
Proto se zvedí protest proti takovému „stoupenci
Havlíčkovu“, a představení pořádáno nebylo.

Socialistická svoboda vo Vys. Mýtě.
Socialistické organisace XII. volebního okresu měli
svůj manifestační den v neděli 22. t. m. ve Vys.
Mýtě. Dopoledne byl tábor lidu na náměstí za
účasti asi 2000 lidí obého poblaví a různých
stran. Řečnil p. poslanec Hybeš, který stranu soc.
demokratickou vychválil tak, že to ani dále nešlo.
Strana tato jest prý tak mocná, že se bez ní v Ra
kousku nic provésti nedá; ona nestrpí, aby se
pracovalo proti ní (No uvidíme.) Všichni poslanci
mimosocialističtí poslancují prý ze kšeftu. (Copak
tomohle komplimentu by řekl asi Klofáč?) O vo
Jební předloze pravil: vláda byla ráda, když ji
strana 80c. dem. pomobla prosadit předlohu vše
obecného, rovného práva hlasovacího. (Tedy vládní
sluhové? A udělala to strana soc. dem., respektive
její poslanci, z lásky ke komu? K Čechům, k lidu,
k vládě, Či k sobě samým? Bylo by zajímavo vě
děti.) Není prý sice to právo volební spravedlivé
rovné, ale jest podle tobo (pozor !) jak si je kdo
dovedl vymoci. (A proč to asi socialistický po
slanec Adler nerosdělil epravedlivě? Neumí to?)
Co bylo od paoa poslance hezké, jest přiznání, že
strana sociálné demokratická není již zapredána
židům. (Kdo chce, ať tomu věří, a kdo nechce,
ať počká, až budou volby) Když byla soc. demo
kracie hodně vychválena a posluchači soc. demo
kratičtí pochváleni jako lidé uvědomělí proti „zpá
tečoíkům“, kterých prý je ještě v našem kraji
bojné, a když konečně oznámil, že 8 generální
stávky vešlo, ukončil svoji přednášku. Na vybíd
nutí přihlásil se ku slovu národní dělník. A kdo
ješté neviděl, jak umí strana soc. demkratícká
spravedlivě a rovně měřiti, ten se mohl nyní pře
svědčiti. Botva vystoupil řečník na řečništé, vzpo
mněli si sociální demokraté na Litomyšl u začali
oaň pokřikovati; když pak chtěl vyčítati poslancům
soc. demokratickým jejich jednání vůči branné
předloze, spustili socialisté takový řev, že musel
řečuík umlknouti. Socialistická rovnost, volnost a
svoboda ukázala se tu zase v pravém světle.

Z České Třebové. (Drobnostiz táborů
na „Horách“.) Kolik bylo účastníků obou táborů?
Nechtějíce přeháněti odbadli jsme počet účastníků
na našem táboře na 2000 osob. Někomu se počet
ten zda přílišným, avšak „Osvěta lidu“ ve svém
referátu odhaduje počet osob na obou dvou tábo
rech na 6—7000. Počítáme-li na táboru pokroko
vých dvakrát tolik než jich ve skutečnosti bylo
(nejvyšší číslo udává 500 osob), tedy 1000, zbývá
dle odhádce Osvěty lidu na tábor náš 5—6000.
Tolik jich ovšem nebylo. — Dále dovídáme se
s „Osvěty lidu“, že dopoledne před táborem bylo
v kostele bohopusté štvaní proti volné Škole a
volné myšlénce. Divíme se, že naši pokrokáři byli
v kostele tenkrát, když obyčejní lidé byli na Ho
rách a zvláště, že tam byli na kázání. Pokud je
nám známo, v ten den žádného kázání v kostele
nebylo. © útoku socialistů na tábor náš 89 ani
nezmiňuje, poznamenává pouše: „čekaly se skutky
násilné.“ Připomínáme „Osvětě lidu“, že my ne
měli v programu ani hvízdání na cukrové píšťalky,
tím méně nějaké násilné skutky; tyto se tedy če
kaly od lidí vašich. Z celého tábora našeho stojí
prý za poznamenání pouze to, že jakási Jakubcová,
aby smyla příhanu ze slov „nebeské kozy“, volala

rý: Ó vy svaté kozy, vylejte mléko z prsou svých
do dítek svých a nalejte do nich lásku v Krista.“
Jakubcová však nejen že tohoto výroku neužila,
ona vůbec o nadávce té cemluvila. O nadávce té
mluvil p. dr. Myslivec, ovšem slovy jinými. — Soc.
dem. 86 za wvon „činnost“ na tábora nyní stydí.
Někteří říkají, že to ani nebyli pořádní socialisti,
co ten kraval dělali. To ovšem nevíme, kdo má
býti pořádným socialistou, když jím není žádný
z několika Třebovských předáků. Jmenovatije ne
musíme. „Východočeský Obzor“ napsal, že p.
kaplan K. (Keppl) měl v kapli kázání. Slova pouze
čtyti, ale dvě lči v nich. Předně nebylo kázaní
v kapli a sa druhé je měl P. Jemelka a žádný
kaplan K. Potom chtějte, aby referovali správně
o tom, co bylo mluveno, když zapomenou, kdo
mluvil a kde mluvil. by P. Keppla neznali,
nevěříme, vždyť říkají, že proti němu nic nemají,
jenom že nemá býti takový agitátor. — Že ne
chybělo ani výstupů směšných, patrno £ následn
jícího. Potkalo se několik „karafiátů“. Jeden bílý
posdravuje: „Dej vám příroda zdravíl“ Červení
rodnou, nevědí honem odpověď. Bílý hned tedy

pokračuje: „Vy přece věříte v přírodu? Či ne?á taky ode dneška v Boha nevěřím. Podívejte Be!
My měli doma takový prasátko a to taky nevěřilo
v žádnýho Boba,.a jak při tom Uoustlo. No vi
díte, já taky chci stloustnout a proto nevěřím.
Na zdari" — Ještě něco. Pan Pelant prý věří —
ovóéemne v Boha, ale že klerikálovéJoon slušní
lidé a že se mu nie zlého mezi nimi nestane. To
řekl dvěma křest. sociálům na Horách před tá
borem a bned nato šel přednášet na tábor po
krokový proti klerikálům. Těch slov však bra
litoval, neboť když socialisté spustili koncert, m
za to, še to dělají klerikálové a si prý
odlebčíl: „My se zde poučnou náškou vadě

ran a onihy=ltako tropí.“ Jak set potom, kdyžzvěděl, kdo raadal to
nevíme. Prosatím dost. popl)

Z Humpelce. Veřejná schůze svolaná
několika lidmi, kteří se chlubí, že jsou pokroko-:
vými, dala podnět k činné práci zdejších katolíků.

a všeobecné přání konána důvěrná schůze Vše
odborového sdružení křesťan. dělnictva a spolku
„Svornost“ dne 22. července „na Kocourku“, kde
se shromáždilo přes 300 občanů. K této důvěrné
schůzi pozván p JUDr. Još. Myslivec z Prahy,
aby promluvil „o otázce školské a rodině“.
V krásné řeči avé ukázal, jaký bumbug provádějí
různí agitátoři a redaktoři, když se neostýchají
mlaviti „o nebezpečí zklerikalisování 5koly“. Hrstka
nepřátel chce urvat 4koly 95"/, katolíků. V tom
vidíme nejlépe smělost židovsko-zednářakou! Řeč
p JUDr. Jos Myslivce provázena byla živým
souhlasem a ku konci potleskem. Navržená reso
luce pro školu náboženskou jednoblaeně přijata a
zaslánu ministra vyučování, ministru Pacákovi a
místodržiteli královetví Českého. — Na žadost
všech přítomných promluvil ještě p. JUDr. My
slivec o „otázce manželské“; všichni přítomní po
znali. že netoliko otázka školská, ale i manželská
jest vyvolána od židovako-zednářských spolků. —
Ku Všeodborovému sdružení přihlásilose nových 15
členů; Sdražení má členů celkem 90. Kéž by
i zdejší pp. stavitelové pečovali o to, by zaměst
naní dělaíci vstupovali horlivě do Všeodb. Sdružení.
Přihlášky přijímají se každou neděli od 10—12.
hod. dop. v místnosti spolkové. — Dne 24. čer
vence slavili sňatek v děk. chrámu Páně sl. Růž.
Šamanová a p. Karel Nápravník, učitel v Plačkově.
Dne 26. července sl. Marie Bečvářová s panem
Ludvíkem Kašparem, správcem okr. veřejné ne
mocnice v Roudnici. Gratulujeme|

Z Her. Bápotle wmHumpolee. Vobci
této byla mezi občany vědy taková svornost, že
v sousedních obcích bylo pořekudlem: chraň se
rýpnouti do někoho z Rápotic, nebo je máš všecky
proti sobě! Už staří Římané říkali, že při svor
nosti malé věci rostou a pravda ta osvédčilase i
v Rápoticích. Jest to obec malá, čítající as 30
čísel, ale že byli občané svorni, ukládali po více
let peníze za honitbu do záložny, všickni dávali
k toma roční příspěvek a tak si nastřádali kapi
tál, že mobli na návsí postaviti roztomilou, jak
obrázek pěknou kapličku, která stála skoro 2000
korun. Mimo to postavili ještě dva nové kříže,
jeden obec a druhý starosta p. Fr. Vaňa sám.
Svěcení kapličky a křížů za krásné pohody a za
veliké účesti lidu odbývalo se dne 22. července
o 3. hod. odpol. Kaplička, slarobrána a 2 stožáry
byly okrášleny množstvím čerrenobílých praporů
a praporečků a země kolem kapličky byla celá
pokryta kvítím. Před 3. bod. vyšli Rápotičtí na
proti světiteli, svému faráři z Kaliště, který po
uvítání p. starostou a dražičkou vedl zároveň
s důst. p. Mil. Zárubou, farářem z Jiřic, celý
průvod ke kapličce, kde nejprvé vzdal dík Pánu
Bohu a Rápotickým zasloužilou pochvalu za jejich
obětavost. Potom osadníky Rápotické vybízel, aby
pamatovali vždy na Boha a na svou starou matku
církev katolickou, aby ei tek až do smrti zacho
vali radost a spokojenost, jakou jim nyní působí
ta uprostřed vsi roztomilá kaplička. Pak bylo vy
konáno svěcení kapličky a dvou nových křížů.
Připomenonti sluší, že v Hor. Rápoticích pilně
čtou katolické spisy a že všelijakým mlavkům do
vedou tam dátí i říznou odpovéď. Sláva jim!

Pravda ©Želiva u Humpolce. „Osvěta
lidu“ v čís. 78. ze dne 19. července b. r. uveřej
nila o mně článek plný nepravdy a na cti utrhání
a cítím se povinen ne tak k vůli svým iarníkům,
kteří dobře pozorují u vidí působení mé jako svého
faráře a kněze, ale spíše k vůli veřejnosti, abych
nepravdy v „Osvětě lidu“ o mně tvrzené do pra
vého světla ovedi. Jsem členem kláštera již 24
roky; z těchto 24 roků ztrávil jsem plných 16
roků v Želivě, dříve v klášteře, nyní skoro 3 roky
na faře. Jaké působení mé po celou ta dobu v Že
livě ztrávenou bylo, nejlépe lze posouditi z toho,
že když před 3 roky uprázdnila se zdejší fara,
byl jsem usilovně vyzýván od rozhodujících zdej“
ších občanů — p. starostu Daňka nevyjímaje —
abych o zdejší faru žádal. Učinil jsem tak po
delším váhání, poněvadž jsem viděl, jak neradi
mne pouštějí farníci moji v Senožatech. Přišel
jsem do Želíva s upřímnou snahou a vůlí poctivě
pracovati a přičiniti se o to, aby jako v Senoža
tech, tak i zde mezi farou, školou a ostatními
občany panovala největší shoda a svornost. Tak
tomu skutečně bylo po celý rok, až nastalo v místní
škol. radě jednání o expositaru v Sedlici. Snažil

jtem se jakopocsivý člověk, abych zjednal spravedlnosti průchod a Sedlickým ku škole pomohli,
ale poněvadž zdráhal jsem se hlasovati bez před
běžného ohledání úřední komlssí pro návrh pana
starosty Daňka, aby zakoupeno bylo stavení p.
Mokrého v Sedlici,bylo zle. A ačkoliv pak úřední
komisse ve smyslu mnou bájeném skutečně pro
hlásila, že peníze za stavení to byly by přímo
oknem vyhozeny, přece proti mně a celé farnosti
agitováno, že prý 'chei v Sedlici postaviti paláce
a tím přivésti poplatníky na mistnu. Toť krátké
vylíčení příčiny, proč poruléna avornost mezi fa
rářem a asi 2 neb 3 zdejšímiobčany; že více
těch občanů není, toho nejlepším důkazem jest,
že když pan starosta Daněk navrhoval v jedné
schůzi obec. výboru, aby proti mně podána byla
žaloba, mimo něho a ještě jednoho pána zehlaso

„ Val pro tea návrh z ostatních pp. výborů nikdo.



Jest mi vytýkáno pisatelem v „O. 1.", že „všebo
možného ti hledím, jen ne toho, co mi úřad pa
stýřský káže“ Svědectví, jak. povinnosti své jako
farář, jako katecheta s jako člen kláštera konám
— bude-li toho potřeba — dají mi moji řebolní
představení, vldp. vikář, sl. správy škol v Želivě
a Svépravicích a konečoě i ct. místní výbory jed
notlivých přifařených obcí a svědomí mé mi praví,
že věru těchto vysvědčení nemám ge co báti, a
na odmítnutí svrchu uvedeného lživého tvrzení
v „Osv. 1.“ ovádím pouze toto: asi před rokem
přišel ke mně jeden pán z obec. výboru a pravil;
proč nechodím mezi sousedy více do hostince,
odpověděl jsem, že si nikdy nebudu zjednávati
lásku a oblibovsvých farníků vysezováním a po
nocováním v hostinci a doložil jsem: „v kostele
najdete mne vždy a v pravý čas na místě, ale
v hostinci jenom sa velice zvláštních příležitosti.“
— Tvrzeno dále, že svojí nesnášelivostí vehnal
jsem aprávu velkostatku kláštera do neustálých
sporů s obcí o každý stromek u silnice. Toto
tvrzení necbci ani pravým slovem nazvati, pravdou
jest, že obec sama, respective v jejím zastoupení
p. starosta Daněk, vyvolal spor a klášterem o
stromy u silnice, které správa kláštera před lety
vysázela, a o provádění rybolovna já to právě byl,
když jsem byl zvolen do místního výboru, že jsem
v prvé schůzi podal návrh, aby obec odvolala
všechny rekorsy a učinila s klášterem smír, že
klášter ponechá obci skoro všechny stromy — jež
dříve sám vysázel a mimo to že zaplatí všechny
až posud vzešlé útraty v obnosu několika set
korun, jea aby nastal smír a dobrá vůle. To byl
můj návrh a to dokáže protokol mlstotho výboru.
— Uváděno dále, že prý se lid-mým kázáním vy
býbá; to ve skutečnosti zámyslně a demonstrativně
činí pouze jedem pán a i ten kdyby věděl, co o
jeho dětinském počínání soudí jiní vážení občané
zdejší, nevím, zda by 8e sám před sebou neza

styděl. Chci prý prosuditi ztřeštěnou vůli svoji asvé kuchařky. Jak tato, která o obecní záležitosti
vůbec se uestará, do sporu přichází, toho nechápu;
jest však tu vidět úsilí pošpinit a zhauobit vše,
co vůbec s farou nějak aouvisí. Ne já, ale jiný
chce prosaditi ve všem všudy vůli svou vobcí;
a sám jsem slyšel od některých pánů obeoních
výborů, že se ani neodvažují ve schůzích přednásti
odobylný návrh. Staral-li se p. Daněk o obec, byl
za to také jako starosta dobře placen a má-li
zásluhy o obec, nikdo mu jich neupírá, získal si
jich jen povolností a umírněností kláštera, jenž
raději sřekl se ve prospěch obce mnohých svých
práv, jen aby e občany v pokoji žíti mohl. Jen
at jmenují „Ti na stráži“ jediný případ, kdy
správa kláštera sama vystoupilaútčně proti obci|
Při takové povolnosti se strany velkostatku lehko
se získávají záeluby. — S tím máslem na hlavě
jen ať to nedopadne dle českého přísloví: „Kdo
jinému jámu kopá, sám doní padá“; já se šádného
zdravého světla báti nemusím, mám čisté svědomí;
ti se ho však asi bojí, kteří pod své zákeřnicky
útočné řádky bojí se podepsati své jméno. Ano
nymita bývá důkazem lži. Na další případné
články „Osvěty lidu“ více odpovídati nebudu;
budou-li však takového rázu, že budu nucen čest
svou bájiti, učiním tak proti redakci ceston soudní.

ud Želivě, 23. července 1906. P. Cyrill Valenta,
Ve prospěch stavby nového chrámu

Páně v Semilech pořádá Jednota katolická
v Semilech v neděli 29. července t. r. velkolepý
koncert v zahradě hotela „Slavie“. Vstup do kon
certu: za osobu 40 h, rodina 1 K. Dobročinnosti
8e meze nekladou a dá se očekávati, že pro tak
vznešený a nutný účel každý milerád přispěje.
Zbytečné a bezcenné nabídky a prodeje při kon
certé nebudou žádné trpěny. Čepovati 8e bude
výtečný českoskalický ležák za 16h půllitr. Hráti
bude úplná kapela semilská osobním řísením p.
Čeňka Háka.K večeru bude při lampionech v za
hradě benátská noc a na sále věneček v domácích
a národních krojích. Vetupné do věnečku: dáma
30 h, pán 70 h a rodina 1 K. Při špatném po
časí bude vše na sále.

Rolnická škola v Kostelel m.Orl.
rozesílá právě avoji jedenáctou výroční zprávu.
Pro ústav postavena jest účelná budova školní,
ve které umístěny jsou učebny, kabinety a míst
nosti internátní. Pro školní hospodářství jsou po
staveny účelné hoap. budovy, stáje, stodola, kůlna
a sýpka. Kolem dvoru jest školní zahrada, ve
které upravena jest školka ovocná, zahrada zeli
nářská, chřestovoa, zahrada botanická, chmelnice
a vinice. Dále se zahradou spojeno jest rozeáhlé
pole skašebné a sad ovocný, Škola tato vychovává
samostatné hospodáře a zřízence pro velkostatky.
Osnova učebná zahrnuje předměty všeobecně vzdě
lávací a odborné, jakož i vyučování praktické.
Vyučování praktickému alouží mimo již uvedené
pozemky vzorně zařízený a vedený statek školní.
Žáci mají tu příležitost naučiti se všem praktic
kým výkonům bospodářským a k poznání toho,
jak se zásady racionelního hospodářství, ve škole

přidržováni jsou ku vycvičení se v pracích těch,
které jako budoucí hospodáři nutně znáti a konat)
mnasejí, zároveň pak svěřen jest jim dozor na děl
níky a veškeré výkony ve ohlévě, jako vydávání

Úpřipavování pe dojení a pod. O ubytovánía úplnéopatření chovanců jest postaráno řádným

internátem ústavním. Náklad na celoroční vydr
ování 1 chovance obnáší 320—350 K. Školnése
neplatí. Příští školní rok počae od 3. m. října.
Prospekty a výroční zprávy zasílá ředitelství školy
zdarma, přijímá žáky, kteří nejméně obecnou školu
odbyli a odpovídá na všecky dotazy. Vyučovací
osnova rozvriena jest na dva roky.

Schůze Sdružení českých katol.
ueměděleů jsou v neděli 29. července:v Drach
kově u Bystřice, v Kameničkách u Trhové Ka
menice, v Úpici, Batňovicích, v Kluku a Březo
vicích u Bělé pod Bezdězem.

Různé zprávy.
(3) Škodí modlitba ft Socialistéa jiní

naší odpůrcí dovolují svým drabům hrát r karty,
kouřit cigareta, pít do libosti; však jest to prý 800
kromá věc jednoho každého. Leč — kdyby takový
člověk místo pití a kouření chtěl se pomodliti, bned
by byl obeň na střešs. Už by se křičalo, že je kleri
kál. A ko-nu by se tou modlitbou aškodilo? Č ověk
modlitbou zajisté neubližaje ani vlastníma zdraví ani
svému bližnímu. „Národ. listy“ přinesly zprávu, že
hostina londýnského lorda mayora (t. j. londýnského
parkmistra) započala modlitbou. — Takhle kdyby
hostina některé uaší nadylastenecké společnosti měla
začít modlitbou! Co by to bylo křiku od pokrokářů
proti klerikalismu! Jak by prásdné hlavy honam chtěly
svoji osvícenost dokazorati aspoň protestem prot:
„zpátečnictvíl“ — A Angličanům, jak známo, modlitba
pranic neškodí; stát aaglický i při modlitbě mohutní
stále víc. A u nás? Co zde malicherného pozératví!
Jak časté roztřepávání všedních frazí! Aby se zakryla
vědecká a politická malomoc, aspoň se bouří proti
modlitbě, proti ofrkví a — házejí se sprosté potupy
na Krista samého. Jsme to národ čackýl Ty pilné a
svědomité pracovníky, kteří nechtějí zapřítí své kato
lické přesvědčení, dovede pr tikatolická šuroalistiko
vláčati blátem pomlav, dovede je od práce odstrkávati;
a raději tleská nadšeně mlavkům, kteří sotva čím
jiným vynikají než jazykem ostře nabroušeným proti
církvi,

Proti socialistickému násilnictví
píší 21. července „Radik. listy“: „Před plzeňským
soudem odsouzení byli v těchto dnech sociálně-demo
kratič:í předácí plzeňští pro ztýrání jednoho občana,
který nechtěl se podrobiti sociálně-demokratickéma
komanda, a v době stávky, sociálními demokraty vy
volané, hlásil se v měšťanském pivovaře plzeňském 0
práci. Případ plzeňský není ojedinělým, a je proto
zajisté jen nanejvýš žádoucím, aby o věci trochu více
se uvažovalo. V tóže věcí píše se nám z krabů děl
nických, ovšem mimo sociálad-demokratických: Má
sociálně-demokratická strana právo zastapovati dělný
lid vůbec? Má táž strana právo zrazorati od práce
člověka, jehož za daných okolností jedinou záchranou
je právě jen tato práce, třeba že sociálně-demokratické
strana tuto prácí zakazuje v určité době a v určitém
místě? Kdo jsou to vlastně sociální demokraté, že ai
tek násilnická práva osobují a staví se do meator
ských pós soadců? Kdo dal straně sociálně-demokra
tické sankci, aby směla mlaviti jménem lidu a ujař
meného lidu? Tím spíše, kdo dal jí plnoa moc, aby
vůbec směla roshodovati o tom, emí-li kdo někde
pracovati čili nic? Sociální demokraté jsou pouhá po
litická strana, která mů právo pouze a výhradně jen
ne svoje důvěrníky, příslašníky a vyznavače. Co si
koné mesi svými sdmi, tom nikomu nic není.
Práce však je svoboda, stejně její volba, stejně svě
domí; vůle k práci pak je ode dávna ještě svobod
nější! Prohlásí-li sociální demokraté a někoho stávku,
neznamená ještě, že by to muosilobýt přikázáním pro
kašidého a pro všecky. Neboť měl li by brán býti sřetel
k usnesení sociální demokracie, musil by býti na zá
kladě pouhé spravedlnosti brán sřetel i k uenosoním
jiných stran v téže věci. Sociální demokraté a nás
dodávají si však větší důležitosti a vyšadují vyšších
poct, než zasluhují — botoví menelici!"

(20)Historický koutek. Kata posí
lali na Prokopa, vojevůdcea knězetáborského
— někteří husitští Pražané. O tomto skatka neuvě
řitelném pro průměrného českého inteligenta, píše
neklerikální Zapova Českomoravská Kronika takto:
„Hlavní moc Táborů s Sirotků obrátila se v října r.
1481 do Uher, dílem aby škoda loňského roku tam
utrpěnou pomstili, a dílem aby novým plemenemna
bradili sobě nedostatek domácí. Táhli Jan Čepek ze
Sáo, Otík z Losy, kněz Prokop Veliký, i kněz Pro
kůpek ..... Čechové všecko všade brali a zvláště
veliké množství dobytka velkého i malého zajímali.
Při dělení kořisti vzoíkli však půtky mezi nimi, a
přišlo až k prudkým výstupům, tek fe kněz Prokop
Veliký, snechutiv si takové tažení, od Sirotků neto
líko se oddělil, ale i s vojskem svým do Čech se
vrátil.. .. V Uhřích aňstali jen kněs Prokůpek,
Čepek ze Sán . .. Hradečtí, Prašané Novoměstětí ..
s těm ae počalo nejednou zlo vésti . . . v těchto desíti
dneob, plných půtek s nesnází, Sirotkům mnoho lidí
netoliko mečem ale i všelikou nonzí zabynalo. Veliké
jitkení v Čechách s toho povstalo, když se pověst o
tom rozšířile, kterak špatně se Sirotkům v Uhřích
vede. Ihned se mnoha měst pospíchali ozbrojení zá
stupové, aby Sirotkům v Uhřích pomohli: avšak již
je na cestě potkali, kdyš vo tiše a ematně do vlasti
vracelí. I byla velká rozhofčenost v lidu, a vořejně
protí kněsí Prokopovi Velikému reptali, že Sirotky
srádně v Ubřích opustil a noupřímně o jejich zaby
natí akládal, pročeš še toto ponížení jména českého
jeho vinou se stalo. Nejvíce pak v Prase proti němu
se brojilo, tak še se teze ani ukázatí nechtěl. Nalé.
seje se vo svém táboře a Kutné Hory, onemocněl, i
žádal, aby mu lékaře s Prahy poslali; však sotva
ho obdršeti mohl, neboť mnosí prý křičeli, že by obec

(Měštané Novoměst.byli smýšlením Sirotkům přízalvi.oEo. plsatelo.) neměla lékaře ale kata k němu poslati.“
— (Sr. I. str. 1138 —1144).Věra, že nenrádíme olova ta,
sbychom se Hasitům pro jich--nesvornost -dosmívali,
nýbrž proto, aby. se na doby basitské přestalo pohlí

žeti přehnaným idealísmem, a aby so na ně bledělo
okem — pravdy. Moobéma by se mohly oynější polí
tické strany naačiti z dějin husitství, kdyby bylo pro
to porozamění a hlavně dobré vůle! — Tábor ský
vojevůdce knéz Prokop Veliký od vlast
niob vojínů sraněn a avěsněn. Neuvěřitelnou
tuto událost povrchníma snateli dějin basitetví vypra
vuje neklerikální Kronika Zapova následovně: „Kněz
Prokop Veliký vypravil dne 16. září r. 1433 jeden
houf vojska Táborskéhopod Janem Pardasem (asi 600
jesdoů a 1400 pěších) do Baror na spíži. Tito vtrbli
u města Chouby do Bavor, sajímali dobytek, brali
potravy a píci, pálili a hubili jak tomu zvykli byli;
avšak když © plaými vozy do táhli, zaakočili je
Bavoří dne 21. sáří u vsi Hiltersried. Bavory vedl
Hyace Pfiag, rodilý Čech, a ten pomocí lidu selského
bavorského, náramně rozkaceného, porazil Tebory tek,
že jich 1177 na míst mrtvých zůstalo s 830 těžce
raněných v tejetí se octlo. Pardas a Řítka vyvázli
s ostatními sice živi, eršak všecky vozy ové ztratili.
Kdyš takto smatač k Plzni se vrátili, rozbouříl se
pro takové neštěstí a takovou hanbu celý tábor hu
sitaký, rozjitření Táboři vrhli se na Pardaca i ovázali
bo, ohtějíce jej co zrádce aneb co sbabělce na smrt
odsoaditi; i přichrétal kněs Prokop a jal se ho za
stávati a bájiti; však ta přiskočíl jeden z drábův,
jménem Tvarob, popadl stolici « mrštil ma jí do tváře
tak, še se ihned krví zalil. Ba i toho neměli bařiči
ješté dosti; dali svého velikého vítězného vůdce do
vasby a postavili sobě prý toho Traroba za vůdce.
Netrvalo sice dlouho toto zbouřaní; po několika doech
propastili kačze Prokopa Velikého a prosili jej, aby
se zase ujel vůdcovství. Avšak knězi Prokopovi, jak
se zdá, tímto příběhem život v táboře dokonce se
zošklivil, i nechtěl nikterak vůdcovatví převzíti; právě,
že musí do Prahy, aby se tam vyléčiti dal, opustil
vojsko s úmyslem takovým, še se k němu více ne
vrátí“. — (Svazek IÍ. str. 1184). Zapova Kronika na
zývá vylíčený výstap: „D'eným úkassm zdivočilosti
a rozsápanosti ve vojště husitskóa před Plsaf okolo
er. Vácisva.“ (Tamše.) Zde platí nejen pořekadlo:
„evděk světem vládne“ ale i: „revoluce své syny
požírá.“ Husité v šatlava uvrhl: professoratvo své
kališné university. Husité v šatlava uvrhli svého
Napoleona-Prokopa.

40. výrečí bltvy m Vism připadlona 30.
červanec t. r. Ta rakouský admirál Vilémz Tegett
hoffá porazil italské loďetvo, ač rakouský admirál měl
O 130 děl a 3214 mužů méné než italský. Italské
loďetvo mělo více pancéřových lodí, lepší dělostřelectvo,
lepší náboje, více lodí dřevěných a větší rychlost ko
rábů. Rakouské loďstvo skládalo se většinou ze sta
tých, dřevěných plavidel.

Maďarské másiimletví ukazajese přede
vším při volbách do říšského sněmu uherského. Toho
zvláště zskoudejí abozí Slováci, kteří za každou
cenu musejí býti zdeptání. Výkřik bolesti anvzněl při
nedávných volbách ve volebním okresu Vrborekém,
kde Slováci kandidovali miláčka svého lékaře dr. Jal.
Markoviče. Ale maďaronský kandidát Radňanský masil
býti zvolen. Proto celý okros naplněn vojskem a Čet
níky; i v nejmenší dědině bylo 50—100 vojáků. Do
každého noteriátu (adkolik dědin pod jedním obecním
tajemafkem) vyslali služného (jako komisař našeho
okres. hejtmanství) a mocí vyhlásiti stanné právo. Ten
volal k sobě roliče a akládal jim voliti Badňanského.
Neporolné pokntoval a pokutu hned exskroval. My
javský slažný Wiakler vedl a: nejzařivěji. Po kopa
nicích « četníky chodil, ade voliče k sobě předvolával
a pod rozličnými zíiminkemi pokatoval 20—3) K.
[ dámy ne alici přepadal, a když se jich učitel Ljda
zastal, pokutoral jej 150 K. Dne 6. května přijel na
Myjavu dr. Markovič a vetoapil do hostince. Sotra

tak učinil, už byl hostinec obsazen vojskem a čutníky ;troubili „alarm.“ Dva slušní vřítili ao s četníky do
hostince a vyzvali kandidáta a všecky hosti, aby te
v pěti minutách vyklidili, jinak že dají všecky £a
tknoati. — Slovenským voličům v den volby vyká
sána malá krčma © dvorem a sabrador; a slušný
Winkler brosil, kdyby se kdo s vykázaných míst po
hnal, že „dá okamšíté celou banda rozprášit“ Ne
místa ona nesměli neš voliči, tedy také ne ženy, jež
nesly mažům pokrmy. Tóžk) ss aa pf. bylo dostati
voličům do města Vrbového, Čstníci sháněli voliče
Rudňanského a posílali je do Vrbovéha, kdešto voliči
národní nesměli se s doma bnoati; mnozí okrývali
se po stodolách, aby jich četníci nisilnó novehnali do
tábora meďaronského. Když voliči Ra Iňanekého odešli,
četníci a husaři obsadili všecky ossty a chodníčky a
nikobo do Vrbovéh) nepustili. Proto národní voličové
vydali se na opačnou utranu do sousedních obcí a
potom růsnými oklikami přes pšenice a dita po rakoa
s nohou se plazili k Vrbovéma, až pa 4 nebo 5 ho
dinách smoření ee dostali do tábora svých. Slováci
přišli do posledního muže, ani hlse nesoházel. Přitom
slovenský tábor obklíčen vojskem na malém místečka,
s vosy a koni dohromady. Po 30—40 honili slovenské
voliče kordonem vojska před volební komisi. Cestou
věeliká spitá lase po nich plivala, strkala do nicb,
bila je, spílala . . . Před komisí jedaali s nimi jsko
se zločinci. Kdo před komisí řekl křestní jméno olo
vensky, byl sahnán; kdo dal křestní jméno napřed,
byl také zahnán; kdo ae smýlil v čísle doma nebo
v stáří, sbavon hlasu, std. Věeoky protesty marné.
Národní voliči museli státi venka i za krozného li
jáka; nebylo jim dovoleno ani do stodol se ukrýti;
o hladu a šísaí stélí tu až do nocí. Národaí kandi
dát prosil, aby věrným voličům mobl dáti jen kousek
chleba, ale žendermerie nedovolila. Tedy s bojaých
sásob, ješ měli pro voliče, házeli okoem hostince přes
kozdon vojska do tábora slovenského, ale četníci všecko
+ blátě rozšlapali a pešbamí rozbili láhve s vínem,
Tak v Osvětě Vičkově naříká upřímný přítel sloven
ského lidn K. Kálal. A pak so Maďařichiobně honoef,
že kromě Maďarska není divota.

(5) Nač si „Osvěta lidu“ vzpomněla.
„Právo lidu“ vytýká vysokomýtekéma katechetovi, že
diktoval dívkám otásky k spytorácí svědomí potřebaš“
sda si myelily rády na něco nedistého, zda rády ta
kové věci poslouchaly, mlavily, činily, sdě seny zebo
a kým. A k tomu umrorněné „Právo lida“ dodává
farizejsky: „Tak vyačují se ve skole m+lé dětí nábo



ženství! Proto jsou klerikálové ve škole, aby svoje

nešisté a perversní myšlenky a choutky očkovali0malým, nevinným dětem? Veřejnost, rodiče, učitelé a
ostatní činitelé o tom vědí a mlčí a trpí to?! Mlčky
echvalují, aby v mládí větěpovala se dětemtakovým
spůsobem mravní nákeza? K tomu se mlčeti nesmí!

dichni lidé, jimě jde o mravnost a Čistota dětí, musí
sshřmět těm posvěceným necadům do uší: „Pryč ze
školy! Nedáme si vám kazit naše děti!““ — A toble
hned musils i mravně roztrpčená „Osvěta lidu“ 19.
Července uveřejniti, — Na tohle odpovídáme, že pří
prava na zpytování erědomí není v užším alova smyslu
vyučováním náboženství. Otáže-li se pak duchovní,
zda kajícník uekonal něco proti studu od Boha do
srdce vštípenému, pak jest botovým farizejetvím říkati,
že toble jest vštěpováním „perveraních“ myšlenek a
choutek malým, nevinným dětem. Či hřeší děti jen a
jen proti přikázsním jiným než proti šestémo ? Každoo
chvíli slyší nyní mládež nepěkné popěrky, vidí pi
kantní poblednice, dostává do rukou noviny a kniby
s pikantními romány. A pří tom — kněz nesmí věřiti,
že by vůbec mládež na něc) neslušvého myslila. Po
krokářeské časopisy byly plny chvály nad romány Z>
lovými, v nichž ae líčí necudnost tolik okatě; pokro
kářské Časopisy uveřejňovaly reklamní inserty Kočího
o Stratzově sbírce nabotin, jež nazvána „Krása žen
akého těla“ ; pokrokář ké listy častěji pronesly návrh,
aby o pohlavních věcech bylo již mládeži důkladně
vykládáno k zamezení růzoých mravních poklesků
neskašených nedospělcův. Oar. I. uveřejňuje na př.
10. t. m. návrh profossora Witlaczila z Vídně, eby
professoři přírodopisu již v nišším gymnasiu obsta
rávali poblavní poučování dětí. A jak často se roz
křikly pokrokové listy na jeptišky a jiné katolíky, že
„tutláním pravdy“ o rodinném životě a pod. pěstují
nemístnou praderiil A najednou — na výzvu kate
chetova vůbec nemá mládež ani si vzpomínati, zda
jakou myšlenkou nebo slovem proti čistotě ae
neprovinila. Tak — tak! Z čistoty ev. Aloisia sí ačinil
Machar posměšek. Řekno-li kněz, aby mládež kajícně
z hříchu svého ue vyznala s předsevzetím nápravy,
to už je očkování perveraních myšlenek) Kdyby o 8.
přikázání v katechismech nebylo nic, tu by zas vy
razila pokroková žurnalistika s pokřikem o potměši
losti a farizejetví „klerikálů“, kteří nechtějí vůbec po
učorati o světě skutečném, 0 životě takovém, jaký se
v praksi jeví. Kdyby vykládal o 6. přikázání kněz tak
bez rozpaků a na plná ústa jako na př. Hua a Roky
cana, strbl by se mezi novobusíty rámas k nevypsání.
Kdyby se masili katolíci tak důkladně a veřejně zpo
vídati jako čeští bratří před Augustou, hned by 8e
pořádaly proti tomu protestní tábory pokrokářů. —
Chcete li tudíž za každou cenu tapiti, netupte tedy
aspoň s tak eměšnou nedůsledností.

Nač „Osvěta lidu“ zapomměla. „Národ.
Politika“ ze dne 19. července a jiné listy přinesly
tato zprávu: „O vzrošující příšerné vraždě, které do
pustil se Adolf Můljer, očitel obecné školy v Důrn
bergu, rodem z Trnobran u Jacbymova, docházejí
zprávy z Chebu. Můller byl již před nedávnem zatčen
pro podezření, že zavračdil 11letou školačku Ida Wuns
chelmayerovu. Včera podroben byl znova Gtihodinnému
výslechu, při kterém k činu úplně se přizoal. Doznání
jest velmi obšírné, než podrobnosti Čínu, s bezmesnou
surovostí provedeného, nelše vylíčiti. Zlosyn zavlekl
svou oběť c půl 5. bod. odpol. do ložnice svého bytu
ve školní budově a děcko znásilnil. Po mukách, jež
děrče 1:/, hodiny trpělo, zaškrtil vrah děcko a kla
divem rozbil nebožátka lebku. Mrtvolu schoval potom
pod postel a odebral se do hospody na pivo. Po10.
hodině se vrátil domů a brzy na to zaslechl klepání
na okno. Matka Idina přicházela pátrat po zmiselém
děvčeti a netrašeně zvěstovala učiteli, že se její doerka
dosud novrátila ze školy. Vrah na to odvětil: „Co by
te jí bylo stalo? Jděte se jen podívat po vsi, snad
ji najdete.“ Za hodina potom sebral mrtvolko, ovinuv
hlava, z níž se prýštila krov, zástěrkou, a odnášel ji
do blízkého less. V té chvíli zaštěkal v sousedním

statka pe a vrab mrštil bezdnobým tělem do roští.Tam také byl mrtvola za dva day nalezena. Po
přiznání se ka příšoméma zločiau překvapil vraba
vyšetřující soadce otázkou: „A coš paní Endrestovou
v Bayrutech jete nezscraždil P“ Vrah zbledl a konečač
ze sebe vypravil zamítavou odpověď. | Všeobecně 6e
však věří, že Můller je téš pachatelem vrašdy na En
drestové.“ Odporpý to obrázek, že! — Židovská „Nene
„Freie Presse“ přinesla z Pošti tyto dny zprávu, jak

čal kalvínský pastor a říšský poslanec Irsay v Ko
ou vynčovati sličnou paní jednoho důstojníka kalvín

skómu ovapgoliu, když manžel s plukem přeložen do
„Serajeva. — Ale vyučování skončilo soudním vyše
třováním; jakkoli členové parlamentu bleděli utatlati

kousky An jehogmělirádi pro jeho liberální(snad zednářské ?) smýšlení, přece jen širší veřejnost
dověděla se takových věcí, že byl pastor sesazen. —
Neslídíme lačně po kašdém pokleskalidí s tábora
jiného jako naši protivníci, vědouce, fe takové sken
dální věcí přihodití se mohou věnde. Jelikož však

rotikatolický tisk namábá se vší silou dokáseti, do
atoličtí duchovní jeoa horší neš kdokoli jiný, jest

vhodno občas poukázati, jsk to chodí jinde.
Sjezd katolické moderny pudevPře

rově v sále záložny o 10. hod. dop. dne 831.července
1900. V r ta v Pro

-stějově s Bíléhoprapor © Olomouef dyho na místě.

Pojišťování starobní zavádí táborské
et. ina. Te =ročního svéhovýtěžku urmevla

se věnovati každý rok jistou část na podělání všech
-dítek ze školy táborské vystapujících, a to tak, žeza
každé dítě vloží určitý obnos do Zomekéhopojišťova

-eího onde Tok má-dítězajijtěnou úvybrati,| s ve stářínoo v neaděbpnostj| i.
"Činemtímbejegusdětljak Bahduty, Jo
"ukládaly depury v Zem. kodií Mety, sy

Výnos x kkvětím. Protestantský farářv Ca
mertbenu má volkou sabradu, v'níš Šstuje pouze
lilie. Prodává je do Lomšýna,kdeze új -atrží rodab:

12 tislo K. Paní Maud v Barkohiere pěstujevýbradaé“
Tůše, známé pode jménem marlala Niela; dostává ba
"ně ročné 24 tisfe- jíz — I nadějílidé květin

:slokati by mohli ský grod. (08« přetování

Zase příklad socialistické svobode
mysinosti. Nekatolické „Národní Listy“ oznamují
dne 21. července: „Vdílně pekaře pana Jane Han
zálka v č. 116 v Žiškově vypukla stávka a atávkající
pomocníci pilně dbali tobo, aby pan Hanzálek nezískal
žádné dělníky. Ale doba je zlá, živobytí drahé a kdo
pracovati chce, nemůže podporovati různé stávkové
výstřednosti. Pekařský pomocník Josef Holub, 49 roků
starý, bydlící v Rokycanově ulici č. 5, nedal se steh
nonti terorem a v dílně Hanzálkově pracoval. Stávkáli
obelstili Holuba, aby jej tím snadněji mohli ztýrati.
Vylákali Holoba do hostince v č. 843 v Žižkově, zdán
livě bratreky s ním besedovali a pak jej domů vy
provázeli. V Jeseniově ulici probudila se ve stávkářích
pomsta a krvelačnost a nemilosrdně Holuba zbili.
Ranami posetý starý dělník odebral se na strážnici,
kde se mn dostalo lékařské pomoci“. — Čím se liší
tací „osvícení“ socialisté od barbarských černochů?

6 svoji vzteklou msta provádějí a větší rafinovaností
a letivostí než obyvatelé temné Afriky.

Účinný prostředek memocmým ma
prsa. Rosín. farář dp. R. Kosar odporoučí vřele
tento prostinký prostředek všem, kteří stížení jsou
různými porachami plícními. 500 gr. cibalí celých
slap a nakroj na několika místech, nikoli však roz
krájeti. K tomu přidáš 100 gr. medu a 400 gr. cokra
a dáš do litru vody. Tuto smíšenina vař tří hodiny.
Po vychladnutí odstraň cibuli a máš ta syrnp, kte
rébo budeš denně užívati asi 5 neb 6 velkých lžic,
Třeba pamatovati, že třeba tato prostinkou, ale velice
účinnou medicina užívati ve stava vlažném. Kdyby
se pacientovi zdálo, že obtíží přibylo, nedej 8e tím
zastrašiti a nepřestávej užívati — tof právě dobré
znamení. V nutném případě opakuje se dávka. Aby
syrap byl vlažný, nalej tolik, co potřebuješ do malé
labvičky a ponoř před užitím do vlažné vody. DěteLu
se dá pouze lžička kávová. Pan farář Kosar tvrdí,
že mu to pomohlo i v jistém zastaralém případě,

Množství nikotinu v mašich doat
mleich. Viržinky jemné obsabují v procentech na
váze 399 proc. nikotinu, regalita 2:90 proc., lrátké
1-88 proc., panetelas 1-81 proc., trabuka 161 proc.,
brasilská viržinka 1'47 proc., operas 1:43 proc., por
toriko 141 proc. kaba 1:40 proc., britanika pouze
U29 proc. nikotinu a jsou tudíž z našich obyčejných
doutníků nejslabší.

Opět pěstní kulíura „utiačovamých“
v Prostějově. 9. červenceměli míti národní so
cialisté v Prostějově schůzi. Rudí už dopoledne říkali:
„Dnes ať ai národní socialisté přinesou šátek na kosti“,
a pod. Když bylo v hostinci p. Černého velikou vět
Šinou zvoleno předsednictvo ze strany červenobílých,
spustili socialisté strašný rámus; chtěli míti před
sednictvo rudé. Počaly pracovati pěsti, hole, židle,
zableskly se i nože, tak projevovali socialisté své
„sympatie“ k právu hlasovacímu a kvolnosti na schůzi.
Rvačka a řvaní stále ae stapňovaly. Když policie vy
klízela sál, došlo ještě k nové řeži na chodbě. Na
konec radí vytlačení a vrata domu zavřena. Tu po
čali rudí restauraci bombardovati; velkým kamenem
rozbity dvě okenní tabule. A tak policie mueila znovu
důrazně připomenouti, že tohle všecko směřuje proti
volnosti a bratrství. Těm rabiátům, kteří do krve
sranilí červenobílé, nestalo se od policie nic. Policajt,
jehož tupí socialisté jako tyrana, počínal si líp než
„uvědomělý, humanitní socialista.“ Jak by ta volnost
vyhlížela ve státu badoucnosti ? Snad bůře než u ně
kterého divokého kmene afrického. A kdo ponouká
rudé k takovému násilnictví? Jen si čtěte vzteklé
výpady rodého tiskn. Co takový tisk několika slovy
napoví, to potom provádějí soudruzi v širším slohu,
padní oko nebo zab — anebo třeba hlava. Jak nád
herná a jemná jest ta vyšší, nadkřesťanská koltara
„bojovníků za svobodu l“

Česká =ahradmicko ovocuická vý
stava a ovocnářko zahradnický trh koná se na vý
stevišti v Královské oboře v Praze od 19. září do 7.
října t. r. Podrobný program má tyto hlavní body:
I. Zahradnictví. — II. Ovoenictví a vimařetví (Ovocné
výstavy kollektivní, ovocná výstava velkostatkářů a
větších pěstitelů, výstava jednotlivých pěstitelů,ovocná
výstava zvláštností, vinařství, ovocnické výrobky). III.
Průmysl. IV. Umění « umělecké předměty. V. Litera
tura « očebné pomůcky. VI. Spolky okrašlovací a pod.
— Veškeré dotazy a informace řízeny buďteč Výboru
české zabradnicko ovocnické výstavy v Praze II., 799.

Spolek českých akademiků vBrně
pořádá dne 1. srpna odpoledne na Velehradě achůzi
katolického studentstva s programem: „Organisace
katolického studentstva slovanekého.“ Spolek doufá
v hojnou účast všeho studentstva katolického.

Petice k podepisování jako protest proti
enabám socialistických štváčů a pokrokářských učitelů
vydalo a všem svým přátelům rozeslalo předsednictvo
Sdražení čes. katol. zemědělců. Kdož jete je dosud
neobdrželi, pište ai o tyto ihned předsednictvu Sdru
žení čes. katol. zemědělců v Dolním Městě, p. Lipnice.
Doba je vážná; plň každý svou povinnost!

Ohremná stavba. V NovémYorku staví
se právě 4Opatrový dům, který bude vysoký 194metrů.
Dům ten, téměř dvakrát tak vysoký jako věž avato
vítského velechrámu na Hradčemech v Praze, patří
společnostiSingrosytovárnyna.šicí stroje, Naatavbo
jeho poušije se 13.000 tun (po 10 metr. cent.) ocele a
odízjesi podítťwešš 797,Sint is.

(Zasláno).

Niiturientům |
oyíietie Královéhradéckého:z rok 884

Milí kolegové!
"© PRRĚ 25 lety opnatilí jsme gymnasium Králové

hradecké, aniž bychom od té doby sebyli séšli. —
Vapomíuky na studie gymnavijaí, na bývalé naše pro

fosey, na kolegy sesnulé, na drobná dobrodrašetvíživota atadentského, naděje i plány, které jeme ci

budovali, jsou ve vyspělejším věku, v němž ae nalé
záme, příjemným vytržením ze starostí denního života.
— Oživme tyto vzpomínky a sejděme ae po plném
čtvrtstoletí v městě, kde jeme studovali. —Sejděme
se Y sobotu dne 25, srpna 1900 v Hradci Králové
během odpoledne! Večer ztrávíme v přátelské zábavě
a drubý denvěnujeme návštěvě ústavu, učitelů avých
a prohlídce města, od rozboření hradeb rozšířeného a
zkvétajícího. Přijďte všichni!

Ph. Dr. Václav Řezníček,
scriptor knihovny Musea v Praze.

JUDr. JosefČížek, JUDr. Lad. Klumpar,
advokát v Náchodě. advokát v Praze.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne21. července 1906. 1

b) plenio« K 12-80—13 80, šita K 10'30—10'70, jedma
ne K0000 —00'00, prosa K 00*00—0'00, vilkre K 14:00
—000, hrachu K 20-00—00*00, ovsa K 6-00—9-10,
čočky K 00 C3—0000, jabel K 26-00—00-00, krup K
24C 300, bramborů K 3*20—0"00, 100 kg jetelového
semene červeného K 0'00—0'00, 100 kg jetelového se
mínka bíl. K 38:60—00, růžáku K 36:00—0:00, olejky
K 00 00—0000, Iněného semene K 18-00 —00'00, 100
kg žitných otrab K 12-50—0000, 100 kg pšeničných
otrab K 12'50—0'00, « kg másla čerstvého K 220
—000, 1 kg másla převařeného K 0.00—9.00,
t kg sádla vepřového K 168—000, 1 kg tvarohu K
0-30—0'00, | vejce K 0:6—00, 1 kopa okurek K 65-30
—540, 1 kopa zelí K 4:00—12-40, t kopa kapasty
K 160—3:20, 1 kopa cibule K 0'50—0:80, 1 kopa drob.
zeleniny K 100—400, 1 pytel mrkve K 1:40—200,
1 bočka třešní K 1-80—260, 1 hl jablek K 0000—
00 00, 1 hl brašek K 0:00—000. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 21. července 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 65, žita
81, ječmene 00, ovsa 107, prosa 0, vikve 60,
hracha 4, čočky 0, jahel 14, krap 16, jetel. semínka
64, lněného semene 00, olejk= 17. — 2.) Zeleniny:
zelí 75 kop, okarek 110 kop, kapasty 80 kop, cibule
250 kop, drob. zeleniny 285 kop, mrkve 50 kop,
brambor 134 hl, salátu 00 kop. — 3) Ovoce: jablek
0 hl, třešní 170 beček. — 4) Drob. dobytka: vepřů
00 kusů, podovinčat 531 kusů, kůzlat 3 kusy.
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Nejsvětější Svátosti Oltářní
posvěcený.

Sestavil Abbé A. Henry, čestnýkanovník a řed
ústavu Nejsv. Trojice v I.a Marche. Dle III. vydání
přeložil Weojt. Kameš, farář v Chřenovicích. Ná

kladem biskupské konsistoře,
Stran 514 — 8*. — Cena brošovcního výlisku 1 K
40 h, tranko 1 K60 h; v tuhé vasbé
1 K80h, franko 2 K; v kůší 2 K60h; frankoK0.

Recensi pochvalnou této výtečné adoračníkníh
viz v Červencovémsešitu „Rádceduchovního“ r. 1806.

sopis: 99. Fucharistia (roč. I. 1896) čís.
to. (říjnové) str. 160 podává o spisu tomto úsudek
skvělý. Píšeť: Jsme vděční ctěné blsk. knihtiskárně
v Hradci Králové, že nám knihu tuto zaslala. Po
srovnání s Walserem máme knihu tuto za lepěl a

| příhodnější pro členy věčného klanění nežli onu,
+ ne nos modiiě, dlé i mý

k rozjímání, čebož se ve Walseru nedostává.
Proto ji odporučujeme všem

ká. Kdo W. stéted opis, m v
Kpiha m : .

sd iíkch proM cho

pošěenií© NS O, + jojnost krásných příkladů. — DÍL II. odpořučuje se

k Any ; tacíma kázáňím. — . NÍ. uvítají zbožné dušé pro hoj
nost krásných rozmanitých pobožností k N. Sv. O.,
k sv. přijímání, ke mli svaté; z té příčiny kniha
došla$ v našich klášteřích hojného rozšíření. —*

Blekupské knihtiskávna.
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Pensionát Uršulinek

v České Skalici,

Obsahuje německou osmitřídní školu
8 p.ávem veřejnosti. Cbovanky mohou
se těž vzdělati v jazyce českém, fran
couzském a anglickém; mimo to cvičiti
se mohou v wualbě, v hudbě, učiti se
vésti domácnost a všelikým ženským
pracím j vaření, žeblení a přípravě
prádla.

Ústav má krásnou polohu a vyhc
vuje všem požadavkům.

Měsíční plat jest nejvýš mírný; za
budbu platí se zvlášť.

Školní rok počíná 16. září b. r.
Představené.=

PŘALOŽIUOSŮNÁ KOUNŮ
Zachovalý starší tvrdý i měkký nábytek,
garnitury i pohovky moderních vzorů za

každou cenu prodá

K. V. Skuherský,
v Hradci Králové, proti hotelu „Merkur“.

blížením k příslušnému slohu

Antonín Chlouba,
dekorační malíř

v Chrasti u Chrudimi.
Rozpočty sestavuji zdarma.

Praktikanta
z řádné rodiny S přiměřeným vzděláním

přijme

první královéhradecké knihkupectví
a antikvariát

výtečné chuti; zásilky 5 kg. franko
dob. zelená od K 11—, pěkně

pražená od K 1$—.
Každá akouška nadmíru uspokojí.

AYakvá

Pr Jan, Slaánoy, Čechy

Uměleckéřezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty prodomácnostatd.provádí

závod řezbářeký

Josefa Soudila
v Hradei Králové, Haló náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi mírné

Vychovávací ústav
v Kocléřově u Svitav——

přijímá přihlášky dívek škole odrost
lých, které si přejí nančiti se němčině,

"hudbě, vyšívání, čití a přistřihování
prádla i šatů a vůbec

všem ručním pracím.

Ač konveraace německá, jest ústav
veden v duchu národním.

Krajina lesnatá, velmi zdravá,
Denné poštovví spojení 8 nádražím

ve Svitavech.
Zápis od 1. září. Přijetí možno celý

rok. Bližší dotazy zodpovídá

Správa ústavu v Kocléřověu Svitar,
království České.

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailií.

- Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKala Zavadila
v Hradci Králové“č. 83.

ku zhotovení veškerých kos
stelních nádob ze stříbra,

bronzu daj kovů,od nejjednoduššího do nejstkvostněj
šího provedení, v každém

vzorku afryze církevním slohu.

Vše'přesné, čistě a důkladně
zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímžumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Bisknpskou Milestí revído
vány.

Mešní nádoby jen v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se rychle, řádně a

„ levně vyřizují.
Vše zasílám jen posvěcené.

Vzorky, rozpočty, nákresy i hotové sboží na nkásku
franko senašou. [Chudším kostelům možnospláceti
bes přirážek.
PEB“ Sta odporučení a čestných uznání porace. “tjij

Prosím Veledůstojné dachovenstvo o laskavoupřízeňa důvěruzávodudomácímu.

Aho A
mna kupeciví
z řádné rodiny, který s dobrým prospěcbem ve
škole se učil, přijme se za výhodných podmínek.

Bližší adělí adm. t L

WS“ Osobníuvedenírodičižádoncno.jjEve
PTTPL

Račte si objednati
OOokapesní 00
kalendář

organisací katol. na r. 1907.
Kalendář obsabuje vědecké práceDr. Šimáka,

Dr. F. Reyla, prof. Drápalíka, Jukla, Sahbnlyatd.
Znamenitá pomůcka ve veřejném životě pro všechny.

Cena 1 ex. v plátně váz. jest pouze 90 h
(poštou 1 K), 12 ex. po 80 h, s poloviční
frankaturou. Cena 1 ex. brožovaného 70 h,

poštou 80 h.
Nádavky nelze udělovati.

Objednávky vyřizaje

Josef Polák,
Hradec Králové, Adalbertinum.

Kalendář vyjde ku konci srpna.

DDODUBDDUUUUUHOU

avštivenk
nabízí bísk. kmihtiskárna v Rradei

Králové.

"
Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrár spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešt,VIII. ker József
kórůt 1ž ga. — Praba,
Ferdinandova tř. 48. —
Videň-VII., Mariahilforstr.

86.

Senny odarma a
Nejnižšíměríční

splátky.

L P. T. dachovonstvu z vláštní výhody. “

BYT
o 4 velkých pokojích

s příslušenstvím,

jcoupoelnou,
stkvostně vypravený, čistý, parketami a
rovoou, ohbnivzdoraou klenbou opatřený,
pronajmu solidní stálé partaji, nepřihlížeje
na výši nájemného, na němž mí nezáleží,
jelikož po zaplacení daní atátních, zemských,
obecních,okresních i okresního Grandhotelu
sbodou pro moji kapau £ nájemnéhojen drobty.

FE.Chrudimský
VHradoi Králové.

UHLÁ
Dodávám uhlí na

cenách. Přímé d. bodnutí Zádoucno.

na celé vagony při cenách nejlevnějších.

vá no =

————

"4

-=

svůj hojně zásobený sklad

— —
J

„©



v Drobty z válečná doby r. 1866

sebrané.

C) Příměří a dozvuky války.

Dne 4. srpna 1866. stalo se u obecního
úřadu v Hradci Králové protokolární dohod
nutí s místními řezníky ve příčině zásobování

čínaje dnem 6. t. m. Přítomných 6 řezníků se
uvolilo zásobovati posádku i civilní obyvatel
stvo masem, bude-li jim dovolen průchod všemi
pevnostními branami, za ceny tyto: I dolnc
rakouská libra hovězího masa za 26 kr., 1 lb.
vepřového za 30 kr., skopového za 20 kr,
telecího za 20 kr. Řezníci se uvolili ponechati
ceny ty do konce srpna t. r. Na základě toho
byly řezníkům vystaveny certifikáty pro měsíc
srpen 1866., aby mohli obdržetí průchodní
listy.

7 C. k. polit. okresní úřad královéhradecký
v Třebechovicích poukazoval vynesením ze dne
7. arpna 1866. č. 5. veškeré obce, aby sepsaly
ibned všecky rekvisice, které byly předsevzaty
od král. praského vojska v čase klidu zbraní.
Sepsání s přiložením obdržených kvitancí neb
jiných důkazů mělo se zaslati do 6 dnů c. k.
okr. úřadu do Třebechovic, kde se až do ote
vření pevnosti královéhradecké mělo úřadovati.

Podpůrná jednota v Praze, za předsed
nictví rytíře z Geitlera, zaslala dne 8. srpna
1866. na adresu purkmistra královéhradeckého
pro nemocnici v Hradci Králové 641 liber cu
paniny, 900 obvazů, 100 liber kompreasorií,
300 třírohých šátků, 100 nápreníků, 3 stříkačky
na rány, 300 košil a 100 párů podvlékaček.
Věci byly due 11. srpna t. r. (vložené v bed
nách a pytlích — 19 kosů) z nádraží vyzdvi
ženy a do nemocnice dodány.

(Věrný opis tištěného a na rozích nalepe
ného) Ohlášení. Č. 1608. Když slavné cís. král.
velitelství pevnosti ku doplnění potravní zá
soby pro cís. král. vojenskou posádku pro dobu
klida zbraní roční koopi potřebných látek
k výživě zavedlo a dopisem od 2. t. m. č. 293
tíž zdejší obecní správě nařídilo, také pro
soukromé obyvatelstvo o tříměsíční opatření
potravou, v pádu kdyby po vypršení lhůty
klido zbraně, mír oaplně uzavřen býtí neměl,
v čas pečovati; tak se k dosažení toboto účelu
vzhledem na již dne 2. t. m. č. 1603 oveřej
něnon obláško zdejšímu obyvatelstvu následo
vol, ka přísnémo zachovávání odporačené a
k jeho prospěchu jen směřající vybídnutí
sděluje.

1. Doba trvání opětného zavpatření po
travou zahrnuje v sobě měsíce září, říjen a
listopad 1866.

2. Veškeří obyvatelé i s jejich rodinami,
kteří zde v pevnosti při prvním obležení
ostavše, od své potravní zásoby nějakou částku
vypotřebovali, jsou povinni, chybující díl bez
meškání doplniti a sice v tom způsobu a množ
ství látek, jaké zdejší úřadní oznámení od 11.

, května 1866. č. 1040 pro každoa jednotlivou
osobu astanovuje.

3. Osoby neb rodiny, které se buď sem
opětně navrátily, neb nové přibyly, mají za
povinnost, se na ten samý způsob pro vyřk
oatou doba potravou opatřiti.

4. Aby obecní řízení přesvědčení nabýti
mohlo, které rodiny do města se navrativši,
zde ostatí hodlají, tak sa p. domařům neb
jejich zástupcům za povinnost ukládá, aby bez
prodlení veškeré takové rodiny neb osoby
ohledně jejích dalšího stálého pobytu sem jme
novitě ohlásili, a to sice bez rozdílu, zdaž ta
kové již při prvním obležení buď zde již ostaly,
nebo po takovém do města zase byly přibyly.
Kdožby proti takovému nařízení jednal, tak na
sákladě zdejšího úřadního výnosu od 14. čer
vence b. r. č. 1581. té tam vyřknuté peněžité
pokutě od 10 až ke 20 zl. k ruce zdejší chudé
pokladně, bez prominutí podlehá.

5. Ohledně se znopatření masem, jest
maso a zdejších řezoíků pp. Josef, Jan, a Ema
noel Vinter pak Karel a Josef Petříček buď
doplukem, neb nově k sjednání. Jen od těchto
jmenovaných pánů řezníků vystavená, a po
tvrzením zapožádaného platu a určitě udáním
částky masa opatřena vysvědčení, se u komisí
za platna uznají, naproti tomu ale každá jiná
co peplatna se savrhoe,

6. Komisi ze třech c. k. vojenských a ze
třech údů z obecního řízení sestavená bude
potravní zásoby pod vedením pana obeeního
radního Adolfa Ridla, dne 22ho t. m. počínaje,
od doma k doma skoumati a v tom potřebná
opatření sjednávati, pročež každý kdožby buď
docela, neb jen nepostačitelně zásobena býti
se vynalezl, mnel bez ohledu a odkladu město

; Opustiti, k čemož od strany slav. c. k. veli
| telstva pevnosti potřebná podpora podána bude.

7. Všechoa ku potravnímu opatření emč
řující ohlášení jedině u pana obecního radního
Adolfa Riedla co řiditele této opatřovací ko
misi deně od 10. až do 12. hodin dopoledne
zařiditi |ze, kterémuž také k zaznamenání po

I třebný úřadní rejstříky odevzdány jsou byly.
| Konečně

8. se činí poznamenání, že ačkoliv ouplný
mír mezi válečnými mocnostmi ve vyjednávání
jest, jeho výsledek ale ještě úřadně známý
není; se toto vybídnutí z té příčiny ohlásilo,
aby v pádu nepříznivého výsledku tohoto smír

, ného vyjednávání žádný výmlavu neměl, žeby
o tomto 3 měsíčném zásobení potravou v čas
spraven nebyl. — Od obecního řízení v Hradci
Králové, dne 10ho srpna 1866. — Starosta:
Collino.

V měsíci srpnu 1866 byl rozdáván dělní
| kům blíže Prahy leták „Pláč korany české,

čili upřímná slova -taročecha propověděna
milým krajanům léta bídy 1866. V Borlíně,

| vytištěno n Trowiče a syna.“ Na titolním listě
: bylo motto: „Seberme sel“ Pro zrádný, revc

lacionářský obsah tohoto spiska bylo nařízeno,
aby zatknuty byly osuby, které by jej rozší
řovaly. Zvláště se apozorňovalo na markytány
proských vojů.

Za prnské invaze jak v okkupovaných,
tak i od nepřátel prostých částí Čech byl
kolportován v Berlíně tištěný německý ča
Sopis pod titulem: „Hurá, Prusové“ Tento
list obsahoval tak'“ž nestydaté výpady proti
rakouské vládě a k. armádě. Mimo tyto
bylo rozšiřováno ještě více jiných brožur,
pamfletů, písniček, vyobrazení a letáků obsahu
velice vlastizrádoého, aby záští a opovržení
proti legitimní vládě vyvolaly a obyvatelstvo
ku vzponře a odtržení od Rakouska podaěco
valy. C. k. pol. okres. úřad upozorňoval dne
17. září na tyto spisy a vybízel, aby byly za
bavovány.

Dne 11. srpna oznámil lesní úřad magi
strátu, že během války nbylo celkem 125 sáhů
dříví k palivu, na něž nebyly dány poukázky;
na některé dříví byly sice dány od vojska
stvrzenky, avšak některé pluky uherské a
vlašské nechtěli vydaného dříví kvitovati.

Oběžník. Č. 3. — Dle výnosu c. k. místo
držitelství ze dne 9. t. m. stalo se s králov.
proským generálem z Falkonsteinu usnesení,
že se má král. praské vojsko, boďsi na delší
čas v obcích ubytované, anebo na pochodoch,
skrze pruské vojenské správy z jejich záso
báren zaopatřovati.

Výminka se připouští jenom v pádu ne
možnosti k zaopatření z těchto zásobáren,
v kterémžto páda ubytovatelé mají mužstvo
stravovati — důstojníci a úředníci se musejí
v každé případnosti sami zaopatřiti a se svými
hostiteli vypokojiti.

Kde ubytovatelé vojsku zaopatření dáti
mosejí, jest to vždy oa cedalkách ubytovacích
pozoamenati. Na jednoho muže patří denně:
26 lotů chleba, '/. libry hovězího masa nebo
4 libry špeka, 1" lotu soli, 1 lot kávy, 6
lotů rýže, nebo 7'/, krup, nebo 15 lotů vaření;
/ žejdlíku kořalky.

Na faráži pro jednoho koně od těžké
kavalerie: 11, libry ovsa, 3 libry sena, 3'/
slámy; pro jednoho koně lebké kavalerie:
10 liber ovsa, 3 libry sena, 3%, libry slámy.
Královéhradecký c. k. okresní úřad v Třebe
chovicích dne 14. srpna 1866. C. k. okresní
přednosta Kolovrat v. r. Městský vojenský
ubytovatel byl o tomto vynesení vyrozuměn,

Oběžník. Č. 8. — Jelikož v některých
obcích cizí majetek: koně a vozv přípřežní i
mnohé jiné věci se nacházejí, nařizuje se obec
ním představenstvům, aby všechny takové
předměty sebrat nechala a o to se postarala,
by až do vypátrání vlastníků na jistém místě
uschovány byly. Obyvatelé obce nechť olláše
ním 66 vyzvov, uby u obec. představeného o
známili, kdo z nich nějaký takový cizí majetek
u sebe chová, ať i představený sam po tako
vém pilně pátrá.

Kdo by takový cizí majetek měl a jej
neohlásil, aneb jej prodati se opovážil, bude
soudem co nejpřísněji stíhán a trestán,

Ohlásí-li se majetník těch kterých věcí
a právo své na ně a představeného obce do
káže, nechť se mu vydají. Představonstva obcí
předloží sem do konce běž. měsíce a pro bu
doucnost všdy, kdykoliv nějaký cizí majetek
v obci vypátrají, sexnam a popsání téhož k cíli
tomu, aby se vlastníci, ohlášením veřejným

opozorpění, o něj přihlásiti mohli. O. k. polit.okres úřad královéhradecký v Třebechovicích
dne 14. srpna 1866. Kolovrat v. r.

Oběžníkem téhož úřadu ze dne 14. t. m.
G. G bylo představenstvům obcí oznámeno, že
o. k. ministerstvo vojenství netanovilo, aby se

-—

na základě zpráv o ztrátách vojska obcím a
příbazným sdělilo, kteří vojínové ve válkách
jako mrtví, poranění, zajatí a ztracení se vy
kazají.

Oběžníkem z téhož dna č. 10. oznamoval
c.k. polit. okres. úřad, že dle nejvyššího roz
hodnutí ze dne 6. července t. r, všecky zásilky
peněz a cenných papírů až do 175 zl. r. č.,
které buď od vojínů c. k. „severní“ neb „jižní“
armády, aneb na ně činěny budou, pod arče
nými pro obyčejná psaní předpisy od poplatka
poštovního jsou osvobozeny. Za zásilky, které
více než 75 zl. obsahují, jest budoucně přede
psaný poplatek zaplatiti.

Literární hlidka,
(20) Poučování českého lidu o hi

storii dramatickými spisy. Byljsemletos
schválně na dvou oslavných představeních ve dnech
Husových. Viděl jsem od Jos. Jiřího Kolára:
„Žižkova smrt“ a Jos. Kaj. Tyla: „Jan Hue“.
Pozoroval jsem i jeviště i blediště. A bylo mi toho
českého iidu lito; pocítil jsem rozhořčení proti
české intelligencí, která vědomě a dobrovolné tě
mito kusy štve český lid proti autorité církevní,
proti autoritě vůbec a tím připravuje český lid
pro sociálně-politicko-náboženskou revoluci, v níž
ztratí otěže hnutí a 8 lidem samotný: trpké od
nese ovoce . . . Než k věci: Probeřme, třeba jen
povrchně Kolárův divadelní kos: „Žižkova smrt !“
Jos. Jit Kolár sepsal ten kus r. 1850. Kolár —
dle Ottova Naučného Slovníka — jest posud nej
větší dramatický umělec český, básník, spisovatel
8 překladatel; narozen r. 1812. zemřel r. 1896.

Dle „Nástinu životopisu Františka Palackého
od prof. dra. J. Kalouska“ str. LIII. vyšla Dějin
Národu českého od Františka Pa'ackého dílu III
částka 1. obsahující dějiny české od r. 1403—1424
v Praze r. 1850 česky; německy r. 1861. Mohl
tudíž Kolár dějiny husitství do amrti Žižkovy
znáti z knihy Palackého, knihy to autoritativní.
Po případě mohl se v pochybách u Palackého in
formovati. Jest tudíž s podivením, že Kolár Žižkovu
smrt zpracoval na úkor dějepisné pravdě,

1. Jest dějepisnou nepravdou, že Žižkova dcera
Cidlina svou výmlnvností a přímluvoa u otce svého
Žižky zachránila Prahu od zkázy, kterou jí Žvžka
r. 1424 v září připravoval. Kolár líčí ve své tra
gedii přímluvu mistra Jana Rokycany jako něco
podrožného. A přece otec Českého dějepisu Frant.
Palacký ve svých dějinách o nějaké dceři Žižkově
Cidliné nic neví, nic neví, že by ae vůbec při
mlouvala za Prabu při onom památném smíření
na poli Spitálském, kde hlavě národa českého
Praze od božích bojovníků husitských hrozila zá
huba jako Jarusalémn králem Nabochbodnosorem
babylonským. (Laskavý čtenář nechť se přesvědčí
a přečte si Dějiny národa českého od Fr. Palac
kého díl III. str. 341. (vydání IV. zr. 1894.) Leč
taková volnost busnická, ač člověka pravdy mi
lovného a dějin znalého při sledování hry velice
vyrušuje, není tak nebezpečnou, ana nikoho v pc
citech náboženských neuráží. Neuróží ani ženskosti
přítomných žen, ježto jest Cidlina Kolárem líčena
jako dívka šlechetná, statečná, s otcem milovaným
snášející oddané dobré i zlé, ba otce i vlastním
mečem hájící; žena velkomyslná nepříteli život
vyprošující. Maohem více a nepříjemněji by tako
váto volnost básnícká nás urážela, kdyby Cidlina
vylíčena byla jako krvelačná dračice, pomstou
sršící.

2. Za to však bolestně dojímá erdce kato
líka, představuje-i Kolár proti historické pravdě,
tedy smyšlené, libovolně, papežského legáta Fer
dinanda čili Fernanda, biskupa luckého, jako pravou
furii, jen kacířům Čechům sprostě klnoucí, ba co
horšího — i vlastním mečem českého pána smýš
lení busitského v souboji vraždícího. K nadávkám
legátovým jedeu z českých pánů se ozve, legát
jej proklíná, pán tasí meč, legát rovněž, vznikne
boj a český pán jest skolen rukou biskapovon.
Prosíme laskavého čtenáře, aby si do rukou vzal
Dějiny národa českého od Frant. Palackého, knihu
dojista neklerikální, vždyťPalacký byl náboženského
vyznání protestant, srdcem hlásil se ku Českým
Bratřím, (viz Kalouskův nástin života Palackého
str. XIII), a najde tam, že Palacký mluví o Fer
pandu legátovi jak byl r. 1420 s králem Sig
mundem v Brně s četnými pány českými (díl IÍL.
str. 180) — a v tomto městě a v té době měl dle
Kolára Fernand českého pána ocelí prokláti, neboť
plakát divadelní hlásá, že „děj se koná v prvním
jednání, jekožto předehře, na Moravě v Brně“ —
ale Palacký neví o tom nic! Na str. 188, 189 vy
ravuje Palacký, jak legát Ferdinand problásil ve
ratislavi v neděli dne 17. března 1420 bullu
peže Martina V., v níž voláno do boje veškero

fanatvo „k vykořenění Wiklefistův, Husitův a
jiných kacířův“, ale o nějaké vraždě rakou le
gátovon ani vidu ani slechu. O Ferdinandovi le
gátovi píše Palacký na str. 198, jak v Hradci
Králové přijímal sase všecky na milost, kteří od



přisáhli se kalicha v ruce jeho a šli ke zpovědi.
O vraždě ani slova! Na str. 205 vypravuje Pa
lacký, že „král Sigmund v průvodu své manželky
a legáta papežského Fernanda jal ne objížděti
města i brady v okolí Pražském.“ O vraždě ani
slova! Dále vypravuje Palacký o legátovi na str.
206: „Ještě větší způsobilo dojem v národu to,
že legát papožský Fernand a Kunrat, arcibiskup
Pražský, byvše tebdáž ve Slaném pospolu, dali
n“jen veřejně zbořiti a zkaziti, cokoli k obřadu
pod obojí se vztahovalo, ale i kněze jednoho i
laika, kteříž od kalicha upustiti odpírali, co ka
cíře neustupné upáliti. Ku pomstě za to spálili
zase Táboři před bradem Pražským uejprvo 6.
června dva mnichy Břevnovské a jednoho kněze
a jednoho vojína Němce, potom pak 12. června
zase čtyry Zbraslavské mnichy, protože byli ku
kalichu nikterak svoliti nechtěli.“

Ale, že by legát koho proklál avým mečem
— není v dějinách těch ničeho! Na str. 210.,
211. uvádí Palacký list, který legát Ferdinand
poslal Pražanům od vojsk křižáckých r. 1420 ob
leženým (jejž bychom rádi uvedli do slova), ale
o vraždé sni slova Na str. 215. vypravuje Pa
lacký, že nedlouho po bitvě na Žižkově přišlo do
Praby psaní od legáta i od 24 pánů českých jmé
nem královým slibujíc a uabízejic slyšení, kterébož
po tak dloubý čas prvé bylo žádáno. Na str. 284.
285 vypravuje Palacký, že místo legáta Fernanda
byl od papeže za legáta poslán legát jiný a že
se legát Fernand zúčastnil sněmu v Norimberce
v polovici dubna r. 1421., ale o vraždě ani slova|

Vymyslil si tudíž Kolár na papežského le
gáta skutek potupný, čímž nešetrně se dotekl citů
věřících katolíků. Lid, který vidí v rouchu kar
dinálském osobu vraždící, tomu, co se na jevišti
představuje a zvláště je-li to psáno osobou tak
vynikající, věří jako svatosvaté pravdě a bere
těžké pohoršení proti duchovním představeným,
proti duchovním svého vyzuání vůbec. A jelikož
duchovní ve školách vyučují děti nejen věrouce,
ale také mravouce, podrývá 8e takovým vymy
šleným potupným skutkem důvěra v pravdu nejen
věrvučnou ale i mravoučaou a výsledek štvavých
představení i — pustnatí dítek, lehkomyslnost a
nevraživost u velkých. Je takové vymýšlení těžkých
provinění na osoby duchovní — křesťanské, lidské,
spravedlivé?| Vzdělává se tím lid, či sesurovuje?

3. Bestií přímo v lidském těle jest — ovšem
že jen dle líčení Kolárova — Jetřich, syn pana
Mikeše Divůčka z Jemnišť, mincmistra na Horách
Katných, dle plakátu divadelního „bývalý mnich.“
Na jeviště je přivlečen zástupem vítězných Táborů
v taláru mnicha Johanitského s bílým křížem na
černé klerice. Cidlina, kterouž oklamal v lásce,
vyprosí mu milost. Přísahá na kalich jenom na
oko, v srdci však zanáší se úmyslem zákeřně pre
kláti dýkou Žižku Při smíření se Žižky s Pražany
na Spitálském poli v září 1424. namíchává do
poháru, kterým Žižka připíjí mistru ©Janovi
z Rokycan na znamení smíru — jedu. A nyní la
skavý Čtenáři pozor! Frant. Palacký ve svých dě
jinách o žádném Jetřichovi, eynoví pana Mikše
Divůčkaz Jemništ, vůbec neví. Palacký nikde
nepíše, že by byl Žižka kým býval otráven. Vy
myslil si tadíž Jos. Jiří Kolár tu věc patrně na
potupu katolického duchovenstva. A jak nehisto
ricky! Vždyť dle dějin Palackého o stvrzení toho
smíru na špitálském poli „jen to nám povědomo,
že stal se pod základem 14000 kop grošů Praž
ských, a že na paměť jeho snešena jest hromada
kamení, dle jedněch na Špitálském poli (nynějším
Karlíně), dle jiných u Bv. Ambrože na Novém
Městě“, (Díl III. str. 341). A Kolár vybásnil, jak
na znamení smíru si Žižka s Rokycanou (ukají
kalichy! A čím naplněnými?! Vybájený netvor
Jetřich, bývalý katolický mnich, potom na oko
husitský kněz, podává Žižkovi kalich (otravný) se
slovy: „Krev Kristova“ a Rokycanovi kalich se
slovy: „toť mléko matky boží“ (tak aspoň jsme
slyšeli, pozorně posloucbajíce). A oba si fukají,
dříve než pijí. Žižkatukající si „krví Kristovou“
s Rokycanou „mlékem matkyboží l“ Jaký to hi
storický nesmysl. A co hůře, jaká to profanace
busitství. Pokud my dle Palackého dějin Žižku
známe, byl by na místě palcátem skolil ronbače,
který by se opovážil krví Kristovu v kalichu ně
komu připijetí! A což ten rouhavý nesmysl: při
pljení mlékem matky boží !?

Nepopíráme, že nepřátelé Žižkovi Žižku se
světa zprovoditi chtěli. Známe místo v Kronice
Zapově následující: „Mířením se kališníkův na
sněmu Svatohavelském (v říjnu 1423) se stranou
Římskou upadli u oěho všickni kališníci v po
dezření neupřímnosti a zrádného pokrytství. Však
ještě více byl v tom utvrzen, když po návratu
jeho přišel tajný posel od Jana Hvězdy z Více
milic a kněze Ambrože Hradeckého (husitského)
k němu poslaný, kterýž ma od nich dodal list

dne 24. listopadu r. 1423 k němu pravý. V tomlistu totiž stálo, kterak že oni zajsli znamenitého
muže strany Jana Městeckého z Opočna, kterýž
prý je zajisté o tom zpravil, kterak jest jeden8e
Žižkou ve vojště, který jej má zabiti, že za to

má ještě 80 kop grošův odměny vzíti, a již 10
op hotových na to vzal. Bnadno pomyaliti, že
ižka okolo avé osoby proti tajnéma zjednánému

vrabu opatření učinil, a že také katoličtí pánové
toužíce již nesmírně po obnovení pokoje a řádu
v zemi, takovýmto nešlechetným způsobem hroz

ného protivníka všeho smíření se 8 nimi sprostiti
se chtěli (II. díl atr. 1000). Palacký (III. str. 337)
rovněž uvádí obsah poselství pana Hvézdy a kněze
Ambrože, ale podezření onobo proti pánům katc
lickým nevyslovuje. Leč srovnává se 8 historickou
pravdou víniti z travičetví neexistovavšího mnicha,

ství?
A české publikum, až na sporé výjimky,

všemu věří, všecko as pravdu pravdoucí přijímá
a v nenávisti proti všemu katolickému a kněžskému
se posiluje. To je láska ku pravdě, to je ne
straunost, to je humanita!? Kdyby to nějaký po
koutní helvetský pisatel servíroval publiku v ně
jaké protestantské Zlámané Lbotě v Prusku, to
bychom se nedivilil Štvamím proti katolíkům vy
dělává si u protestantů chléb vezdejší. Ale Ko'ár,
vyznáním katolík, poblikn a 90 procent katolickému
a nota bene prý intellig-ntnímu, a dějin prý ná
roda svého znalému, takovou že podává duchovní
potravu?!

Když jame tu „historickou“ tragedii viděli,
seděli jsme jako v Jiříkově vidění.
hlavkuje česká historie rukou jednoho z největších
dramatických básníků! Pokrač.

GRANDHOTEL
pe- v Kolíně. -gu

Znovuzřízenépokoje, místnostikavárenské
a restaurační. Každou dobu dobře upravená
studenái teplájidla. Vina stolní vlastního
pěstění, plzeňský prazdroj, vyleželéko
línské zámecké pivo a pardubský porter. —
Omnibus ku každému vlaku. — Kuporadám a
schůzím zvláštní oddělené místnosti. — O bojnou
návštěvu prosí

Josef Paseka, hotelior.

SOCHY, OBRAZY, OLTÁŘRE
A VEŠKEREN KOSTELNÍ NÁBYTEK

V KAŽDÉM SLOHU PŘESNĚ DLE PŘEDPISU

CÍRKEVNÍCH CO NEJLEVNĚJÍ U FIRMY

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
UMĚL. ZÁVOD SOUHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

vRo pnáCE KOSTELNÍW SYGHROVĚ.

ZALOŽEN 1843,

PROVEDENO PŘES Ao NOVÝCH OLTÁŘŮ,

SO B. ITROBŮ A OBNOVENO AX 00 STARÝCH

———— o | UTÁŘŮ.O

ZlatámedaillePardubice

19083.

Právé vyšlo!
Reforma

manželství.
Píša Dr. Fr. Reyl.

důkladného díla, v němž by do všech podrobností
byly probrány a oceněny zásady katolické i ná
vrhy našich odpůrců v příčině reformy manžel
ství. Nyní konečně tedy Česká veřejnost dostává
do rukou dílo vážné, kritické, založené na dů
kladném studiu spisů katolických i mimokato
liekých a při tom populární. Starejte se, aby bylo
pilně čteno!

Stran 148 registr. 8".
a- Cena140K.

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna
vHradci Králové.

Továrnaer
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JE Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

dříve závod na gušitkování ovoce, salošený 4 |
r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4 |

— nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punče, likéry, sladké ovecn
víno, bílé i červené,vino boruvkové (medici
nalní),vína sladká avíno Šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme svlášť na výtečný a při takovéjakostivelmi levný koňak a výbornou
slivoviol, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medatllí
státní a diplomem slaté medatile, a mnolými ji
nými diplomy s právem rašení slaté medaslle.

Vzorky zdarma naIranko,

Železný nábytek
„za K 760
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posteleskládací. . . .
tytéž postele v silněj. provedení. „ „ 9—
postele s plnými želez. stěnami . od „ 23—
drátěnématrace <- . . -4 „18—
dětské postele. 1 1 JŠ—
kolébky . pon 16—
mycí stolky ... ——
stojanyna šaty . <... . < + 4 „l
stojany na deštníky . . . . . 4+ » T—

OP" velice praktické "B

skříňové postele
(pro úsporu místa)

s plnými železnými stěnami
s matrací plněnou jem. dřevitou vlnou ve velik.
80X180 cm za K 29—. Tytéž postele bez
plných stěn a s pérovou matrací za K 256—

doporučuje firma

Praze, VáclavskéJAN STOUPA " lámiu6.2
©“ [ilustrovanécenníkyzdarma a franko. "B

'o[rspem381Z:G061uépu0"T

"G06128To[IeEpom91812

Vídeň 1906 Zlatá medalie.
FAntverpy 1006. Zlatá medaile.

Prahaj1905. [. cena. Diplom čestného uznání.
které jediněkupujte a žádejte!,MONOPOL,.“

akciová svíčkárna a voskárna v M1. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

|Tevární sklad PLZEŇ, Saská ulice číslo 7.
Telefon č. 416.

Paramenta.

(gnáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Hoškudiy, faráře ve Týpraehiioieh)

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

Idudajněnění

UEKMTIEKN?

————

pra a kovovéhonáčiní. | |
i Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku [

: se na požádání franko zašlou. U
Kiatajninánojdttojtzácth(= jatntafuoun uýndnáodunh ČvěnhPnágdududučnínů0-0]

ad=jzáná-úafodně|



Piana,

pi anina,

«varhany
pojnovějších

soustav — levně

též na splátky a výměpn nabízí
první královéhradecká továrna

AL. HUGOULHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

$ Sklad na Velkém náměstí č. p. 89. 2
vedle lékárny.
Král Vinohrady, Karlova třída č. 8.

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

r

Uznavý za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kapní pramen v Rakousku veškerých

kola, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a

kovového máčimí ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. 86.,

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenniky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

PASS NEEKIKA

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

ve třech velikostech

r8
(a [6

Biskupská knihtiskárna
o Hradci Králové. —=

Disojým ©údoním orárán

„Ý Praeparatio ad Missam
YY Gratiarum actio post Missam.
Obé za I IK. Po přání prodá ae
Le i jediné Gratiar. ačtiv za 60 bh.

Mp> Nové:
Casus reservati dioeoasis

Reg. Hradeoensis
A X (uxta fol. Ord. Nr. 35. pag. 186,18«)

i pro zpovědnice.
k Na tuhém kartonu, přiměřeného for
r mátu 1 kus za 8 h, 10 kusů frko 70 h.

jefePPPPPeoS

k Připomenutí o slušném se
A£| ohování v chrámu Páně

k ku připevnění u dveří cbrámových.

k V provedení sličném, formát foliový;
1 kus za 90 h, 6 kusů za K 1.20.

Blsk. knihtiskárna v Hradci Králové.
Kdol

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

V PARDUBICICH,

dporučnje se veledůstojnému duchovenstvu a zl.
stro

nátaí Pdům 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.

a“ "UE
9 Cvičení c

snoubenců.
Ku potřebě

duchovních správců i katolických
snoubenců upravil a konal

Antonín Kaška.
Stran 44, registr. 89. Cena 1 brožova
ného výtisku 50 h, vázaného červeně

v poloplátně se zlacením 80 h.

f Objednávky vyřídí Blsk. knihtiskárna. 6

L cEus —
ESKA

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro MAlDU

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malé Karlova
ul čís. 20nové blíže Ma

dého Báměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

rečuje Be
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš

ško aaš k bohalémufi
guralnímu provedení a

sice 1 se Šelesnými
rámy, sílčmi vsasením.

1y iodbornárada platně, beze
Axpostika kdefinitivní obj

veřejná1| plsámnápocbvalnánásl 9
Založeno jšků 11886.

AAV-povAl

LLaE

.ahaástcí(l)BS

BRNOLR

Veškeré: Tozpoddy. uklun-ŘS

»—————
Biskupská knibtiskárna v Hradci Králové

nabízí školní knihy:

l. Malý ka«ochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 30 h.

2. Střední katechismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

8. Velký katochismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 90 k.
schůsí

Katečhimmyjsou bo fa valné o řvpů ra

ro knihkupce jako z c. k. školního kniho
u s 189, slevou protí hotovému zaplacení.

Rosen v pro chudou školní mládežneděje se

víceee pros ctrím c. k. okr. škoních rad, nýbržza 11
—jež jednomPů jsou spří ušnýmvě

nrětiením "do kašdéhho výtisku — vzdní ste dvu pre chudé. Dlepoměru, v jakéméhodruhukate
techísmů pro tu kterou dkolazakoupeno, zcela apraved

livě dostane se pomárný počet (přes 18%) pro tatéžškolu
zdarma pro chudé.

"3 4 P

Prode)

me- Každý "G

křesťanský dělník.
má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce“.
Předplatné činí pouze 3 koruny ročně.

Administrace „Práve“ v Hradci Král.

„ap“Kupte si“
důkladné spis:

Karel [V.

jaa VŘOSTAL A VLASLODAL,
NapsalJiří Sahula.

SB“ Stran 488 "m ae“ Cena3 K. "JB

Již dávno pociťovala se potřeba většího spi
su, v němž by soustavně a souvisle pojednáno bylo
o velikých zásluhách Karla IV., jichž tento císař
a král si získal o zvelebení koruny České i o po
žehnaném působení Otce vlasti jako katolíka. V do
bě, kdy tolik historická pravda se překrucuje na
úkor cti katolické církve, kdy dovolují si naši od
půrci zlehčovati i slavnou činnost našeho Karla IV.,
zajisté spis ten vykoná úlohu velikou. Nechť zařadí
se kniha ta do všech knihoven katolických spolků!
Nechť také každý uvědomělí katolík seznamuje
s obsahem spisu toho svoje okolí! Nejen v zájmu
katolické církve, ale i v zájmu historické pravdy
vůbec starejme se, aby nové dílo Sahulovo nalezlo
hojnost čtenářů! Autor o době Karlově píše ne
stranně. Věnuje stejnou pozornost světlém i stin
ným stránkám století XIV., vrhá světlo na líc a
vrub; proto kniha zasluhuje Širší pozornosti u všech
těch, kteří po nestranném poučení poctivě touží.

Kniha vydána v elegantní úpravě s čtyř
barevnou obálkou.

Objednávky vyřídí

Bisk. knihliskárna v Hradci Král.

Z „Časových úvah“
posud jsou na skladě tyto spisy:

Raiflelsenovyzáložgy- -< 8h
Učtese z dějin <- -< -< +... 16,OslavaHusova-< ++4 8,
Hradecká kolej Tov. Ježíšova r. 1636.. . 1,
ŽalobavyděděnceXIX.věku . . .... 8,Otrestuemeti-22 8,
Zrušení řádu jesultského. . - - -. -- 3,
Wládažidovstva.-. . . ... NÝBližekRím-o 85,
Moderní choroba a její protilék (o tisku) . 8,
Vyznánístarého hřlěníka - . ... ... 5,Oav.zpovědi. - - -+++ + A,
Svépomocdělnictva . -< -.:.-.- «.. 8,Pryčsdogmaty- -++ +++. 8,
Fara katolickáa protestantská. . ... 8,
O úpadku náboženstvímezi protestanty. 16,
Zpráva o sjezdě čČeskoslovanskýchkatolíkůvHradciKrálové.... 4,Velikýbiskup-< 8,
Důležitost pravého náboženství. . . .. 16,Pokoraa náboženatví- . . --- «« 5,
Zakládejte odborové spolky . - . - + - 8,Husitéjindyanyní.<- -++ +++- 24,
Několikslov o papežství... -- -- - 8,Katakomby-+ +++++++8,
Českénáboženetví. -< ++- 16,
O ústavním životě v Rakousku . . . 8,
PlusVIl.a Napoleon-< <- -+-+ 3,
Sebovraždystudentů.- <--++ - 8,eskákonlosse-< +++++++ 2,
Účelnostv přírodě-+ -+++ * 16,
Pohřbivati či spalovati mrtvoly? . . . . 8,
Moderní náboženství Masarykovo 8,
Jubileum mariánské a Lurdy .- - - « - - 8,
Otroctví zrušeno křesťanstvím . . 16,Spojencisplritistů-< -+-+-++ 8,Omanželství-< -+++++- ... 8,Braňmeseeko. 3:13:3:1: 5,
O zázracich Kristových . . . 16,
Jest úcta Panny Marie oprávněna? . . . 8,
Návštěvouu Slovanů... -+ +- +- 8,
Volnékapitolyo spořivosíl|... 8,

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.5



Josef
p Krejčík

V PRAZE,
umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

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

čoporučuje uctivě své chvalné známé: sochy, oltáře,

ové ce,bř, Boší hroby,kříše,kasatel
hosovédmsce, komsoly,čna rá lustry,pu.

y atd. dle slohukoostelů, řesanérámce na obrasy,

premie,Jotograje a diplom nábytek arůzné předmíty hodícíseŽenonýpá V
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelníchsařísení.

K letnímu obdobi

dovoluji si veledůstojnému
3F duchovenstvu nabízeti

„prvníjakosti jak mešní, tak tabulová.

Adolf Bařtipán,

© alev HradciKrálové
(Adalbertinum).

Te 070OTC AYC |

28 Veškeré*

3 Hudebním ke
žes Ene: jakož i vt,

školy hudební
pro všechny nástroje

má na skladě

rvní královéhradocké

nhipsetn, antikvariata=— závod hudební ——

Bohdana
elichara

v Hradci Králové.
(Býv. závod Pospišilův, založ. r. 1808.

-- Penn! prodej novin. —

První český katolický závod ve Tidní

František kuberDílna ku vyšívání
"a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,křížea td.

Vídeň,
VO. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasilá
se vše framnco.

6 č

Podnikatelství staveb
a technická kancelář]u [ty

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.

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;

ena levná, jakost výborná

=

Veledůstojnému

duchovenstvu !

Jan Dlaněk,£esé
Konviktskéul.,„pyěný ý pasdř.specielné na kostelné náčiní, dovoluie

i doporučiti svůj hojně zásobený
A sklad ve vlastní dílně ručně praco

vaných kostelních nádob a máčiní,
jako: mopstrence, kalichy, ciboria,
ampy, svícny,kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádobí at. d., vše
v přesném slohu církevním. "Staré
předměty znovu opravuje v původní

ntenci a jen © ohni slatí a stříbří. Na požádání hotové

ráce na ukásku roupožty, nákresy neb cenníky franko.ka veškeré výrob slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnéma nahlédnutí. Provedení ad nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle

va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované výrobky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

pata TkTATARTARA

Zemská živo(ní

pojišťovna
markrabství Moravského

pod vrchním dozorem zemského výboru,
pojišťuje levmě a výhodně kapitály pro případ
úmrtí i dožití, věna a pro
rolníky, důchody vdovské, sirotčí, starobní a
pro případ invalidity, jakož i pense všeho druhu.

Jistota naprostá, amjost to ústav

Wp-zemský. "8
Všechen čistý zisk náleží pojištěncům.

(PillalkaveDvořeKrálové.)
(Gener.InspektorátvHradeiKrálovéjen

Eliščino nábřeží čís. 304.OOA

První výroba

věžních

> hodin

:
©
Ó

Loz Praha,ul.
Kar. Světlé,

63 XG XEODXGB XČP X

Jan Horák
3

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 cizos

zemských.
Četná uznání zvláště z kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
*ES Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemnélátky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

GP XGE)KGE2XCPI XČB3

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n, Kn.

8DGXH8OD800000X
XC653XG6DXC8]E6DME83

'oj8szjuypyzodvu

urpoyY5áyPAÁyzyig01AaaSolidníobsluhapřiuírných

cenách

nabízí ve velkém výběru: Výtečné|kapesní ho
dinky všech druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechovýchskříních. Zluté astříbrné

skvosty, jako: řetízky, prs náramky jehlya j. v nejmoderočjšímP adení s úplnousárukousárukou

Důvěry hodným aásilky na výběr léš i ma splátky
bez svýšení cen. — Zalošeno v. 1948.

XX
C. k. místodržitelatvím koncessovaná.

Realitní kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
w Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právoí vyřizojí se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

zahraniční.

Kancelář „Hůtel Hyršl“.
Zápiené 6 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

Půjčuji za nejmírnější poplatky

obleky
ke všem národ, slavnostem

všech druhů



Číslo 31. | Předy
«na čfvrí rohu 2 k sok

na půl rohuS k—h :

Moderní pozérstvi,
I.

(3) Co jest to póza, pozérství? Jest to
strojené chování, nepřirozené, omělkované způ
soby, tajtrlictví, vyhledávání efekta; pozér
jest mladík, hrající si na zkošeného muže,
omediant tvrdící o sobě, že vlastně vážně

pracuje, velkohubý řečník bez potřebného
vzdělání, směšný človíček naivních uázorů,
který vážně vraští čelo jako filosof a dodává
svému obličeji důležitosti nepotřebným skřip
cem; pozér jest člověk velkých slov e malých
činů, člověk, který všude se plete, jen aby se
o něm bodně mlavilo a psalo, atd. A co ta
kových nyni máme v Čechách! Až soudnému
pozorovateli z tobo blava bolí.

Někteří junové provolávají dnes sláva
rovnosti všech lidí a zítra jsou okouzlení ně
kterou zpěvačkou tolik, že odpřábnoa koně od
jejího kočáru a táhnou týž jako valaši sami.
A nota bene! Tohle koňské umění provádějí
spíš pro sebe než pro zpěvačku, touží po tom,
aby se mohli pochlobiti, jako osvědčili skatkem,
že jsou velikými obdivovateji umění. „Já jsem,
kollegové, táhl kočár! — A já tuky! — A já
taky, viďte kollegové!“ A mládenci jsou před
očima společnosti hned většími a ženialnějšími
občany po ekatku tak — významném.

Čtěme některé blahopřejné projevy, 28
slané Svat. Čechovi k jeho Šedesátce: „Mi
láčkovi českého národa vzdává hold TIÍLA.
kutoohorské reálky. — — Kvarta A reálky
kotnoborské přeje Vám v dnešní slavno
etní den, by Vás Bůh ochránil a popřál Vám
spokojeného podzimu žití Vašeho. — (Blabo
přála z Kutné Hory kvinta, sexta i septima.
Menší studující tedy nesměli zůstati pozadu;
proto blabopřejným projevem uhájili svoji
uvědomělost a dali na jevo pochopení pro
dobře přečtené spisy Čechovy. Pozn.red.) —
Brno. Za vše, co jste nám a národu českému
daroval, požehnejž Vám Bůh dloaubými lety. —

FEUILLETON
Tendovy kousky.

VL

(3) Tonda šel v růžové náladě nad pove
deným kouskem z náměstí do Královy ulice, po
cbutnávaje si na kyselém okurku. To byla po
probdělé noci ještě strava nejpříznivější. Ačkoli
víčka oční ho upomínala, že by bylo nejlíp po
tom nočním hodování hned ke spánku ulehnout,
ješté ho dovádivý šotek neopustil. V polovici
ulice staré baráky nějsk ostýchavě couvaly z řady
sousedních domků dále od silnice. - Snad ty cha
lapy červotoči provrtané se styděly za svůj zchá
tralý úbor a proto jim bylo vhodnější státi kousek
dál, v ústraní za několika stromky, jež jejich zbě
dovaný zevnéjšek aspoň trochu zakrývaly. A tak
u silnice bylo prázdné polokrubovité místečko,
které hostilo Častěji husí družinu a sloužilo též
dosti obstojně za dětské hříště.

Tam právě nyní chvíli klokotal a chvíli
ječel veliký Aašinet na znamení, že posud posví
cení neumřelo. V barácích bylo živo; tančili staří
— mladí, majíce na mysli, že posvícení jest jenom
jednou do roks; domácí posvícenská muzika bývá
obyčejné levnější než hospodská. A bujará mládež
před okny zkoušels i nohy k tanci necvičené pro
pochvalu skrovnou. Děti menší — větší točily se
jak uměly. Tonda šel blíž a podepřel se o starou
jabloň; líbil se mu ten rej. Když starý Aašinetář
do modré čepice dostal pár grošů a odcházel
s fiašinetem, aby své umění zpeněžil před jinou
chalupou, boukl Tonda na mladá robátka :» Děti,
pojďte sem! Jen pojďte, nic se nebojte! Tak. —
A teď kdo néjdřív křikne soláva«, dostane ode
mne krejcárek.« — t mladých hrdel výsklo
předepsané slovo, až uši zalehaly, s dvanáct oček
dychtivě pokukovalo, komu bude uštědřen kýžený
podar.

+Copsk tekble le zachmuřil Tonda čelo,
ovšechny jste křikly najednou; to já nevím, kdo

Vděční žáci prvé třídy měšťanské školy při
českém ústavu učitelském. — Třebíč. Milý
pěvče český, jenž plamennými slovy ačíš nás mi
Jovati nám drahou vlast, přijmi bold synů Mora
věnky dražné. — Stadojící [II.b gymnasia třabíč
ského atd.“ (Srv. „Národ. Listy“ z 22. úaora
r. 1906.) Zdaž ti hoši čtrnácti-šestnáctiletí tak
dokonale Čecha znají, že je nadšení přímo aatilo
učiniti projevy? Přihlédněme ke skutečnosti a
pak nestranně saďme. Kdyby bývaly v ten den
Šedesátiny Jiráskovy, nebo Vrchlického, nebo
Elišky Krásnohorské, oč že by ti junáci byli
poslali uvědomělé projevy taky! Ale přemý
šlejme, zda by už v těch letech spisy jmeno
vaných již opravda většinou zoalil Ale jen
8 projevem ven! Přijde to do novin —a tatí
kové se budou kořiti osvícenosti svých chlapcův.
Holá suggesce — napodobování velkých.

Za mých stadentských let přikročeno
k actívání památky Komenského v širším slohu.
Horlivější studenti dali pokyn — a uždo Školy
přišli stadující skoro vesměs v den Komenského
v slavnostním úbora. A věděl jsem, že sotva
Šest procent žactva četlo o Komenském víc,
než co bylo ve škole řečeno. A ani jedenz těcli
bezděčněpozenýcha pokyn dávajících stadajících
nepřečetl oěkterý celý spis velikého paedagoga.
Odpoledne pak se chodilo „z přesvědčení“ na
oslavu maže — neznámého. Také pamatuji, jak
před devíti roky bystrý synáček (asi dvanácti
latý) jednoho mladočeského Iva poučoval svy
Školenými gesty dvě děvčata katolicky vycho
vaná z měšť. školy, jak Hus umřel za pravda,
jakého hříchu se os něm dopustila církev, která
učila zhola špatně. Jaké moudrosti děvčatům
vykládal, to snad nemusím opakovati; toť se
rozumí, že to byly rozamy velice vyspělé, když
tehdy sami mladočeští a evangaličtí tatíkové
skláněli se s nadšením před pamfletem lživého
„Pogia, očitého svědka upálení Husova“, a když
dobré tři čtvrtiny novobasitů čerpalo své vě
domosti výhradně z podvodné té knížky. Ale
ta učená, elegantní gesta synáčka! Jako by
lajtnant ve společnosti vykládal o válce bu
—————————————-—————————"——>

vzkřikl nejdřív. Ale jeden z vás přece musí krejcá
rek dostat. Nejradši bych jej dal tamhle Pepíčkovi
Louskovu. Ale víš, Pepíčku, nejdřív si musíš pe
níze zasloužit, Nejdřív klekni na pravé kolínko.
Tak! Teď zas na levé! — Dobře. A teď dej obě
ručičky do výše. No — a na konec polib zem.«
—Pětiletý klučina dělal prostocviky tak ochotně,
že vyhlížel, jako by se byl popelil. Nejvíc byl
zamazán v obličeji.

Když už kloučka celé tělo bolelo, potřásl
Tonda starostlivě hlavou a pronášel pessimistickou
obavu: »Ale víš, Pepíčku, ty jsi ještě moc malý,
nezkušený; ty bys ten krejcárek nějak daremné
utratil, a to bych byl moc nerad. Já to dám radši
některému rozumnějšímu, třebas tuhle Lojzíčkovi
Luskovu. Ale nejdřív pěkně, Lojzíčku, se postav
na jednu nohu a dej ručičky před sebe! Teď zas
polib zem . . .!« Sedmiletý hoch plnil rozkazy
horlivě, (Co všecko dovede mládež pro krejcar
udělatl A když už toho prostocviku bylo dost,
zase dal Tonda výraz vážné obavě: »Hochu,
bochu, skoro se mi nezdá, že bys za ty peníze
dovedl něco kloudného koupit; možná, že by tě
napálili, až by viděli tak malého kupce. Víš co,
já půjdu s tebou a koupím něco sám; tak to
bude nejlepší. Lojzík, jemuž čarovná naděje vkou
zlile na obličej šťestný úsměv, cupal ochotně za
Tondou ke kupci. Zrezavélý zvoneček u krámu
cinkl dvakrát sotva slyšitelně. Tonda lovil dvěma
prsty v kapse u vesty po krejcaru; marně, A teď
si vzpomněl, že už vlastně poslední krejcar vydal
ze okurek. — Hml... Skoro mu bylo toho
malého Lojzy líto; ale hned zas ho posedlo bez
obledné taškářství. Vzal hoškovi čepičku z hlavy
a hodil ji za pult. »Vidíš, Lojzíčku, máš čepičku
tam za pultem; jdi si pro ni, hned si pro ni běž.
Paní Borové by se hněvala, až by ji tam uviděla,
Jdi, mé děťátko, jdi, aby nebyle mrzutostl« —
Ale děťátko se dalo da ječení a běželo prosto
vlasé v náruč své matky vyjevit svůj bol nad
zklemanou nadějí s velikou falší človéka, jemuž
tolik důvěřovalo. Matka nebyla daleko; stála jen
dvacet kroků od kupeckého krámu u pumpy. —

Imierty se počítají levně.
| Ročník XILObnova vychásí v pálek v poledne.

doucnosti! Za čtyry roky takové zázračné dítě
může poučovat otce.

Student, který bídně protloakal vyšší
gymaisinm a s pravopisem až do oktávy zá
pasil, masil čísti — „Naši Doba“. Do své české
úlohy vpletl několik jonáckých šlehů proti
vládě. Professor češtiny, jenž byl též dukto
rem filosofie, připomněl bojaréma vlastenci, že
se podivně vyjímá, píše-li proti utiskování
našich národních (ovšem i jazykových) práv
mládenec, který v téže úloze dokázal, jak
Špatně jazyk český v písmu ovládá. — Také
dávají pohodlnější studenti vlasteneckého ducha
na jevo tím, že se sohválně němčině nenčí —
aby po oktávě honem doháněli, jelikož pak
často prosí uctivě a zcela šŠosácky na několika
místecho státní slažbu. Laciné vlastenectví, že!

A co vlastně znamenalo, když jedna
slečna v Praze v nadšené poze vybízela při slav
nosti Husově dražky, aby přísahaly, že ve
stopách Husových neochvějně budou kráčeti?
Dívky přísahaly pohnntým hlasem. Noviny
tonaly v nadšení nad tou scénou. A teď se
tažme, kolik těch dívek odložilo pak ve smyslu
Husově zlaté prsténky a náramky i závoje,
kolik jich přestalo navštěvovat v neděli ta
neční zábavy, kolik začalo hlásati národu dle
Husa, že náboženství jest pokladem nade
všecky jiné idey vysoko povýšeným! Těžko
satyry nepsati.

„Zahrajem si na vojáky, máme fliaty
i bodáky“. Školní děti se exercirují. Jejich
„Pkomandant“ se svraštělým obočím cvičí, udě
luje rozkazy, některého kloučka i zpolíčkuje,
který to snese rád, jen aby nebyl z „vojska“
vyloačen. Kdyby se takového hoška dotekl
učitel, byl by oheň na střeše. Taky už sedmi
letí hoši nosí vojenskou aniformu, salutují
k radosti tatíků bezvadně — aby brzy prote
stovali proti militarismu. A na druhé straně
otec Sokol utrhne si od úst, aby mohl sy
náčka oděvem přečarovati na mladého sokolíka.
A jaká to radost, když sobělibý hošek pozdraví
staršího člověka jypáckým „Na zdar“. Soci
==--===
V Tondovi v krámě přece hrklo. Už vcházela
Borová. — Posvícenský mládenec koupil aspoň
do čepičky šest jablek na dluh a — dřív než se
matka Lojzíčkova dověděla od plačícího kloučka,
co se všecko vlas'né zbéhlo, už hochovi omšil
Tonda bolestné slzy děcka vrácením čepičky vy
cpané jablky. — Kmotře Luskové se zdvořile
omluvil; prý to dítě z nerozumu tak zbytečný
rámus spustilo. — «Mlčte, mlčte, pane Anton,
vy jste vždycky šelma; nedáte pokoj nikomue«,
končila rozhovor již usmířená Lusková,

e „“

Přišel masopust. Tohoto hosta dovedl si
vážiti na Korálově každý. Neminulo večera, aby
emaškarya v nejrůznějších úborech nechodily s ně
jakým šelmovstvím dům od domu. Přestrojovali
se starší mládenci i malí hoši; a radost jejich
byla veliká, když třebas ani příbuzní nepoznali,
kdo to v přestrojení do chalupy přišel. Když se
blížila devátá, už po ulicích procházeli cikánky
$ černými »dětmi« ne zádech, vyrobenými z hadrů,
židé s kužkami, tkaničkami a s plátnem, čaroděj
nice s pometly, atd. Někdy nebylo radno takovou
zakuklenou společnost najejí pouti potkati. Měla-li
některá »maškara« na chodce zlost, uhodila ho
pometlem nebo švibla rákoskou, až se prohnul.
A těžko bylo pak pátrati, kdo del na jevo odpor
k svému bližnímu tak důrazným způsobem, Sám
Tonda ještě za chlapeckých let seznal, jak se do=
vedou tací večerní poutníci někdy mstít. Vracel
se z večerní návštěvy s Franckem Vránovým.
Zastavili se před rozchodem na hromádce kamení,
aby viděli dobře na měsíček a cbvíli ješté roko=
vali, Najednou vyhrnulo se z protější chalupy
šest masek, jež začaly hovof ti přirozenýým hlasem
o výsledku návštěvy, Tonda hned vzkřikl: »Ach
jé, podívej se Francku, jdou maškarády « Sotva
to dořekl, už dostal pometlem pod nohy, až se
s hromádky skulil. Mativá maska měla zlost, že
snad ti boši dle řeči poznali, kteří lidé to jdou.
Francek prchl, ale trojnásobné zaječení z dálky



alistó rádi užívají nedospělé mládeže ku sesí
lení protestních randálů. To je něco pro učed
níky. Takový „uvědomnělý“ panic dává na
jevo při schůzi roztrpčení nad „úskoky pro
tivníků dělného lidu“, mračí se, křičí. A kdyby
se bo někdo ptal po jeho mínění, neví ani, co
a proč socialistický program káže, ani nezná
věcných námitek odpůrcův. Ví jen tolik, že na
rudých se páše jakési ukrutné bezpráví.
Velice by se odporačovalo, aby mladíka, který
do rozčilené pózy se staví pro nějakou ideu,
hned nějaký odborník trochu vyzkoušel, zda
vůbec věci rozamí! Ale hned! Zkouší-li se ve
škole důkladně z některých věcí, které mají
pro praktický život význam nepatrný, necht
se hned interesenti přesvědčí, jak rozumějí
mladící tém ideám, které pomáhají horlivě vná
Šeti do praktického života. Nechť se hned
spoluúčastník schůze přesvědčí, z jakých dů
vodů a po jaké úvaze sesilaje mladíček některý
moderní proud. Je-li takový nevyspělý hor
livec ignorantem, počne v brzku volati slávu
myšlenkovitě proudu zcela jinémo, v některých
bodech zcela opačnému, jen když proud takový
bude pokládán od radikálů za modernější,
osvícenější. Což nepozorujeme, jak se teď
všade vychovávají planí frázisti, kteří vývoji ná
rodnímu svým „horlením“ tolik škodili a škodí ?
Vždyť samy pokrokové listy leckdy si stěžují
na vládu bezmyšlenkovitých frazí. Odkud to?
Že schvaluje se nřílišné sebevědomí a pozérské
vystupování i u těch, kteří na to mají nejmenší
právo, a že každá strana rychle svírá v přá
telskou náruč každého nevyspělce, jakmile se
přiblásí, netážíc se po jeho vědomostech. A
přece by už měli vážní lidé všech politických
stran důrazně připomínati nevyspělcům: „Nejdřív
se probůh něčemu učte, nejdřív na základě
vážného studia a pozorování trochu samostatně
přemýšlejte. Nedejte se tak hned strhuoati je
dínou moderní knihou, jediným moderním řeč
níkem, ale sledujte uezkaleným zrakem také
činnost stran jiuých. Barnumské křiky, vyje
vené protesty, horkokrevná gesta ještě nejsou
skutečnou prací pro národ; prospěšná práce
národní koná se většinou tiše, bez velikého
hluku a vyžadaojeveliký sebezápor. Pro pozéry
v malém národě není místa.“

Ale — nyní se pochlebujek vůli vnějšímu
úspěchu strany, k vůli přilákání nezkušených
nevyspělé mládeži víc, než kdykoliv jindy;
budí se v nich umělým způsobem touba po
pozérství. Nenpíráme, že někdy i člověk velice
mladičký může znamenitě vyniknouti bystrým
rozhledem nad staršího; ale to jsou výjimky.
O tom se pokrokové listy zřetelně nevyjadřují
a bojí se v pravý čas prohlásiti, že ten neb
onen student na schůzi rulavil o věcech, o
nichž má sotva slabé ponětí a že již k vůli
národní cti tmáosvícená veřejnost odmítati sou
stavně všeliké „vůdce“ i podvůdce nepovolané;
pak by pozéři poznali, že nestačí k úspěšnému
modernisování národa pouze chuť a egoistický
slavomam jednotlivcův, ale hlavně charakter,
bystrá mysl a důkladné prostodování časové

bylo pro Tondu svědectvím, že spolužák asi lépe
nedopadl.

Jednou hoši Luckovi svěřili Tondovi, že
budou putovati v tak obratném přestrojení a že
při mluvení tak změní hlas, že jich nikdo nepo
zná. »Ale ať to ani doma neříkáš, rozumíš ?« —
Hoši poctili svojí návštěvou také chalupu Koštovu.
Ale bědal Nic jim přestrojení nepomohlo. Starý
Košt se smíchem prohodil: »Už vidím, hoši, že
nejste Luckovi, protože jde s vámi váš čokl.«
Huňatý psík opravdu pobíhal za zády hochů a
čenicha) borlivě, kde by bylo co na zub. Hoši se
hned schlíple obrátili a venku němou tvář bez
ohledně pokárali za bezděčné prozrazení. — Po
zději začal Tonda maškarní výpravy aranžovat
sám. — :

Na ostatky vybila se bujnost korálovských
Eošpiglů maškarádami nejokázalejšími. Mládež sc
na konci masopustu vydováděla, vybouřila, jak
dovedla, aby pak masky na dlouhou dobu zase
uschovala. U Tondy byla před ostatky hotová
maškarní kancelář. Někteří milovníci masopustního
bláznění pracovali k oslavě posledního veselého
dne na vlastní pěsť. jinf tužili se organisovaně,
spojenými silami s Tondou, který vymýšlel nová
šelmovství, rozděloval úlohy a sháněl horlivě po
třebnépomůcky....

Už v ostatkové ráno sotva Čtvrtina dětí šla
do školy. Mládež korálovská za tichého souhlasu
tatíků pokládala za důležitý úkol účastniti se již
prvních začátků ostatkové slavnosti, Ranní ouver
tura k odpolednímu reji byla celkem dosti jedno
duchá. Po ulicích se potloukali většinou dvojice
svandrovníkůe se všedními maskami, s kabáty a
čepicemi na ruby obrácenými. Prosili po domcích
a chalupách kňouravým hlasem: +Poňžeň prosíme
o ňákej fedruňk pro chudé vandrovní; celej tejden
jsme neměli teplou ižíci v žaludku. A prosíme
vás, panímémo, abyste nám tedy dsla nocleh,
třebas jen na slámu; nebojte se, my nemáme
netád.« Tihle vandrovníci byli většinou lidé po
třebaí, výděleční a nepohrdli, jestliže jim na jejich
žebronění skutečně byla nějaké slmužna podána.

otázky. Vždyť u nás stále více plamen blýska
vých frasí spaluje rozvášnou soudnost; poséfi
pro pýchu nepozorují, jak jest jim samým po
třebí vytrvalého vzdělávání a sebezdokonalo
vání, nemají-li jako slepci slepce vedoucí do
Jámy padnouti. (Dokonč.)

Dopis z Prahy.:
(Po zasedání volebního výboru. — Křivé hledisko
českých novin o rozpuštění dumy. — Popravují

Machara nejbližší přátelé.)

Nepříznivý poměr českých mandátů, ve
volebním výboru odblasovaný, nepůsobí znač
nějšího rozrachu. Skutečnost, že nepoměrem
tím jsme opravdu prohlášeni za národ méně
cenný, nerozčiluje, leda by některá strana chtěla
agitačně použiti příležitosti té proti mlado
čechům. Ostatně na privilegia a na větší poli
tickou moc Němců dávno jsme již uvykli, a
nikdo, kdo v Rakouska mocenské poměry
správně rozpoznává, nemohl očekávati, že ve
volební opravě hned na prvý ráz dojde výrazu
svého naprostá národnostní spravedlnost „Rov
něž bylo předpovídáno, že budeme míti méně
mandátů, než nám po právu náleží, a že zu
vedení Kramářova bude věc 8 nějakými pro
testy přijata. A jak vidět, předpověď byla
správna, nehledíme-li k okolnosti, že Kramář
odvolal se k rozhbodnotí národa, kteréž odvo
lání bylo z jebo strany jen taktickým tahem,
jímž kryje se jak proti oposičním kolegům
v klubu, tak proti veřejné kritice. Národ,
uchlácholen hodností nejvyšší instance, ve svém
celku zajisté se nevzbonří, a vůdčími činiteli
v přijetí nebo nepřijetí mandátového počtu zů
stanou dále poslanci. Vždyť bylo již častěji
vytčeno, že v daných okolnostech rozhodnutí
náleží poslancům a nikoli voličům, kteří ne
jsou do všech záležitostí zasvěcení. Ovšem pod
známkou zápalu vlasteneckého dostavoje se
často na kolbiště politické řada neukujených
tužeb, směs osobních nechutí a žárlivostí, bez
nichž není žádný útvar společenský. Vyskytnou
se innozí, kteří domnívají se, že mají rozum
nejlepší a nechtějí poslouchati, nýbrž jen po
roučeti, ale nicméně v otázce volební opravy
musí se uznati nepopíratelný krok ku předu
nejen co do sociální spravedlnosti vůbec, ale
i co do politických zájmů našich zvlášť. Kdo
by to popíral, dokazoval by jen, že vlastní
samolibost zvítězíla u něho nad střízlivým ná
zorem. Nesmí se také zapomínat, že zvýňený
počet poslanců, sjednaný volební opravou,
dobře zapadá v rámec praktické denní politiky
a že většina poslanců slovanských, byť posud
nepatrná, jest jen zárodkem dalšího vývoje,
který se nedá zadržeti. Rázně jest prozatím
vytknouti hlavně to, že stoj co stoj — nesmí
býti připuštěno, aby poměr mandátů dla přání
Němců nebyl pro vždy utvrzen odhlasováním
dvoutřetinové většiny, pro změnu mandátového
počtu potřebné.

V úvaba musil býti také vzat smírnější

Nejraději vytloukali kupecké krámy a hospody,
eby dostali něco pro zahřátí. Za každou dvojicí
vandrovních běhaly v blátivém sněhu houfy dětí. —

Již krátce po polední počaly se ukazovati
maškary v pestřejsích úborech. Z Koštovy cha
lupy vyjel malý nákladní vozík s velikou bednou,
různobarevným papírem polepenou, k níž přidě
lána přimitivní dřevěná klika. Do vozíku zapřažen
=medvěda obložený hrachovinou, za ním šel muž
s rezavým vousem, s dloubým rudým nosem a
s černými brejlemi. Na zádech měl přilepenou
cedulku se slovy: »To je Tonda Koštů.« U nej
bližší chalupy se vozík zastavil, Tonda začal tc
čiti klikou a hned se počaly uvnitř bedny ozývati
kvílivé zvuky harmoniky. »Lidičky, lidičky, tohle
je přece flašinet! Kdo pak někdy takový viděl?«
smála se stará Vránová; a houf zvědavců v malé
chvilce obklopoval kolovrátek nejnovějšího systému.
—Při následující zastávce, když Tonda už přestal
točiti klikou, kvílel »flašinet« dále, Lidé se smíchy
ohýbali, Tonda zabušil do bedny třikrát pěstí
na znamení, aby se muzika ukončila; teď teprve
valčík dozněl, Košt omlouval se publiku, že ten
Aašinet jest ještě moc mladý a proto že nemůže
uměti všecko hned dokonale, Až se víc pocvičí,
pak bude hráti pořádně dle pobybů kliky. Umělec
Putoval s instrumentem dále, jsa provázen stále
větším houfem obdivovatelů.

Na náměstí již se pozornost zvědavců tříštila.
Tam kráčel pomalu starý, třesevý šantela; levou
ruku měl prostrčenou až k rameni, skrze starou
ošatku, ozdobenou modrými a bílými pentličkami
3 papíru; pravou rukou držel přes rameno hůl,
na níž se boupala veliká klec s živou krysou. —
Již také začal kolem náměstí běbati rychloběžec
s rolničkami; zmizel vždy v podloubí hospody
Rákosovy a hned zes druhým vchodem vyběhl
rychle jako srnec na náměstí. Když už stejným
tempem běžel po dvanácté, počali se lidé diviti,
jak může ten člověk v rychlém běhu tak dlouho
vydržeti; nevnikli do tajností bystrosti Tondovy.
Ten totiž celý žert zaranžoval tak: vybral čtyry
mládence stejně vysoké a štíhlé a opatřil jim

politický útvar, který nastal vstupem polo
parlamentního ministerstva Beckova, v němž
sešli se zástapcové tří předních národů. Maďaři
by se radovali, jak připomíná „Zeit“, kdyby
Cislajtanie byla vtlačena v předešlý stav sla
bosti a nedostatku odporu. Na silné politice
proti požadavkům maďarským musí býti zále
ženo zajisté jak Němcům tak Čechům, a pří
znivá politická konstelace (seskupení) jest ku
prospěchu oběma. Klíčící símě lepší budouc
nosti jest již tu, a úlohou povolaných činitelů
jest, prozřetelně starati se, aby nebylo zničeno.

» +
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Divná jest podívaná na některé noviny
české, jak píší vzhledem k rozpaoštění ruské
damy. Jest to pravý tanec mezi vejci a trhání
kytiček mezi kopřivami. Car prý si to měl
hodně rozmyslit, nežli se odhodlal rozpustit
lidové zastupitelstvo, jež prý bylo pojítkem
mezi národem a trůnem. Dle našeho mínění
car nemosil si nic rozmýšlet, neboť v dumě o
slibném základa ruské konstituce neměli pánové
aDi pouětí, plujíce boařnými proudy revolač
ními, podněcovanými těmi duchy, jimž tanuly
na mysli docela jiné zájmy, než blaho a po
stapný rozvoj veliké říše. Všechny řeči v dumě,
všechno jednání svědčilo o Jidech, z nichž vět
šina nebyla si vědoma důsledků toho, o čem
se usnášela. Nemělo-li býti Rusko rozbito, ne
měla-li býti armáda rozrušena, nebylo jiného
východiště, než nevlasteneckým rejdům roských
lidových zákonodárců učiniti konec a pevnou
rukou připraviti půdu dumě jiné, která by
chápala souvislost raské konstituce se zvlášt
ními sociálními poměry a která by 8e nehnala
za theoretickými bladičkami podvratných idef.
V dosavadních zkušenostech, jakých nabyly
raské vlády ve dvou letech o zboabných účin
cích ztrnulého a zkaženého byrokratismu, mají
slovanští přátelé ruské ústavnosti zajisté pevnou
záruku, že ke dřívějšímu absolatismu není již
návratu.

Ze zloby, se kterou a nás provázejí roz
poštění dumy listy socialistické a židovako
realistické, jest patrno, jakým směrům ičisto
krevní ruští revolucionáři sloužili a komu za
ťata byla žíla. Proto jest to velmi směšná
póse, když i jiné noviny naše, jež chtějí sloatí
seriosními, vad rozpuštěním dumy starostlivě
nakrucují hlava. Není to nic jiného, než pře
svědčenost, jež nesmí znáti kompromisů, dávati
v plen zchátralé, byt modní, svobodomyslnosti
a doktrinářskému pokroku, a jest to zároveň
důkaz, kam až dospělo pokrytectví jisté žurna
listiky. Celkově řečeno, skotky dumy a skatky
revolucionářů nemobly za žádných okolností
vésti k ozdravění ruského života v nynější jeho
krisi, a proto rozpuštění domy jest posuzovati
jako použití práva společenské obrany proti
rozkladným živlům.

* 4
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O náboženské opravdívosti Masarykově a
celé realistické strany bylo by lze vypravovati————————"2"
stejné masky i šsty. Tři seděli vždy v postranní
malé místnosti hospodské; když běhající druh
vběhl do podloubí, usedl mezi kamarády k pivu
a druhý hned vyběhl ven na vystřídání. A tak
rychlohěžec mobl běbati celé odpoledne k nema
lému údivu těch, kteří do Tondových spádů ne
byli zasvěcení, Z druhé ulice belhala se těžce na
náměstí stará cikánka, shrbená téměř až k zemí
pod krosnou, z níž se rozhlíželo cikáně tolik
vzrostlé a silné jako velký muž. Každý se divil,
jak ta prohnutá babka může tak velikou tíži unést,
Jeden hoch začal škádliti cikáné proutkem, ale
to se rázem i s babkou obrátilo a dalo odvážlivci
veliký políček. Nový údiv. — Bylo všecko nastro=
jeno jednoduše. Jediný mlídenec totiž představoval
cikánku i s cikánětem; odřízl u krosny dno, pro=
strčil hořejší polovinu těla skrze krosnu, dole se
přepásal sukní a připevnil nad ní pů) těla s ru
kame, zbaleného s hadrů, s maskou cikánky a
kšandami spojil neživou půlcikánku s krosnou.
— Cikánka se brala dále, klátíc rukama na pravo,
na levo.

A v malé chvíli za ní se bral starý muž,
který nesl na zádech daleko většího druha, než
byl sám. Žert byl podobně nastrojen jako u ci
kánky. Mládenec připevoil si do předu pod prsa
umělou hořejší půlku lidského těla a dolejší půli
přivázal si do zadu; a tak to vyhlíželo, jako by
člověk nesl človéka.

Naproti cikánce jel na staré herce srytíř«,
který měl nastrčený dlouhý, rudý nos. Komoň
se mu neplašil ani pří spatření celé tlupy dová
divých a režnými pytli naávajících židů; byl na
plešení a rychlejší poskok už bodně pohodlný a
moc zkušený. Když s té herky rytíř večer seskočil,
zůstala na něm třetina chlupů z té obstarožní
koňské kůže, — Dovádění bylo na náměstí stále
rušnější a zábavnější. — Večer Tonda jásal, jek
jeho vyučenci obretně si počínali při tom velikém
veřejném představení.

SARA



celé kroniky. Hnus jímá opravdového člověka,
když „Čas“ ve jménu Masarykově ee dušaje,
kterak mu záleží na náboženství azase jedním
dechem přináší paličeké fenilletony Macharovy
proti křesťanství vůbec. Jest nám dnes líto, že
Jsme nejapnosti Macharovy leckdy vyvraceli
vážnými důvody. Ovšem omyl vládne lidmi a
takéi my jemesehrozněmýlilidomnívajíce8e,
že v Macharovi jest kousek vzdělání a kousek
přesvědčení. Duee jest nám však úplně jasno,
že tento vášnivý ignorant hraje ošklivou ko
medii k tomu účela, aby ke své osůbce při
poatával pozornost galerie, bezjejíhož potlesku
by vážně onemocněl. A že Machar spekuluje
dobře, nasvědčaje okolnost, že dnes jest již
dosti duševních a mravních uedochůdčat, která
svůj mělký vtip brousí 8i o věci nejposvátnější.
A jest to zase jeden ze zdrcujících důkazů pro
náboženskou neopravdovost Masarykovu, že Ma
chara nezakřikl on. nýbrž mosil tak učiniti
protestant dr. Hortvík. Dnestedy jiži ve vlastní
straně jsou lidé, kteří nebojí se říci, že Machar
hraje roli přežilého šosákaa zároveň naivního
mluvku, jenž konečně sám ve spoustách svého
povídání se nevyzná. Některý vychovanec Ma
Sarykův, jenž jest opravdovější svého mistra,
napsal teď v „Přehledu“, že došlo to tedy tam,
že i „Čas“ je nucen otisknouti projev odhalující
slabiny Macharovy nevmylné „flosofie dějin.“
Polemika dra. Hortvíka však obsahuje jen malý
zlomek tobo, co lze proti Macbarovi namítat.
Nemlavě ani o vlivu aatiky oa naše národní
obrození (Machar tvrdil, že literatura a umění
římské a řecké byly činiteli v našem obrození)
a podobných výrocích, které se vůbec vymy
kají vážné diskusi, Macharovo nazírání na kul
turu antickou jest exemplární úkaz povrchní
jednoatrannosti. Postrádá všeho vyššího stano
viska, se kterého každá kultara minulá má
svou cenu a důležitost, a vidí v křesťanství jed,
ale v antice (pohanství) dokonalost. Vytrbaje
z antiky, co se mu právě líbí — ač i tu lov
dařívá se mu špatně, na př. když ei pochvaluje,
že u Řeků manželka byla jen strojem na plo
zení dětí — a nechápe, že celá antika (pohan
ství) byla celek, jehož podkladem bylo otroctví,
jevící se nám dnes nesmyslem a nelidskostí.
Antická vzdělanost byla jen pro nečetnou kastu
(třídu) svobodnou, a i v té právo pěstní a ná
silí bylo základem. Možná že suad to p. Ma
charovi imponuje; v historických svých verších
aspoú, čím dále rozbředlejších u prázdnějších,
koří se před ledajakým římským potentátem
a důstojníkem jako před Bohem. Není si vědom,
kolik živlu křesťanského jest právě v jeho
nejlepších plodech, a vůbec nechápe, že výrok
Juliánův: „Zvítězils,Galilejský“,jest správný,
a že marno jest křísit mrtvolu antiky.

Řádění Machurovo tedy znechutilo se i
vážnějším lidem realistickým; bodili ho tedy
na síto, a shledán byl plevou. Masaryk a „Čas“
však této statečnosti nemají. Jim bude i dále
Machar znamenitým člověkem, jejž budou i
dále obalovat všemi možnými superlativy do
konalosti, okařovat hastými oblaky kadidla —

a př tom kázati o důslednosti, přímosti povahy a o opravdovosti náboženské,

Obrana
(3) Pokrokoví pánové, člomovéhor

tvé „Volné myšlenky“, kde jstezůstali
se svými protesty ? Tiše,bezdlonbýchřečí
zřízeno v Praze německo-židovské paedago
giam; ředitelem jmenován rabín Brody z Ná
chodu s platem 6000 K. Místodržiteletví však
Brodyma zakázelo ažívati titulu „ředitele“,
poněvadž mu echází všeliká státní vysvědčení
způsobilosti k tomu úřada. — Kde jste vy,
„protiklerikální“ vlastenci, zůstali ee svými
protesty proti židovskému konfessnímu paeda
gogiu? Když eo mělo ralořiti českégymnasinm
katolické, osval se vášnivý rámas, který otřásal
celou Prahou. Když však židé svým konfes
sním ústavem podpírají, podporají německý
živel, to až je ticho. Co bylo křiku, aby se
vyhodilo náboženství ze školl Ale — proti
talmudistickéma vyznání židovskému, tolik ne
sodšelivému, nenamítá panstvo nic. Patrně asi
germanisace, Starý zákon a talmod našemu
národu prospěje víc neš češství a Kristovo
evangelium, hlásající lásku největší, k němuž
tak vřele Inul cejvětší dobrodinec našeho ná
roda Karel IV.

Pražské kruhy dobře védí, kdo hlavně
udržuje německý živel v Praze; kdyby židé
z Českých peněs tyjící neposílali svých dítek
do německých škol, tu by dobré dvě třetiny
německých škol se musily zavříti pro nedo
statek žactva. Ale o tom se mluví v „pokro
kových“ listech velice opatrně anebo — nic.
Zato se pomáhá národuk rozkvětu kopáním
do vlastních pokrevenců, kteří se za víra sv.
Václava a Karla IV. nestydí.

"(9 Máchar, milovník slušných spů
sobů ť Vzpomeříme6i na Macharovy sprosté
výpady proti odpůrcům i epravedlivým a pak

si přečtěme, co píše týž muž v Čase 29. čer
vence. Machar psal úvahy proti křesťanství a
nazval je „jedem z Jadey“. (Snad by měl spíše
zváti jedem z Judey kořalka prodávanou vět
Šinou od židů. Pozo. red.) Na Macharovv příliš
lehkowyslné výtky odpověděl věcnědr. Hortvík.
Machar dal odpověď na odpověď, předesílaje
tato slova: „Pup dr. Hortvík zabýval se ně
kterými mými vývody a postavíl proti nim
své. Nesouhlasí a odporuje. Ale učinil to slo
bem slnáným a výrazy milými — po tolika
letech a po řadě tolika bojů první (11?) člověk
v Čechách, jenž nepodezřívá, nezrádcuje, ne
pranýřuje, nenadává — je přímo ctí a radostí
pro člověka posadit se s takovým člověkem
k hovora.“ Ajaj! Odkud najednou tahle láska
ku slušnosti? Snad naposledy Machar své vlast
ní sprostoty vychrlené proti lidem jiného
smýšlení odvolá; ovšem že na to budeme ještě
čekati dlouho.

Vzpomeňme si na Machara, který potupil
prolhanou pomlavoo Dostála-Lutinova a při tom
jej Ččastoval přezdívkami; vzpomeňme, jak
tenhle elegantní pán navrhoval, aby katoličtí
modernisté byli postaveni mimo zákon jako
zvěř a aby do nich bylo kopáno. Celá řada
hrubých nadávek a výrazů schválně neotesa
ných nachází se v jeho „vzdělavacích“ spisech.
Hledaje za každou cena origiualitu, taky se
stal originálním ve své „bezoblednosti“. Na
zval-li samy své oslavovatele „moralistní bestií“,
že se odvážili proti němu a Herbenovi pronésti
výtky, co teprve mohli čekati jiní? Aby pak
svůj „jadraý“ a originální způsob vyjadřování
vyvrcholil, nazval se sám „klackem“ Tohle se
povedlo. A tenhle člověk, který tolik pode
zříval, zrádcoval, pranýřoval a nadával, na
jednou dává výraz radosti nad tím, že se na
lezl v Čechách po tolika letech prvý(?) člověk,
„jenž nepodezřívá, nezrádeuje, nepranýřuje,
nenadává.“ Pane Machare, opravdu je tohle
člověk první? Jak je tomu dlouho, co na vaše
nadávky a zrádcování Dostála-Latinova kato
lický „Bílý Prapor“ zcela slušoč a věcně, bez
jediného brubéhu slova odpověděl? Připomí
náme právě toto z té příčiny, že tehdy sám
„Čas“ si liboval nad tím listem. Jest jiných
příkladů dost a dost. A odpověděl-li některý
člověk na brabé vaše útoky ostřeji, nebyla
obranná slova napadeního tak drsná jako vaše.

A teď člověk, sterý u vědomí své „bezohlednosti“ sám se nazval klackem, chce přisednonti
radostně k dra Hortvíkovi jako k duši spří
zněné| Zatím tedy jen pomalu| Vždyťjest ještě
otázka, zda tuble aliancí dovedou schváliti ne
stranní pozorovatelé.

Politický přehled.
S parlamentárními prázdainami nastal

na poli politiky domácí klid; zeměmi Čes
kými rozvířilo se však jakési nadšení osla
vami Havlíčkovými, které vyvrcholily v touze,
v duchu Havlíčkově postaviti se rázně proti
všem našim nepřátelům. — Posl. Grégr při
oslavě Havlíčkově v Praze odsuzoval mlado
českou politiku. — Někteří mladočeští poslanci
pro porážku české věci ve volebním výboru
hodlají složiti své mandáty. — „Hlasy od Bla
níka“ prohlašují, že počet mandátů ve výboru
pro volební oprava byl již napřed smlaven
mezi Čechy a Němci, tedy že jest to vlastně
komedie, když se dotčení poslanci odvolávají
k národa. — Minist. předseda bar. Beck vydal
přípis o povinnostech úřadů, v němě 8e úřed
nictva na paměť uvádí, že mají býti rádci a
ochránci obyvatelstva, strážci práva atd., spola
vyzývá úřady k urychlení prací úředních. —

Císař dne 10. října zavítá prý do Prahy. —
Dle císařského listu příspěvky obou států na
společná vydání stanoví se na rok v dosavádní
výši.

Uherská poslanecká sněmovna (i sněmovna
magoátů) schválila finanční zákon na rok 1906
w odročena do 10. října. — Sněmovna usnesla
se zrušiti poslaneckou immanitu poslanců slo

váckých Hodže a Jarigy pro Bona ogvní protimaďarské národnosti. Ubozí Slováci|
V Bolbarsko, ve St. Srbsku a Macedonii

řádířeckétlapyprotiBulharůma Srbům,lou
píce tu a vraždíce. Pod dojmem nového hro
madného pronásledování Bolharů v Macedonii
došlo k protiřeckým bouřím v Plovdivově, kde
se Bulhaři zmocnili řeckých kostelů, a zničili
na 50 řeckých krámů; i v jiných městech
jižního Bulharska panují protiřecké bouře.

Anglická sněmovna přijala jednohlasně
návrh, kterým se obmezuje počet nových vá
lečných lodí.

Ruský ministerský předseda Stolypin pro
hlásil, že car nesamýšlí prováděti politiku
reakce, ale dříve musí býti revolucionáři po
tlačeni, proti nimž co nejrásněji se vystoupí,
a pak až připravena bude půda, že se počaoa
prováděti reformy. — Zahájeno soudní stíhání
proti bývalým členům dumy, kteří podepsali
víborgské provolání k obyvatelstva. Členové

okasili agitovati na venkově a ve svých vo
ebních okresích. — Na Kavkaze a v jižním

Rasekuvzrůstá prý revolační hnutí. — O pevnost
Sweaborg sveden byl se vzbouřenými námoř.
níky boj, v němž vzbouřenci podlehli.

Zprávy místní a z Kraje.
Veschůzi měst. zastupitelstva krá

lovéhradeckého doe 26. července při dopl
ovací volbě za člena měst. spořitelny zvolen lé
kárník p. K. Hubáček. — Pan V. Valášek jmeno
ván definitivním assistentem. — Dá se příznivé
vyjádření c. k. okr. hejtmanství o žádosti p. J.
Kalhouse za udělení koncesse k výčepu lihovin
v domě č. 78 a o žádosti p. Jos. Macáka za pře
vedení koncesse bostinské na p. J. Kňourka v domě
č. 197-8. — Zamítnuta žádost pí. A. Kašparové
za koncessi lidové kavárny v domě č. 291. —
Na žádost obchodního gremia a živnost. spole
čenstev podán bude c. k. místodržitelství aávrh,
aby padomní obchod v Hradci Králové byl za
mezen. — Přijat návrh měst. rady, aby se pokra
čovalo ve vyjednávání 3 ministerstvem války o
poskytantí dalších výhod ohledně stavby kasáren
pro boufnicovou divisi. — Dámskému spolku
„Bliška“ udělen příspěvek 400 K.

Usmesení městské rady králové
hradecké dne 23. července 1906. Resignace p.
Boh. Houdkem na místo kostelníka u kostela av.
Ducha zpět vzatá béře se na vědomí. — Ke zvý
šení služného řídícímu chora na Novém Hradci
Králové ze zádušního jmění kostela av. Antonína
tamtéž vyžádá se schválení c. k. místodržitelství.
— Technické kanceláři se uloží, aby předložila
potřebné návrhy na úpravu regulačního plánu po
zemků mezi erárními siloicemi, vedoucími k ná
draží na Pražském Předměstí. — Chodník u nové
stavby p. Alfreda Rudolfa v bloku IV. nepřevezme
se do správy obce, an není zřízen předepsaným
způsobem a z předepsaného materialu. — Rovněž
i chodník při domě čp. 393 p. F. Cbrudimského
pro četné závady. — Udělí se povolení k obý
vání novostavby pí. Jul. Laboatkové v Pětidomí.
— Chodník podél doma p. K. Skuherského čp.
394 bude převzat do správy obce teprv po od
stranění nedostatků. — Majitelé domů v Pospí
šilově třídě, kteří mají povinnost zříditi chodníky
a odpady a dosud tak neučinili, vyzvou se Kbez
odkladnému provedení, aby se mohlo počíti s ú
pravou rigolů. — Zlacení oltářů v kostele pou
chovském a kříže na hřbitově zadá se p. Standerovi.
— Rozboření domku čp. 3. na hřbitové sv. Jana
na Zámečku svěří se p. V. Halounkovi. — Panu
Karlu Vieveghovi povolí se ařídití chodník mo
saikový. Přípis c. k. okres. hejtmanství, dle něhož
bylo udělení koncesse hostinské a výčepnické pro
dům, jejž hodlá postaviti p. K. Spietz ve městě
zdejším, odepieno, byl vzat na vědomí. — Panu
Josefa Štěpovi udělí se povolení k obývání domku
čp 419 po provedení některých natných oprav. —
Stavba nového domu na parc. č. 4. v bloku V.—1.
p. Josefu Thořovi povolí se dle návrhu komisse;
rovněž stavba villy na parcelle č. 236 za býv.
Slezskou branou pí. Viole Zachovalé. — Pp. ma
jitelům domů v bloku IV. u Pražského Předměstí

mosaikových podél jich domů.
U/ Begulace Labe před 40 lety. Jistý

občan královéhradecký K. již před 40 lety zajímal
se o splavnění Labe, a také o tom podal svůj
posudek do Národních Listů (čís. 208 dne 30. září
1865). Podávámé tu článek onen tím zajímavější
v době, kdy se co nejdříve přikročí k regalaci
Labe od Hradce Králové. „Mile dotknula se nás
zpráva v několika novinách uveřejněná, že Labe
od Mělníka k Hradci Králové splavným se učiniti
má; ačkoliv velikolepá tato myšlenkana první
pobled přenesnadnou se zdá, přecelze ji provésti;
třeba k tomu jen pevné vůle, která pomoci prů
mysloíků a okresních zastupitelů dojista svého
cíle národnímu hospodářství tak užitečného a pro
spěšného dojde. K objasnění záležitosti té chceme
tímto článkem předně dokázati, že to možno jest,
aby Labe splavným se stalo a za drubé, jaké vý
hody by se tím docílily pro národní hospodářatví
vůbec. Že možná to jest Labe splavným učiniti,
toho máme důkaz, že již v minulém století na to
se pomýšlelo, kde průmysl na velmi nízkém stupni
stál a kde by se plán ten mnohem levněji provésti
byl dal, než za nynější doby. Výlohy arci nesmějí
nikoho odetrašit, když na drahé straně větší vý
body se ukazují. Jisto jest, že kdyby naše Labe
krajinami belgickými neb anglickými teklo, již
dávno by splavným bylo. Největší obtíže Be arci
objeví v jezích a pří vyvlastňování mlýnů; avšak
tyto obtíže lze odetraniti, když se věci té mužové
rázní opravdově ujmou. Máme příklad i v Ně
mecku, že se zboží na malých řekách velmi levně
přepravuje jako uhlí, obilí atd. a konečně téch

několik splavidel by také avět nestály ŘečištěLabe má nyní průměrně 18 palců bloubky a do
oflila by se při upravení a sůžení řečiště dojinta
i větší hloubka, tak že by obyčejné řečiště na
normalní vodu nemuselo širší býti, leč aby as tři
lodě sobě vyhnouti se mohly. Maoho-li by tím
okresy či vlastaě obce získaly časem pozemků,
které se opět v laka obrátit dají, nahlédne každý,



jako že by škody, které nyní Labe každý rok
Činí, zcela zmizely. Výloby sregulovaného a splav
ného Labe jsou na bílední Netvrdíme, že Hradec
je co etřediště východních Čech skoro od přírody
místo k tomu stvořené, tak že by vývoz dříví,
prken, obilí a jiných výrobků, které drahého do
Vozu nesnesou, 8e usnadnil, avšak otevřením vodní
a laciné cesty najdou se i nové prameny k udr
žení této cesty. Pomoěme jenom, mnoho-li prů
myslných závodů jako cukráren, vinopalen atd.
v území polabském leží, kteréžto závody více než
2 miliony centnýřů uhlí spotřebují a tudíž palivo
laciné bledají a bledati musí. Nyní je alo
dokázáno, že uhlí svatoňovické co do hodnoty
nejen se rovná kladenskému, ale mim» to aci
nější jest a joště lacinějším by 8e stalo, kdyby
drába pardubicko-liberecká sazbu na uhlí smírnila.
Po dostavění železnice ns pomezí pruské a pakliže
Rakousko s Walden-burkem spojeno bude, jak se
nadíti lze, měly by potom všechny továrny ještě la
cinější palivo, neb doly šacléřské a waldenbarské
budou silnou konkurencí uhlí kladenskému. Dráha
železná doveze pak všechno ublí za nízkou sazba
do Hradce. Nádraží hradecké spojilo by se drabou
s Labem, jež jest toliko asi Čtvrt hodiny vzdáleno,
kde by pak uhlí s vozů na lodě přeloženo býti
moblo s výlobami jen malými. Podobným spůsobem
daly by se i nesmírné zásoby obilní z Uher v
Pardubicích na lodě přeložit a po Labi dále do
pravit. A tak by se daly i moohé jiné příklady
uvésti a časem ještě více se jich vyskytne. Že
upravením Labe průmysl a obchod a timi bla
hobyt by se zmáhal, jest jisto, a z té příčiny
zdá se nám býti povinností těch okresních zastu
pitelstev, která jeou v území labském, aby pře
důležitou tuto otázku vzala na přetčes, o nich ro
kovala a s tamějšími průmyslníky se spojila,
v jejichžto zájmu to jest, psk náležitě uváženou
žádost a jiná v ohledu tom přágí předložila zem
skému výboru, který tuto věc ve prospěch celých
Čech na sněmu zajisté bude podporovat co zá
ležitost zemskou. Přihlížejíce k tomu všemu pevuě
doufáme, že i schůze v minulých dnech k návrbu
p. Urbávka již za účelem tím vKolině odbývaná
žádaný účinek míti bude. Nedejme se odstrašit
nijakými překážkami vědouce, že tím slavnější
jest vítězství, čím úsilovoější a těžší boj! Uchopmež
se této myšlenky ve prospěch našeho národního
hospodářství, nechť pracuje každý jednotlivec,
nechť ováží tu záležitost okresní zastupitelstva,
výbor zemský a konečněi sněm bude naše konání
podporovat a tak rázným konáním svítězí myšlenka
na zdar vlasti a blahobytu národa.“

Vrašedný útok desátníkův. V neděli
dne 29. července desátník 18. pluku Grůn vracel
se podnapilý z Malšovic v náladě velice kurážné;
cestou sekal poboční zbraní do stromků. Přišed
do Vodičkových kasáren, vzal služební pušku,
ostře ji nabil a vstoupil do místnosti, kde měl
dobled „Zimmerkomandant“ svobodník Mann. Svo
bodník se ulekl, když viděl výstřední chování
Grtinovo, popošel mu několik kroků vatříc s otáz
kou, co vlastně chce 8 puškou dělati, Vtom však
jiš Grůn nasadil pušku k líci a na Manna vy
střelil. Náboj projel svobodníkovi ústy a tváří;
pod uchem pronikla ven. Na štěstí kosti v hlavě
Mannové výstřelem zasaženy nebyly. Pak vyrazil
vášnivec na chodbu, kde obrožoval prosté vojíny
i důstojníky. Nadporučík Blažejovič neztratil však
ducbapřítomnost a vyrval vášnivci pušku s rukou.
Tu již odzbrojený jun ztratil kuráž a běžel rychle
k Orlici. Před Borromaeem vrhl se před očima
vojínů, kteří bo rychle následovali, do vln. Vodní
ochlazení působilo léčivě na horkou blavu. Místo
polykání vody začal desentér plovati. Podán mu
dolů dlouhý bák; desátník z počátku škubl tělem
od háku, jako odmítavě, ale pak 8e přece pevně
zachytil a byl vytažen — ovšem nikoliv k veliké
radosti, neboť byl hned blídkon odveden do vězení.
Kráčel tam schlíple bez vášnivých gest. Z vězení
drahý den dopraven do Josefova, aby tam byl
posorován jeho duševní stav. Praví se, že na něm
neshledali žádné nepříčetnosti a tak asi bude těžce
pykat delší dobu za svoji výstřednost. Raněný

ann rychle se ve vojenské nemocnici pozdravuje.
Ale pumátku na neblahé dobrodružství bude míti
na tváři do amrti.

Odpověď prolhbanému „Právu lidu“
a „Osvětě lidu.“ DosavadníchusrědčenýchIší
o katolickém táboru u Čes. Třebové bylo málo. Proto
se musily přidati lži nové. „Právo lidu“ píše, žo
Biskopská tiskárna v Hradci ové vydala voršo
vané letáky o tom táboru. Nato odpovídáme, še
„je tiskárna vydala“ asi tsk, Jsko„vydává“ sooiali
stická tiskárna na objednávku visitky, plakáty a pod.
Ostatně by ji nesloužilo k neoti, kdyby byla opravdu
sama ty letáky vydala. Pak vykusuje „Právo lida“
s letáku některé věty prološeným písmem, dle nichš
by se zdálo, že snad leták jest bojovný a še tlumočí

uf katolíků na rozbití tru krokovcův,

Vytrbne-lí se několik vět zesouvislostí, pe ovšem
lehce se jim může dáti jiní emysl. Prý „kdyby namístě socialistů byli katolíci v lcí většině, byli
by věsobno rosbili.“ Pozoruj, katolický účastníku
tábora, tato ničemnou lež. Ty víš, še katolíci skutečně
měli sdrcující většinu, a že útočaíky byli socialisté,
kteří dělali randál, jak uměli. Loták pouze tlumočí
radost ned tím, še se katolíci před randálisty neros

probli Prolbané „Právo lidu“ ještě dodárá: „Radost
erikálů, de jim nebylo měřenostejným loktem(jakým?),je tentokráte oprávaéna: ale je-l

tak se vyemívat člechotnostiodpůroov a probladovat

jí sa nemístnoa (kde tohle jste četlř?), to je jiná 0
tázka. Klerikélům by se to mohlo ne příklad špatně
vyplatit.“ — Tu vidíte, jak nepřímým spůsobem po
vzbasoje „Pr. 1.“ soudruby. Nemělo by je spíše držeti
trochu na úsdě? Teď af si udělá také českotřeborská
nestranná vořejnost pojem o té „pravdomlovnosti“
Práva lidu.

Zápis do I ročníku c.k. eěltelského
ústavu v Hradci Králové začne o 8. hod.
ranní dne 12. a skouška přijímací dne 13. září
1906. Žadatelé vykáží se křestním listem, že jest
jim 15 let, posledním vysvědčením školním, vý
svědčením zdravotním, vydaným od lékaře ve ve
řejně službě postaveného, výkresy a škol. sešity
psacími.

Z Dobřemie. Otrocký ohomout rád by
„známý neznámý“ dopisovatel z Dobřenic do
„Osvěty Lidu“ oblekl na krk členům obecotho
zastupitelstva. Jo to přece k zlosti! Sobecký, bez
obledný terroriamus dovedl vyhrůžkami pro dobu
voleb a bezcennými (frázemi zaslepit rozličné
okresní veličiny v našem královstvt a najejnou
v Dobřenicích rozvášní členové sastupitelstva jed
nohlasně nátlaku vědou pokropeného terrorismu
nesednou na lep! Co by z našich dětí bylo, kdyby
nechodily do kostela, řekl jeden člen shromáždéní
ještě dřív, než náš p. farář promluvil, když se
jednalo o petici proti nařízením sem. škol. rady
na základě platných školních zákomů o náv těvě
služeb Božích školní mládeží vydaným. Měl snad

Ženskou výchovu školní mládeže? A že po ob
jasnění věci sbromážděné zastupitelstvo prosil, aby
petici zamítlo, není mu věru khanbě, Jest zajisté
zdvořilejším slušné poprosit, nešli po členech za
stupitelstva chodit, hubovat a hrosit, že sev to
musí změnit! Za povšimnatí stojí také opravdu
„svobodomyslné“ stanovisko pana dopisovatele!
Zastánce moderní „volné“ školy, kde by učitel
volně do děti mohl opát, co' by se ma uzdálo, bez
ohledu zvláště na Bohem zjevené náboženství,
zakazuje členům obec. saatupitelstva projevit
voloě jich mínění o věci, která je na pořadu jed

ten, kdo přísahá na samospasitelnost terrorismu
pro český národ? Kdyby byl p. Wodička mluvil
dle not pana dopisovatele do Osv. Lidu, byl by

uvědonělý, pokročilý občan, obzvlášť k toma povolaný, aby rosbodoval o oavětových záležitostech.
Protože ale promluvil jinak, zacpal by osvícený
dopisovatel O. L. panu revidentovi nejraději ústa.
A potom jakou kuřáš má p. dopisovatel na p.
Wodičku. Ví, že je p. Wodička na odpočinku, že
o mnohých věcech, o nichž dříve jako zástupce
velkostatku rozbodovával, více nerozhoduje —
proto hrr na něj!! Do mrtvého lva každý osel
kopne! Zato když přišlo na nástupce páně Wo
dičkova, který nyní platí, moderně nadšený pisatel
zchladil — pro p. Franka má jen ponížené pobrd
nutí, aby o tom přemýšlel — Neobjednaný po
ručník obecního zastupitelstva nediví se, že
„méně“ vzdělaní členové obec. zastupitelstva jen
kývali ku slovům p. Wodičky, snad se sle bude
divit, když mu připomeneme, že ona nařízení 0
účastí mládeže při slušbňch Božích příjala většína
nejvyššího úřada školníbo v Českém království.
Platí snad i tito pánové před očima veleučeného,
na výsost vzdělaného p. dopisovatele z Dobřenic
za méně vzdělané a snad by ani oni neměli o
věcech osvětových mluvit, dokud nepromlavil p.
dopisovatel z Dobřenic? Nápadná je snaba pana
dopisovatele, aby 8e ve sporu, který náš p. farář
má s velkoststkom ohledně správy obecního jmění,
mohl se pověsit zástupci velkostatku na šosy.
Vždyť držet s velkým pánem se vyplácí spíš nežli
poctivě a mažně zastat se svého i jiných práva,
a výnosnější jest hubovat do pěstě, ukazovat ns
nepořádky v obci někde za vraty a když ale má
přijíti ku skutkům, říkat já nic, já muzikant!

Z Chinmecka. (Ještě kousek Pádoviny.)
Pokrokovému lvu učiteli Pádovi nedaly v Cbofo
vicích spáti jeho vavříny, kterýchž ai ve Vápně

jako pokladník vydobyl a tamní starosta P 0sáhlo též jako předseda záložny ne a ne aby zá
sluhy jeho uznal; proto dohlašoval se učitel Pád
na vořejném lístku u p. starosty o uznání své,
leč p. starosta tomuto dohlašování, které příliš
jemné nebylo, s úřední moci nerozuměl a rozaměti
nemohl; proto žádal c. k. okres. soad v Králové
Městci, by mu vysvětlil, proč ten pokrokový lev
zježil opět hřívu. Leč náš lev, když c. k. okres.
soud žádal sa vysvětlení a p. Vosáhla zastupoval
advokát p. Hrbek s Chlumce, honem se schoulil
ahříva muspadla.Uznal,cozasevyvedl,a uvolil
se dáti 10 K ve prospěch polévkového ústavu ve
Vápně a veškeré útraty zaplatiti Teď zase ma
stoupl místo ve Smrkovicích, s čebož mají v Cho
fovicích velkou radost.

Od Chlumce m. ©. Pazí řídicíve Vápoš
dostalo se nyní máležitého zadostinčinění, nad
nímž může býti hrdá. Svého času, kdyš totiš po

krokovílvi na K maji načejpěinilaa Jivýrok o pořádku, ,

krvorých rd. lontea, PokrokovíIn tito apřázd přeloženía a roce o
řádku jednoho v b vyindřáje 06 nejen jeho
domácí, ale i

občanstvo, slo udiveněsírá i mládež dkolní ;
a má slyšeti ty výroky občanstva i školní mládeže

paní řídící Vápenská, jež by důliez pravdy hned
provedla. (Očekává se, sdalí týš' pán bude nyní
také žalovati..

Ze Solnice. (Slavnost svěcení hřbitov
ního chráma Páně.) Dne 22. července, právěv
den poutní slavnosti P. Marie s hory Karmelu
zasvěcena službám Božím za zemřelé i svatyně
B. Srdce Páně na břbitové solnickém. K úkonu
tomu zavítal k nám nejd. vrchní pastýř, J. B. M.
dr. Jos. Doubrava a sice v předvečer slavnosti,
ukončiv téhož dne obtížnou visitační cestu va vi
kariátu opočenakém a to-v hornaté osadě — Do
břanech. V Solnici uvítali J. B. M. vdp. V. Kle
prlík, kanovojk a vikář, míst. děkan vdp. Ferd.
Blecha, zástapci obel a-taktéž zástepci rodáků
města a nejstarším z nich vdp. V. Ehlem, farářem
z Temného Dolu v Krkonoších. V průvodu J. B.
M. byli vadp.kan. Jan Soukup a dy J. Haráň. 0:re
monář. U večer o hod. '/9. bylo uspořádáno hu
dební 8 zpěvní dostaveníčko na počest avětitelel
— Z kněží rodáků. města a farnosti dostavilo se
jich sedm. Dne 22: t. m. od časnéh: rán: slou
Ženy ve faraim chrámn.mše svaté jedoa za druhou
a všechny za blaho rodného města. a sa požehnání
milým sourodákům. Královnu nebes, Bohorodičku
z Karmeluoslavil o ranní mši svaté P. Accursius
Košťál, lvardián a definitor ze Zásmuk, rodák
solnický, fečí vzletnou a přesvědčivou. O 9. hod.
nastoapř) slavnostol průvod z farního ebrámu Páné
ke svatyni na hřbitov. V průvodu školní mládež,
řada družiček, dracet dva duchovních před svým
biskopem. Zm ola. srob. pán 2 Koaigawarterů
8 chotí Růženou, patronážní komigsař, zástupci obcí
z kolatnry, z rodáků. dr. Jan Pražák, ředitel c. k.
gymnasia ve Vys. Mýté a j. — Za těmito nepře
bledný zástup účastníků ze všeho širébo okolí.
Posvěcení nové svatyně bylo vykonáno a nejd.

kolem svatyně, volil promlaviti k lidu ovému ze
stapňů schodisté mové svatyně. Slova lásky, ras.
dosti nad váru krásuou sratyní, slova upřímné
radosti nad dálem tak zdáraě ku konci provede
ným a sta vzpomínek ma ty drahé zemřelé, jichž:
klidu amíratato svatyně bade atrážkyní, zamlvu=
vala se všem a nezůstala bez dojmu. Po té obě
toval vrohmí pastýř za dobrodince nové svatymě
první mši 6v. Doprovod hodební a zpěvoí za ve
dení Dr. Ant. Mojžíše a J. Březiny, ředitele kůra,
vzbudil pozornost a pocbvalu takovou, jaké. si
výkony sbora v plné míře zasloužily. Všechna
čest! K slavnosti došlo mnoho telegramů a pělpisů
zejména od rodáků města a farnosti. Ze všech
pak význam břbítovní svatyně i význam celé slav
nosti plně a vážně ocenil zdáraý rodák MUDr.
Jaroslav Hruška, porkinistr měste Kladna. Slova
jeho zaslouží si, aby byla vepšána do pamětní
knihy. Zde jako promlavil zralý roahled, tak
osvalose isrdce šlechetné. — K doplnění zprávy
o slavnosti svěcení svatyně břbitovní přísluší do
dati, že J. B. M. navštívil i hroby matky p. dě
kans solnického, matky p. V. Ebla, faráře z Čer
nodola, a rodičů obou bratří-kněží Koštálů a p.
J. Kalousa, faráře = Hronova, tu přítomných
rodáků soloických a pomodlil se nad nimi. —

trovně spolkem „Lidumil“ zřízenou. Protektor
této svob. pán Vilém z Konigswarterů uvital
hostě řečí českou. Přítomní byli i členové výbora

„Lidumila a otcové a matky té malé dnobotiny— Uspořádání v opatrovně a výcvik těch mali
kých zamlouval se jak vzácnému hostí, taki všem
přítomným. — Následovala návštěva nemocnice
zřízené a vydržované vzácnou muoificencí pí. Růženy
z Kčnigewarterů. Sama Šlocbetná zakladatelka a
vydržovatelka nemocnice (choří jsou tu léčeni
úplně zdarma) doprovázela zároveň s primářem
nemocnice p. Dr. Ant Mojžíšem po ústavě mo
derně a účelně zřízeném nejd. bostě. I sde pro
Beseno zasloužené i plné uznání za zřízení ústavu
tak dobročinného a za vedení téhož p. primářem.
A přispěla ta vzácná návtěěva zajinté i k ocenění

ústava čiršímu. n tu přítomni j mnozí Jinívzácní hosté, k úpravou nemocnice a vším
možným v ní opatřením byli až překvapeni. Slav
nost svěcení hřbitovní svatyně zůstavila milé
dojmy a upomínky u všech účasníků.

Nebezpeční lepiči před poutí ve

o anáry iodjimpyvisbře po nes, Jaksomou správy i odjibudz bývalých poctivých ka
lountářů a krajkářů, jak je líčí básník Hálekve
své povídce „Na vejmínku“ ve statku u Lojků.
Dnes poklesli v nepoctivé —kramářů a četní
členové tobo cechu jako poklesti sami, tak isvé
zaměstnání i svou živnost valné snehudnocojí.
„Kramáři“ nynější jak -kám dojedou, jsou
strachem. Rozběbnou se po dědině a jako nepřá
telské kdysi roty 1 mléko, seno, slámu,
chléb, vejce atd. A kde Jim bned po vůli,
vyhrožují anebo si vezmou sami. To jsou ještě tak
ti mírnější. Jiní pod záminkou, že přitrhli do dě
diny za obchodem — vyhlížejí ei za dne svou

polední“podobníjakovejcevejh ==pirazl |ním ce vejci — i

do Skuhrova dne 20. m. m. před tamní HarmonkF



tady misí. A na to v noci dělo se ve Skahrově
to, no celou osadu i okolí rosrašilo. Od půl 2. do
půl 3. hoď. po půl noci dne 26 řádili jako banda
lupičů a zbůjníků ©Zap čali dle svědků dole u
nového domu p. V. Porkorta — odtud vyplašení
prchali v dolejší Skahrov. U pama Al. Červioky,
rolníka a obchodníka, vloupali se do karníku a
ochvátli 18 kush nejlepší drůbeže. Vybírali sil
Pak se rozebnali na kopec. Hoed k bratrovi d-
lejšího pana Červinky, k panu Josefa Červinkovi,
bostinskému. Zde byli vyplašeni a kořisť jejich
obmesila se na drě láhve vína a kořalky. Tím se
asi posiloili na lup a násilí v blízké faře. Ze
dv ru vloupali se na půdu aschvátili tam tří velké
kusy čerstvé nasypavých peřin a 7 taktéž čerstvých,
nových polštářů. Byly tam zavěšeny k vuli pro
větrání a připraveny pro hosty na pouť. Přibrali
ci šatstvo a obav. Jedině kramáří sí mohli pc
všimnouti, že je v malé světničce na půdě uložen
i s»mfonion (bracl stroj), který svého Času ob
držel p. farář od svého bratra darem. Vedle lapu
jsou kramáři žádostiví i maziky. Při snášení 6ym
f-nia stalo se, že se jim stroj vysmekl a ze že
bříku dopadl k zemi. Danivý i zvonivý dopad
téhož probudil starou služku domu (slouží tam již
přes 30 let), vdovu M. Ajmlovou, jež právě hií
dala v chlévě. Otevřela dvéře u cbléva — alo ven
nevyšle. U dveří číhal jeden z lapičů a roskřikl
Bo „zalezeš ty k.. . . zlořečená nebo tě zabiju“|
A rozpřáhl se proti ubohé staré ženě do ostra
přísekaným klackem. A měl i druhý podobný
klacek. Klacky přisekáné sekerou pocbázely s aleje
za farou. Vidno, že lupiči měli sebou i sekeru 8
dle všeho, když byla stráž i u chlóva, jicá stráž
číhala i u dveří domovních ke dvoru vedoucích.
Lapiči ta byli na vše připravení. Mohlo ta jít i
o životy. Vyděšená stará služka vzpamatovala 80
teprvé po chvíli. Po zemi se plazíc spěchalak faře,
aby zvěstovala o řádění neblahých a nesvaných
předpoutních hostů. Bylo ovšem již pozdě. Lupiči
ge svou kořistí bojnou se již ztratili. Měli asi dost
na tom, co schvátili. Škoda, i mimo ten symfonion,
která na faře byla způsobena, jest značoá a ci
telná. Ale Jupičí ještě neměli pokoje. Část jich
asi s kořistí z fary odspěchbala.na své a pro sebe
bezpečné místo — však víme, že kdyby nebylo
přecbovávačů, nebylo by zlodějů — a drubá parta
epělu po vyhlídnatém lapičství dalším. Po krádeži
ve faře nastal poplach. A to je jisto, že poplachem
tím odvráceno značné poškození od závodu a ob
chodu p. Jos. Rydla, obchodníka a hostinského.
Lupiči promáčkli okno do jebo krámu a vybírali
si tu jako na faře. Cukroví, cukr, kávu, peníze—
láhve s tím nejlepším. Byli by vybrakovali celý
krám, kdyby poplachem od fary nebyla vsbusena

Bo že děje se v osadě cos neblahého.etnictvo ze Solnice ovšem sabájilo ihned horlivé
vyšetřování. A tuším, že podařilo se přijíti lupičům
na stopu. Dva z potulných kramářů byli jiš zatěsni
a nalézají se ve vyšetřovací vazbě!

Padesátileté kučšské jnbilemm. Dne
25. července £. r. slavil farář a os děkan vldp.
Josef Semerád v Potěhách u Čáslavě své 50leté
kněžské jubileum. Ač avojí povahou vzdálen vší
chvály a slávy světské, přece tento psmátný den
osleven způsobemdojemným a důstojným. Don
před tím jménem vikariáta blabopřál milovanému
Jabilantoví vidp. Antonfa Schreiber, bisk. vikář
ze Žlebů, a odevzal mu dekret, jímž nejd. bisk.
Konsistoř jmenovala jej bisk. konsistorním radou.
Zároveň toho dne mu blahopřáli jménem patronát
ního úřadu pp. Fr. Můller, řiditel panství žleb
ského, jako patronátníkomisař a p. Radolf Baumann,
Hiditel panství. Také knížecí revise v za
stoupení p. Fr. Grunta, revideata v Tapadlích,
p. Vincenc Čermák, hosp. správce v Tupadlích,
pan poštmistr a statkář p Říha s Tupadel jobi
lantovi osobně blahopfáli. Hojnost gratulací a blaho
přejných telegramů svědší o veliké přísni a lásce
k jubilantovi. Došel také blahopřejný telegram od
Jeho Jasnosti knížete pána Františka z Aue
perků, patrona, jemuž jubilant v mladších letech
jako farář alatiňanský byl učitelem a jejš pro
jeho v pravdě šlechetné srdce ve veliké lásce chová.
Avšsk také osadníci oslavili dojemně tuto vzácnou
slavnost. Četní věřící, ač doba žní v plném proudu,
toho dne jiš o 7. hod. naplnili chrám Páné. Jo
bilant, provázen místním kaplanem dp. Maxmilianem
Smrčkou, přistoupil koltáři, jenš v presbyteriu0
sdobeném květinami stkvěl se jako v zahradě.

- Ze srdce hluboce povzdychnuv saslzel. Na to pro
mluvil od oltáře k
místní kaplan dp. Max. Smrčka jménem kollatur
níků a všech vel. pánů, kteří byli u něho kaplany.

Při měl ov. apěš překrásně 4hlasoumši adojémaé vložky zdejšípp. učitelé, 8 nimiš po 27 let
vláp. jubilant ve svornosti a lásce působí, a kteří
jeho lásku zase upřímnosti a všeobecnou důvěrou

Spioejí a rovaěš mu blahopřáli. Po mši svatémáždils se ve faře sl. obecní zastapitelstva
obce Potěh a přifařených obcí: Bračic, Březí,
Schořova, Tupadel a Zbudovie, která milovanému
vldp. jubilantovi blahopřála a na důkas oddanosti

a ne] odevzdala nádherné diplomy čestného občanství.—Nejkrásnějšívšakpamátkumáa míti
bade milovanýnáš np. pbilent v srdcích svýchosadníků a všech, bo dobře znají. Srdce
prosté, ale zlaté, prostévší falše,které nevybírá
slev, nýbrž dokasuje lásku <kutkem. Tof krátkájekocharakteristikaadlenícelýživot.Aproto

všickni osadníci dobrému vidp. jubilanta přejí, by
ho Všemohoucí Pán ještě dlouhá léta sílil, kolla
tuře zachoval a jednou vše dobré odměnil šivotem
věčně blaženým.

Úprava Orlice. Známo, že řeky a řičky
daleko meuší důležitosti než jest řeka Orlice upra
vují se nákludem zemským a státním, sneb pojaty
jsou do nejbližší úpravní periody, kdežto řeka
Orlice ponechává se stále svému osudu, aniž by
se kdo staral o uskotečnění její úpravy. Na žádost
některých pánů interegentů svolal p. Jan Jarkovský,
starosta v Bělči, schůzi těchto na dea 24 června
b. r. do Třebechovic, kde stalo 66 usnesení, aby
svoláua byla schůze dirší, všech pánů starostů
obcí při obou březích Orlice od Potštýna a Čičové
až po Král. Hradec ležících ua den 5. srpna 1906
o 9. bod. dop. do Týniété u. O. (hotel Panský
dům, místnosti Besedy) Žádoucno, aby se pp.
starostové obcí nebo jejich zástupsové této důle
žité schůze jistě súčastnili.

Výkaz filiálky Zálošního úvěrního
ústava v Somiloeh za první měsícčinnosti,
za červenec: Stav vkladů (na kníšky vkladní a
běžný účet) K 317.20456. Obchodních směnek
eskontováno sa K 26590724 v 161 kusech. Po
volené úvěry (osobní, na postoupené faktury, neb

Da cenné Papi) K 620000. Celkový obrat zaprvní měsíc K 4,690.142-12. — Hořejší výkas
jasné ukazuje, te Jemily byly pro Aliálku místem
velmi šťastné voleným, a možno tudíš předpovídati
Hliálce nejlepší badoucaost.

Nocialistické rablátství v Luší m
N+mtěe. Národní socialisté měli míti v neděli
29. července achůsi v Luži u Skutče. Rudí verbo
ali sve diky již několik dní před tím k novému
dokladu, jak dovedou býti svobodomyslní, snášen
liví a jak jsou „utiskování.“ Přišlo jich k vůli
rozbití schůše dost, ale přece jen účastníci Červe
nobílí byli ve většině. Pres to při volbě předsed
oictva chtéli mermomocí radí míti členy předsed
nictva ze svého středu, aby dokázali, jak dovedou
si vášiti vůle větěmny.Začal křik a zmatek; rudí,
kteří jsou na papíře proti válce u proti násilnictví,
dokuzali najednou, že je v nich žoldnéřské krve

-až příhů mnoho. Začali přesvědčorati národní a0
cialisty o své vzdělanost a svých právech skleni
oemi, holemi a židlemi. Hostinec bombardován
kameny. Mnohouárodních bylo poranéno; — kdyby
byli chtěli s menáinou rudou bojovati a kdyby se
byly na krvavý zápas připravili, jistě by se bylo
radým hůře vedlo než Červenobílým. Mezi vřavou
vyběhi národní sociál Fraatišek Michalíček ze sálu
na dvůr, kdež přepaden radým: a ztlačen tak
barbarsky, fe musel poskytnonti místní pan MUDr.
Hamza nebožákovi okamžitou pomoc několika 0b
vazy. Hned nato téžce ranéný odrezen do Skutče
a odtud dopraven v průvodu sestry Fraatišky do
všeobecné nemocnice v Něm. Brodě. Raněného
Micbalíčka snáme jako člověka mírného, snášen
livébo, který neubliší nikomu. Proč právě on vzte
kem rudých byl nejvíce postižen? — Řádení
radých masily ukončit: četnické bodáky. Bůb ví,
co by byli radí ješté dále v zájmu „vzdělanosti
a osvěty“ prováděli! Takhle si ti lidé počínají už

nynÍ, ků nemají ještó státem uznané mocí nadjinými. Č)s námi teprve budou dělati, až se do
staneme pod jejich karabáč zcela? — Ve Skutči
se chovají socialisté k jiným tak vlídně, že jo ne
bespečno večer osaměle jíti po ulici. Zoáme z po
sledních dnů dva případy zákořných přepadů. Snad se
ti lidé nčí knitaře od novzdělaných černochův. Vy

konečné řádná opatření proti mstivé tó straně,
aby občan jiného smýšlení nemusil se hned báti
o svůj život? Či pro socialistický vztek nebade
možno proti rudým nikde na schůzi promluviti?
Rabiátetví rudých, které v pouhých dvou posled
ních týdnech na tolika stranách se vyzuřilo, má
vésti konečně k vášným úvahám. Jest potřebí,
aby hájena byla svo mimosocialistických stran
proti krvelačnosti strany, jež svými listy tolik jest
sfanatisována.

Ještě upráva © rudém másilnictví
v Luši. Těšce zraněný skutečský dělník Fr.
Míchalíček ani schůze v sále se nesůčastnil,
něvadězal dobřejemnost a něžnostsocialistických
dělníků. Pouze jako divák čel dolů na dvůr. A
ejhle! Najednou k tomuto neškodnému diváku
přiběbli tři vášuivci a zranili ho těžce na hlavě.
— Kdyby některý socialista po řádném soudu
byl pomazen do chládku, budou hned rudí naří
kati Dad „nešťastným mučedníkem“. Ale zfacko
vati neškodného diváka beze věcho soudu, stýrati

ja barbaraky bez výslechu — to už může býti.u jest ten vychralovaný socialisticky soucit
« dělníkem.

Z Polné. Ve středu 20. červ slavil
zdejší vldp. děkan a bisk. vikář Joa. Šimek své
Ojeté kněžství v plnésíle téla i ducha. Vpřed
večer slavnosti bylo mu místními spolky uspořá
dáno lempionové zastaveníčko, při měmž hudba
hrála s spěráci sapěli slavnostní sbor. V den
slavnosti sešlo se téměř všecko vikariátní dacho
venstvo, ješ vdp. jabilárovi podalo dar v podobě

drahocenné 6 při čemž v domě děkanskémdelší řečí oslovil jej vdp. vik. sekretář Kotrbelec,

nejdn.Bakopaeje o radaymuo listinanejdp. opa, jubilár jmenován tečným
konsistoraím radou a aš0essorom,a druhou listinu

s blabopřáním nejd. bisk. Konsistoře. V kostele
slavnostoí kázání měl druhý vik. sekr. vdp. Lat
fovička, děkan v Nížkové Slavnosti, jíž sůčastnila
se městská rada, spolky a veliké množství obe
censtva, dodaly lesku svojí přítomností vysokorodé
patronky, sestry kněžna Khevenbůllerová a hra
běnka Festetičová, jež zároveň s duchovenstvem
jubilára z domu děkanského k oltáři doprovodily,
věnovavše mu skvostnou stříbrnou sošku v upo
mínku a v uznání velikých záslub, jichž 8i zlekaj
vystavěním nové věže a mnohaletou a nákladnou
restaurací děkanského chrámu, jenž, jak známo,
patří k nejnádhernějším a největším kostelům
v Čechách. Vdp. jabilárovi, jenž nyní 8e opět
ujímá restaurace kostela na menším hébitově po
lenském, voláme „Zdař Bůh!“ a „Mnogaja ljetal“

Z České Třebové. Oslava Havlíčkova
minule dosti klidně a důstojně. Za řečníka po
volán p. Jiří Pichl, red. „Čes. Dem.“, rodák Tře
bovský. Řeč vyzaěla na naše dny dosti umírněné,
až ke konci, nejspíše na zvláštní popud našich
pokrokových veličin, „ač nerad“ zmínil se i 0 sou
časném boji protiklerikáloim. Havlíčkovi bylo
maohbobojovati proti klerikalismu, nám též „proti
oné stvůře, jež chapadla svá roztahuje, aby
nám uchvátila svobodnou školul“ No, no, 00, pane
Pichlel Či myslíte skutečně, že Havlíčkův boj
protiklerikální, v němž tak ostře tepal vady oa
vnějším ústrojí církve se objevivší a vady kačž
stva absolutistickým stálem tolik zotročeného,
v němě ale nebyl proti náboženství samému, je
ideově rovnoceoný 8 bojem našich pokrokových
atheistů, jimž žádná zbraň není dosti Špinavá
v jejich protiklerikálním boji založeném na úplné
již negaci křestanství?! Ví p. redaktor jistě pře
dobře, že Havlíček, ač bo okolnosti vypudily ze
semináře, nestal se neznabohem, že zůstal věren
víře v Boha, která v dětské srdce jeho blnboce
byla větípena. A celý život jeho v detailech svých
tolik tklivý, dosvědčuje, jak dalek byl protiná
boženského fanatismu a šílenéhozáští proti knóžstvu.
To se ovšem říci nesmí, aby se nepokazila nálada.
Jak mohl p. Pichi jako Tfebovák povědět těm
našim mladým pánům, jek Havsíček jako mladík
spořádaně žil, jak byl naprosto bezůhonným ve
styku se ženskými, jak vytrvale 8 nadšeně stu
doval. A těm starším, jak byl jako manžel něžný
ku své choti a dceraěce, neprosto věrným atd. —
a tu zvolat: I v tom následujte Havlíčka! Ale
kde pak, toby mohlo zavánét klerikalismem! Brrr!
Jak mohutnější činí dojemna širší vrstvy posluchačů,
když uprostřed té klerikální Třebové barnumsky
se zavlsstenčí: „Hrrr za Havlíčkem proti oné
stvůře, jež chapadla svá roztahuje, aby nám U
chvátila svobodnou Škola!“ Inu svět se chce bavit,
že! Jinak oslava Havlíčkova dopadla v České
Třebové jistě k úplné spokojenosti všech, kteří
s láskou pořádání její se podjali.

Řemesinická výstava v Chrasti,
uspořádaná pod protektorátem městské rady, ote
vřena slavnostně 29. t. m. po 10. hod. ranní. Před
otevřením uspořádán průvod místních spolků a
deputací za zvuků chroustovické kapely z Podla
šické ulice na náměstí ku školní budově, v níž
výstava umístěna, hlavně v přízemních třídách,
na chodbě a školní zabradě. K vzácné tóto u nás
slavnosti dostavilo se mnoho ctěných a milých
hostí z blízka i dáli. Kromě J. M. nejdůst. p.
biskupa dra. Jos. Doubravy, který nedlouho před
zabájením zavítal sem k delšímu letnímu pobytu,
dostavil se i osvědčený příznivec našeho živnost
nictva a přísedící zemského výboru p. Karel
Adámek s váženou rodinou, dále poslanci pp.:
Formánek, Kudrnka, Dr. Pippich, řed. Poselta j.
Z městské rady přítomni pp.: Dr. Schmoeger,
Jerye, Čapr, Sobotka se starostou místním p. Em.
Kuchyokou, který výstavu zahájil touto případnou
řečí: „Velectěné shromáčdění! Jest tomu nebo
uplynulo tolik a tolik let, kdy v městě našem po
řádala se výstava. Tak asi neb podobně při po
dobných příležitostech začíná všdy řeč zahajovací.
Já tak výstavu naši zahájiti nemohu, neboť řeme
alnická výstava uspořádaná v městě našem je toho
drahu první a snad vůbec první v menším městě
venkovském. Mnobému s vás, velectění, naskytá
se snad otázka, zda vůbec prospěšno, potřebno a

účelno pořádání této naší výhavy a vůbec výstavv menších městech. Jako každé konánílidské má
své zastánce a odpůrce, tak i věc tato bývá různě
posuzována. Každým způsobem, jedná-li se o účel
vyšší a ušlechtilejší, neš v místě výstavním vzbu
diti několikadenní výstavní náladu, jedná-li se
jako v našem případě o to, podati obraz nejširší
veřejností, jak vysoko dospěla zdatnost práce na
šeho města a okolí, které výstavou svou dává na
jevo, že svoji vlastní existenci chce a může bájiti
Be-sarovou mocí, ale silou docha a sdatností své

pr pak pořádání výstavy i © menším městěkóm je scela oprávnéno a mejjistější zárakou
pro naděje nalopět bedouenost. Zvláštností této
naší výstavy je, Še tu čistě řemeslnické výrobky
s vyloučením továren vůbec mezi sebou závodí,
pavsájem doplhujíce se ku společnému výkonu
v jeden harmonický celek — malý to, přece však
jen velmi slibný a potěšitelný naší hospo
dářské jednotné součinnosti, které bylo by sí za
nynějších dob tolik přáti nejen v tomto, ale i ve
opolečenském ano i celém našem veřejném životě.

li každý s nás v těžkém tivotním boji při



všech trampotách obstáti, musí jeden drahého
podporovati, jeden drahého poučovati, všichni pak
dohromady se snášeti a nikoli odpuzovati. Buďme
pilně na stráží, aby snad ještě horší doba příští
nalezla nás pevnými, silnými, svornými a v tomto
znamení poctivé a svorné práce na veškeré národa
roli dědičné s heslem „práce a vědění jest naše
spasení“ budiž mi dovoleno jménem městské rady
jakožto protektora výstavy této prohlásiti ji za
otevřenou.“ — Mimo p. starostu a jednatele živ
nostenstva pražského promluvil k Četnému shbro
máždění velemilý host p. přísedící K. Adámek,
klada na ardce každému jednotlivci povinnost
svorné a sonučinnépráce, kterou jediné jako národ
malý můžeme se pozvednouti a svéráznost svoji
zachovati. Nejdůst. p. biskup Dr. Jos. Doubrava
připomínal, že všechno úsilí a snažení lidské bylo
by marným bez požehnání božího. Při průběhu
povznášející zabajovací slavnosti stále hrozil Juppi
ter Pluvius, takže než poslední vznešený řečník
domluvil, dalo se o 11'/, hod. do mocného lijáku.
Přítomní hodnostáři a jiní bosté odebrali se ku
(prvnímu) přehlédnutí výstavy, které zúčastnili 86
sice jen asi 100 vystavovatelů, ale zato veliké
jakostí výstavných předmětů. (Dokonč.)

Různé zprávy.

»OBNOVU« V PRAZE
dostati Ilse v knihkupectví p. Františka Hovorky
vŽitnéulicia vprodejinovím'p.M.Vlčkama

Příkopech.

Židé v parlamentech. V parlamentech
Francie, Italie a Hollandska zasedá po 4 židovských po
slancích. V naší rakouské poslanecké sněmovně zasedá
6 židů, v pruské sněmovně 7, v německém říšském
sněmu 11, z nichž největší část vyslala tam sociální
demokracie. Pak následuje ruská duma, kde zasedalo
12 židovakých poslanců. V anglické eněmovně zasedá
16 židů. Největší počet židovských poslancůoběťastňuje
parlament aherský, v němě zasedá 23 židů; 17 jich
náleží k straně Košutově, 6 k ostatním stranám. Pak
se divme, že v Uhrách vůdči Slovákům a jiným ne
maďarským národnostem děje se tolik násilí! Zidé
jdou skoro všude ae stranou vládnoucí anebo e tou,
která má aspoň chuť znásilniti lidi strany jiné, aby
sama mobla tyransky vládnouti Židé uherští utožají
despocii Maďsratva jen coš! A také k tomu mají moc.
Nikde polnosti, velké továrny, banky a vysoké úřady
nejsou tolik požidovětělé jako v Ubrách. Před židem
se v Ubrách sklání pomalu všecko. I církvi katolické
se zde poroučí dle židovského komanda. Chce-li býti
slovácký kněz vlastencem, poštre proti sobě židovské
krčmáře, kteří jiš dovedou jej očerhovatí a natiti
církevní vrchnost k „zakročení proti panslávským
rejdům.“ A daří se jim to. V bývalém „královatví
Marianském“ jsou židé nejvíce obávanými pány Sta
tistika, kterou jeme uvedli, podává jen nepatrný
obrázek požidovětění různých parlamentů. Kde pozná
žid, že by neprorazil se svojí kandidatarou sám,
omstrčí aspoň šikovné svého oddaného přislahovače,
který dovede sice hřímati atatečně proti svým kato
lickým pokrevencům, ale proti židovským bankrotá

řům ani nepípne. A pak v parlamentech nachází seplno židovských lidí, kteří z pouhého obytráctví se
dali pokřtíti, jen aby to tolik nekřičelo, še se do po
předí v politice staví kovaný, vyslovený žid; ale po
svém vítězství takový pokřtěný poslanec má na mysli
blavně zájmy svých semitských pokrevenců. I v zemích
koraoy Českémáme toho doklady.

(20)Historický koutek. Hostiny a
Husité. Naši husitští intelligenti rádi vyčítají ka
tolickým kněžím, učitelům, starostům atd., še při
visitacích, biřmování a podobně sasedejí pospolu
k lepšímu obědu, na nějš často chuděl farář spoří
celý rok, a přátelsky si pobovoří. Slyšme, co žasnou
címu nešemu husitskému intelligentu vypravuje v té
věci neklerikální Zapora Kronika českomoraveká:
„Různění se u víře mezi Čechy velmi těžce nesli pá
noré pod obojí, kteří s Prašany byli spojeni. Proto
jakmile Táboři e pražským vojekem od Říčan do Prahy
přišli, usilovali o to (někteří pánové čeští), aby se
přikročilo k jednání o vífe. :. . Stalo se památné
bádání dne 30. prosince r. 1420 v domě pana Petra
Zmralíka ze Svojšína, blíže kostela sv. Jakaba na
Starém Městě Pražském. Byloto tak: Před schůzkou,
v níš se mělo jednati o smířenívšech stran, pozvali
Staroměstětí konšelé všeckypřední maže národa, co jich
v Praze bylo přítomno, ku slavnému obědu na svou
radnici. Žižka šel tam bez rozpakův; Mikoláš z Anei
však tomu pozvání nověřil, obávaje se na radnici
úkladůr o besživotí savé.. . Ujel z Prahy... Po
slavném obědě na radnici odebrali se pánové a Pražští
mistři i kněší do kolleje Karlovy, čekajíce tu dlouhý
čas na příchod kněží Táborských .. . (Po jich pří
chodu Žižkou poračeném) bylo tedy zahájeno roko

bí ve blačném sbromáždění předních mužův světských i duchovních. Mělo ee počítio nejnovější příčině
rozbroje, totiž o užívání ornátův při slašbě boží.. .“
(srazek II. atr. 876.). Tedy nejpřednější osoby bůutí
busitekého po slavném obědě na: radnici pražské daly
se do rokování o ornátech, o modlení hodinek, uvěceňí
oleje, vody, soli, kalichův, vína, chleba, bolení brad
a pleší, kadění, ' kropení, o blouzndní ohiliastickém
atd.atd. Nemá.tudíš bnsitský náš intelligent přídiny,
aby se katolickým. kněžím.nebo učitelům = jiným
posmíval, když tito po slerných službách božích sa
sednou k přátelskému oběda a hovoru. Přátelskýob
a hovor nemsjí právonám vytýkati móderní Idibdsitů.
Další příklady: „Před prrním veřejným slyšením Čaotífí
buvitekých vBealfoji'v ledin r. 1488ěth několika
dní a- hodja "předpočetím veřejného hádání 1 také po
něm užili čeští poslové k seznámení se s přednějšími

úly sboru, činíce i přijímajíce hojné návětěvy, také
k obědům často vzájemně | zvouce i zváni jeouce.“ —
(svazek II. etr. 1156.) Dále pak: „Poslové sbora Ba
silejského s posly českými (husitskými) z Basileje 6:
vracejícími, zastevili se ponejpre v května r. 1438
ve městě Žlatici, kteréž náleželo panu Jakoubkovi
s Vřesovic. Ten na jejich uvítání velice si záležeti
dávaje, poctil je slavnoa hostinou a potom sám do
Praby je provátzel.“ — „Pražané (bucitětí) a Bacilejští
poslové sobě všeliké zdvořilosti prokazovalí, návštěvy
sobě dinili a hostiny atrojili.“ (Sragzek II. str. 1178,
1176.) „Biskup Filibert, hlava poslů Basilejských,
aby zas Čechům se zachoval, zval k sobě netoliko
kališoíky, ale i kněží táborské, jako Mikuláše z Pel
hřimova, Václava Koranda a jiné.“ (Sv. II. atr. 1217.).
Rozaměliť zajisté mnozí naši bositětí předkové spole
čenské slašnosti a občanskéonádelivosti daleko lépe,
nešli jejich moderní velebitelé, kteří pro katolíky
mejí — dibeničky.— Miatr Jan Hug, Pavel
Šafařík, předák národních socialistů
Jan Hejret. Stanovisko, jaké zaujel ku spisům
Huaovým veliký slavista Pavel Josef Šafařík, velice
tnrzí protikatolíky | Vymloavají, vykracují odmítavé
stanovisko Šafaříkovo k novému vydání Hasocých
spisů jak jen mohou. Ba i nesprávně překládají.
Důkaz: Ve episu Jana Hejreta „Blistr Jan Hus. Po
sndkové o mučedlníku kostnickém od zrašaní řáda
Jesnitského. V Plani r. 1901." na str. 289. uvádí
se výše uvedené stanovisko Pavla Šsfaříka následovně:
„Šafařík volal: Cyrilština vás spojuje všechay. Vdo
bách absolutismu zachmuříla se myal Šafaříkova, vida
jen peraekaci obranců české věci. Ký div, že jako
evangelík dvojnásob cítl bezpráví tehdejší a že po
sléze ve Vltavě hledal východ z tradných myšlenek
svých A věru není divu, še za nepříznivých poměrů
těch Šafařík — evangolík český — nechtěl ani slyšeti
o náboženských rozrratech, ba ani o Hasových spi
sech! Psal 25, ledna 1887 příznivci a příteli sréma
elavistoví Pogodinovi do Raska, že nesoublasí 8 na
bídkoa jebo, vydati Husovy spisy v Čechách, praví:
„Vaším plánem by sotva utlamené národní a nábo
Šenské vášně opět ae probudily a rozplamenaly. Víte,
e jakou žárlivostí, závistí a nedůvěrou každé bnatí
Slovanů v literataře a jinde se pozoruje a jak se na
ně číhá. Takový plán tiskem vydaný padl by jako
puma s nebe mezi národy; přišly by osudné žaloby
na Raeomanii a panslavismus. Toho věsho a ješté
horšího jsme se nedávno dožili. Husovy spisy žádný
v Rakousku nevydá; ale ovšem spisy proti Husovi...
K čemu také měly by se tisknouti? Snad aby rozní
tily slepé vášně lay? Kam by to vedlo? K novým
avízelům a bídě! Nechme mrtvé v pokoji. „Has ne
nominetur gaidem ant uratur denno.“ („Hus ať se
nejmenuje a neapaluje znova.“) — — Tak cituje Jan
Hejret. Tedy překládá slova: Has ne nominetur
gaidem aut uratur denao zcela chybně — v pravém
opaka! Místo aby správně přeložil: „Hus nebodiž
ani jmenován aneb upálen znova“ překládá: „Has ať
se nejmenuje a neupaluje znora.“ Omyl tak hrabý
nedopatřením těžko omluviti a opravy tisku při episu
Hejretově marně jsem hledal. Buď Jan Hejret latinsky
neumí, anebo umí, ale pak účel ma posvěcaje pro
středky; omyl tak brubého zrna tiskařskému šotku
nemošno přišití na záda,

(5)Po Dreyfusovi musí býti očištěn
ubohý mučedník Hilsmer. Aspoňteď v ži
dovských listech rakouských i pruských jeví so sa tím
účelem činnost velice horlivá. Jak hanebně napadaly
listy židovské a požidovětělé v letech 1899—1900
ty lidi, kteří se odvážili říci, to může býti žid vrahem
zrovna jako někdo jiný, to jest posudv čerstvé pa
měti. A teď na oslavu chudáka Hilsneralže se drze
dále. Jakýsi Max Nordau pravi v židovské „Nene
freie Presse“, že Hilener ovšem není důstojníkem (jako
Dreyfae), nenjímají se ho spisovatelé. Což neví tento
židovský list, jak požidovětělýtisk vášnivě hájil Hilenera
a jak se ho zastal spisovatel Masaryk ? O Hilenera
„Bla starost v Německa i Rakouska větší než otisíce
bladovících a poctivých křesťanských proletářů | Prý
(dle „Nene fr. Presse“) Hilanera ujal se jen (?) dr, Ba
lova, který nebyl židem. — Tak? Což nepochásel dr,
Bulova z židovské krre? — Prý dle spisů dra. Ba
lovy by se dal písecký rozsudek opravití. (Což ti lé
kaři křesťanští byli tolik na blava padlí, še při o
hledání mrtvoly Hrůsové poznali míň než dr. Bulova,
který té mrtvoly neviděl ?) — „Nene freie Presse“ píše
dále: „Jedno jest jisto: Hilenerova milost; Hilener
masí dostat milost. (Inu — židé dokáší lehce všelicos;
Dreyfas byl odsouzen z velezrády a taky dostal milost.)
Neboť Hilsnerem pro rituální vraždu (??) odsouzeným
byli s téhož zločinu všichni (? ?) rakooětí šidé nařknati
a musí tudíž všecko nasaditi, aby hroznou obšaloba
ee sebe amyli. Nenčiní-li tak, dají sa prarda aatieo
mitům, kteří jim apílají „zbabělcův“ a „bezectných.“
— Na tohle prolhanému židovi odpovídáme, še Hilener
pro rituální vražda odsonsen nebyl, jak ví ostatně
dobře i kašdý žid, který přelíčení a rozsudek trochu
sledoval. Když ohtěl dr. Baxa před soudem mluviti o
vraždě ritoální, byl zakřiknut; noviny, jež v tom
směru něco otiskly, byly konfiskovány. Proč tedy židé
tak vášnivě Hilenera hájili? Cožnemůže žid zavraždit
člověkajako křesťan? Proč se míchaly do sporui
listy mimorakouské? — Když v Hradci Král. odsouzen
na smrt křesťanský vrah Jaroš, žádný křesťanský List
vraha neomlonva!. Když však i mimorakouské šidovaké
listy záležitost onu diroce rostřepávali a pří tom
s pravou židovskou rafinovaností hanebně lhaly, jako
by tohle všecko bylo echválně spískéno na potapu
celého židovatra od kněží, táuali se křeslané maně:
„Proč ten blak? Proč takové sastávání židovského
uločince s tolika stran? Proč činí šidé u sféry Hil
snerovy záležitost židovatva celého ?“ — A i kdyby
se o rituální. vražda jednalo; mělo příčinu všecko
šidovatvo jako jeden muž vášnivé křičeti, de není:
absolutně -cofino, aby některý žid z náboženské ne

vraživoati někoho sabil? Vždyť přece křesťané uzná
nel Ze Mezi nimibyly wekty, které© nábofenrkéhoástí vraždily nejen křesťanyjiné, ale i didy; a vý
dávají o tom čelé knihy. Ale u žida —*' náboženská
vraškja-ješ nemiášiná| Bylo'to vádětna židech rnakýdh;
ktéří po vešťsotné. válos křesksny svrašdili weobrazy
ovatých šlapali. Proto se nesmí židovské listy diviti,

že částečně se obracel odpor proti šidovstva vůbeť
— třebas ne všade spravedlivé. Židovský ranečkář
zakasil různých úštěpků — nevěda proč. Kdyby ai
byl přečetl vzteklé výpady židovských listů prot
křesťanstvo sa aféry Hilenerovy, byl by seznal, proč
pro Hilsnera byl odpor protí židovatva vůbec. Odsou
zení Hilenerovo neznamená nijak obviňování čidovetva
všeno, třebas židé vzali eoukromau ziležitost Hilene
rovu za věc vlastní. Velikou lží jest tvrditi, že Hil
snerovým odsonzením byli všichni rakouští židé na
Pkaati z rituální vrašdychtivosti Předněsám Hilener
prorituální vraždu odsouzen nebyl a dále i kdyby
se tak bylo stalo, nemobl niklo obviňorati právem
z rituální vraždychtivostí rakouské šidy všecbny.
A praví li žid v „Neae freie Pre+s3“, že apilají kře
sťané židům zbabělcův, pak se velice mýlí. Naopak
křesťané ve přesvědčili a píší spravedlivě spíš o ži
dovské útočnosti a panovačnosti neš o židovské sba
bělosti. Začíná li obrana Leopolda Hilenera takovými
prolbanostmi, psk vidíme, že se židům o pravda ne
jedná a že stojí o očistu usvědčeného vraha za každou

onu,A — že jito k tomu jest dobré i každé nepoctivéauf.

Pronásledování slovanských kněší
v Uhrách. Kardinál Vászáry,zarytý Maďar, poslal
jsko uúhereký primas všem bivkupům uherským list,
v němé čádá, aby všichvi kněží „panslavského“ emý
blení, kteří pracují v místech, kde jest národnostní
hnutí, byli přesazení do maďarských míst, jakož i aby
pro slovácké farnosti uatanovování byli zkušení kněží
maďarští. Tak sami maďarští biskupové jednají proti
poslání Kristovu.

(3) Nevé příklady socialistické sve
domysimosti. V Hlabočepích pořádán dne 22.
červenca tábor národně-ssciálních žen, při němž přes
všecko napomínání vyrašovalo několik rudých; byli
tudíž ze zahrady vystrčení. Vrata za nimi zavfena;
radí karážně učinili na vrata útok a házeli horlivě
velikými kameny na účastníky táboru v sabradě, tak
že bylo zraněno mnobo účas:níků. Ovšem že bombar
dování provázeno šťavnatými nadávkami. Po ukončení
tábora přepadli na zpiteční cestě pražské účastoíky
a házeli na zadní strany kamením. Teprve četníci
rázným zakročením mosili moder ( spasitele a hlasa
tele svobody příměti k slošnějšímn chování. — V ko
línské továraě na kávové náhražky propuštěno jiš
více dělníků z práce proto, že nejsou sociálnímide
mokraty. — V Chradimi v sobota 28. července zčý
rána členka našeho křesťanského sdružení v továrně
Poprově od socialistické dělnice, která ji tlonkla botkou.
— V Luži u Skutče zřejmě na schůsi červenobílých
dali radí na jevo, že schůzi překazí. A když národní
socialisté přece jen chtěli rokovatí, počali do nich
radí práti, aš několik národních sociálů těžce zranili.

Poslanecké diety. Členovéfranconzského
parlamenta dostávají fixaí roční plat 10 tisíc korun.
Ve Spojených státech mají poslanci ročně 28000
koran a 700 korun na paací potřeby, v Holandsku
roční plat 4090 kor., v Belgii 4800 kor., v Portagalsků
jsou obce povinny svým zástapcům v parlamentě vy
pláceti po čas snómování 20 kor. diet na den, poslanci
z kolonií dostávají od vlády 500K ročně, VRumunska
obdrší poslanci 26 kor. denně, v Srbeku 10 K denně,
sle poslanci, kteří jednání nejsou přítomni, ztrácejí
nároky na diety. Totéš ustanovenípl- tí re Švýcarska,
kde dostávají členové Národní rady za každou schůzí
20 kor. V Pruska vyplácí se poslancům deaaš 20 kor.
diety. V Norsku dostávají poslanci deané 17 kor. Ve
Švédsku obdrží poslanec za každé období 1400 kor.,
voloé lístky na dráhy a 16 kor. denních diet po zs
sedání. V Rakonsku vyplácejí se poslancům diety: na
říšské radě 20 kor. denně, na zemském sněmu č*ském
prašským poslancům 10 kor., venkovským poslancům
16 kor. denně, ne moravském aněmu také 16 kor.
V Anglii, ve Španěleka, v Německa a Italii nedostá
vají žádných diet. V Německu mají jen volné lístky
ne dráha, v Italii také na parolodi.
- —Protislovanské štvaní z Karl. Varů.

„Karlsbader Badeblatt“ zabájil bruboa palbu do ně
kterých českých průmyslových závodů, které prodávají
výrobky ové také Němcům. Člověk by myslel, že Já
zeňský list karlovarský má jiné povinnosti, nežli ótváti
zákeřnicky proti Čechům, kteří zanášením svých peněz
do Karlových Varů nemálo přispívají ku rozkvětu
lásní i města. Však počestný vydavatel tohoto plátku
jistý pan Franiek jest názorů jiných a každý den

nepadne jinou českou firmu. Pond p Franiek nenívšak nezranitelný, neboť má téá půjčovnaknih, kde
si též macho Ra- a Poláků knihy vypůjčuje, i ne
může škoditi, upozorníme-li tyto kraby na protislo
vaneké štvaní Badeblattu páně Franiekora. České
obecenstvo kapuje hojně karlovarské oplatky, karlo
varskou hořkou, karlovarský porcelán atd. a jestli
Badeblatt a všeněmeští štváči svou činnost nezmotaví,
bude nutno tyto výrobky karlovarského průmysla a
nás boykotovati, neboť jen touto zbraní [ze se proti
podobným sarovostem ubrániti. A že by boykot vý
robků německých konsmmenty českými byl mnobým
pánům nepříjemným, dosvědčí nám p. Schicbt (mýdlo

a cěres), Leonhardi (inkousty), Lovosická, Růger,
Harivig č Vogel (čokoláda a cukrovinky) zajisté bezmučen

Vojenská taxa dle nového zákonapočítá
se od 1. ledna 1907 takto: Z-příjma nad 130 K platí
se6 K taxy, nad 1300K 7 K, nad 1400K 9 K, zad
1600 K 11 K, nad 1800 K 18K, nad 2000K 17K, atd

Jak kde spotřebují chleba. Statistik
Soaborg vypočítává, še nejvícechleba spotřebuje-ze
v Dánsku, kdež na jedacho obyvatele připsdne ročně
průměrné 287 kg., na to v Belgii 274 kg., Franoii
274 kg. (ta dle dat z r. 1890 spolřebovala nejvíce

chleba), Německa s 280 kg, Brýcareko a 2i2 kg. V Bo.
konska připadalo kolem let 1890 na jednoho obyv,1 8 g- u . . : «. A

-© Únění zprávy. 4
. "WBredol Králbvé, das 25.čsrvenos 1906-:1

bl: SK18:00++14.00,tt K 1000-1090 jedu
seK- 930—980, prosaK 0000—V00,P 1909—0'00, brachu K 1800—20'00, ovsaK 850 —900,



-čočky K 00'00—00'00, jahel K 24-00—00*00, krup K
18-0—40:0, bramborů K 2-10—32*60,100 kg jetelového
semene červeného K 35-0—36'0, 100 kg jetelového se
mínks bíl. K 00:00—0'0, růšáku K00'00—0'00, olejky
K 00'00—00'00, lněného semene K 1400 —16-00, 100
kg titných otrab K 10-00—132'00, 100 kg pšeničných
otrub K 10-0—1200, | kg másla čerstvého K 2:40
—000, 1 kg másla převařeného K 0.00—0.00,
1 bg sádla vepřovéhoK 1:64—(00, 1 kg tvr.ohu E
028—000, 1 vejce K 064-0, 1 kopa okurek K 280
—480, 1 kopa zelí K 5-00—12-20, 1 kopa kapusty
K 2*40—4:00, 1 kopa cibule K 0'50—0*70, 1 kopa drob.
zeleniny K 1*00—600, 1 pytel mrkve K 1-20—1'80,
1 bečka třešní K 0:00—0'00, 1 hl jablek K 00:00—
00:00, 1 bl brašek K 0'00—0:00. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 6, července 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 120, žita
198, ječmen' 71, ovse 167, prosa 00, vikve 6,
bracha 2, čočky 0, jahel 10, krup 10, jetel. semínka
19, lněného semene 00, olejky 00. — 2.) Zeleniny:
zelí 65 kop, okarek 155 kop, kapnsty 116 kop, cibule
812 kcp, drob. zeleniny 450 kop, mrkve 76 kop,
brembor 128 hl, salátu 00 kop. — 8) Ovoce: jablek
00hl, třešní 00 beček. — 4) Drob. dobytka: vepřů
3 kusy, p odavinčat 375 kusů, kůelat 00 kus.

Přátelé!
Jest ještě plno nedoplatků sa Obnovu iČa

sové Úvahy. Neodkládejte s vyrovnáním. Kdo od
kládá, zapomene. — Kdokoli si ponechal spis 0
Karlu IV. a o reformě manželství, nechť zaplatí
Ieskavě bez odbladu též. Máme maoho platebních

povinností, jimž musíme též řádně dos*“ti. Kéž
tato výzva postačí, abychem nemusili tratiti mnoho
drebého č-su a peněz 8 upomínkami!

Administrace.

obsahuje nejméně tuku, stráví Se co nejsnadněji.
nezpůsobuje nikdy zácpu a jest při nejjemnější

Hbé chuti neobyčejně levné.
Pravé jen 80 jménemJanHoff

a s o0hrannou známkou sjya«.
Balíčky po '/«kg za 90 hal.

» > Ua> 2 BO >
Vinde k dostáni.

a“b Cvičení

snoubenců.
Ku potřebě

duchovních správců i katolických
snoubenců upravil a konal

Antonín Kaška.
Stran 44, registr. 89. Cena 1 brožova
ného výtisku 50 h, vázaného červeně

v poloplátně se ziacením 80 h. čé Objednávky vyřídí Blesk.knihtiskárna.C c E

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

stavitele

indřicha | 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 kancelářnalézá se v Ji
říkově třídě v čísle dům p.

Skuherského pod pivovarem.OY

a
| n

Bp- Čtěte a rozšiřujte
tyto spisy, jež právě vyšly

v IL vydání:

Z domácnosti sociálních demo
kratů. Prozrazuje J. P. Hradecký.
Cena 16 hal.

Jubileum marianské a Lurdy.
Píše Dr. Fr. Reyl. — Cena 8 hal.

Husitství a svoboda. Píše Jiří
Sehula. — Cena 8 hal.

GD

Objednávky vyřídí

administr. Časových Úvah
v Hradci Králové.

HEHEHPHXHPH
Přátelé pravdy!

Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid
celé spousty prolbaných brožur na potupu naši.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důkladnými, promyšlenými
úvahami maří otravné účinky vám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉ„S
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

větší slevy.
Za reps'ný 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 círlve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí
vytrvale státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,
aby si prohlédli seznsm dosud vyšlých brožur.

Z „Časových úvah“
posud jsou na skladě tyto spisy:

Ralfleisenovyzáložny- . ......... 8hUčtesezdějim-< 16,
OslavaHusova .... ... . 8,
Žanecká kolej Tow. Ježíšova r. 1636 6,alobavyděděnceXIX.věku... .... 8,Otrestuamrfi-2 8,
Zrušenířádujesulteflého.. ........ 8,Vládažidovstva. .... 8,BližekŘímu-<<... 8,
Moderní choroba a její protitéji (o tisku) . 8 »Vyznánístaréhohělšníka....... 8,Osv.zpovědi-0 8,
Svépomocdělnictva........... 8,Pryčsdogmaty. . ....... ....0. 8,
Fara katolická a protestaniská »
O úpadku náboženství mezi protestanty . 16,
Zpráva o sjezdě českoslovanských kato=ků v HradciKrálové..... .... 4,
Vellký blskup -< © 8,
Důležitostpravého náboženství. . .... 18,Pokoraa náboženství.......... 3,
Zakládejteodborovéspolky ....... 8,Husitéjindyanyní.... .... ... 1,
Několikslovo papežství.. ....... 8,Katakomby-< <242 8,
eskénáboženství........... 16,

O ústavnímživotěv Rakousku .. ... B,
Plus Vll. a Napoleon —. . . .. . . 8,
[obovraždystudentů.<.<... . 2. 8,„eská konfesse . . <. -<.... .. +... 2,Účelnostvpřírodě... ........ 16,
Pohňbivati či spalovati mrtvoly? . .. .. 8,
Moderní náboženství Masarykové . ... 8
JubileummariánskéaLurdy . . . . .. 8,
Otroctvízrušeno křesťanstvím. . .... 16,Spojencisplritistů. . ..... .... 8,
Omanželství:.. ... .. . 2.. 8,
Braňmeceskem- . .......... 8v
OzázracíchKristových. . ....... 16,
Jeot úcta Panny Marieoprávněna T... 8,MávětěvouuSlované... ....... 8.Volnékapitolyoopořivástt—.......3,

Objednávky vyřídí.

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové
nabízí školní knihy:

l. Malý kacochismus
katolického náboženství.

Cena I výtiska vázaného 30 b.

2. Střední katechismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 64 bh..

9. Volký katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného SO h.
Katechimy jsou schváleny na valné schůsí biskupů ra

kouských ve Vídmí dne 9. dubna 1894.

Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho
skladu s 18%, slevou proti hotovému zaplacení,

Rozdílení výtisků pro chudou úkolní 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 se 2 výtisky pří

padného druhu katechismu prochudé. Die poměru, v jakémtechismů pro tu kterou školuzakoupeno, zcela spraved
livé dostane se poměrný počet (přes 189) pro tutéž školu

zdarma pro chudé.

č JŠ AAAÉNO)B., , ý
Důstojným duchovním Správám. %

můssálovém provodan r Jemném vÝ

Praeparatio ad Missam v
(ratiarum actio post Missam,

Obé za I K. Po přání prodá se
i jediné Gratiar. actio za 60 h.

OB Nové:B
Casus reservati dioeoesis

Reg. Hradecensis
(juxta fol, Ord. Nr. 35, pag. 186, 184)

pro zpovědnice,
Na tuhém kartonu, přiměřenéhofor

mátu 1 kus za 3 b, 10 kusů frko 70 h. ýooodjl38cbrc

9

Připomenutí o slušném se 44
chování v chrámu Páně

ku připevnění u dveří chrámových.

V provedení sličnám, formát foliový;
1 kus za 30 b, 5 kusů za K 1.20.

Bisk. knihtiskárna v Hradci Králové.

© REO

„KRESTAN
posvěcený.

Sestavil Abbé A. Henry, čestnýkanovník a řed
ústavu Nejsv. Trojice v La Marche. Dle III. vydání
přeložil Weojt. Kameš, farář v Chřenovicích. Ná

kladem biskupské konsistoře,

rodeo:

ododněěcdně,

Stran514—8". —Cenabrošovanéhovýtisku1 K
40h, franko 1 K60 h; vtuhé vasbé celopláténé

1 K60h, franko 3 o bak 3 E60 M;franko
Recensi pochvalnou této výtečné adoračníkníh

viz v červencovémsešitu „Rádceduchovního“ r.1806.
Časopis: SS.Eucharistia (roč. I. 1896) čís.

to. (říjnové) str. 160 podává o spisu tomto úsudek
skvělý. Píšeť: Jsme vděční ctěné blsk. knihtiskárně
v Hradci Králové, že nám knihu tuto zaslale. Po
srovnání s Walserem máme knihu tuto za lepší a

příhodnýjh pro členy věčného klanění nežli onu,něvadžpodává nejen hojnost modisteb,alei my
k rosjímání, čehož se ve Walseru nedostává.

Proto ji odporučujeme všem při zavádění věčného
klanění. Kdo zjedná pro své č lanéní

jasná$' dojemná
tento:ya " bujeKniha m se M“
se zvlášté pro lid, ch
oučení o N. 8. O., o li < © sv. přijímání,
ojnost krásných příkladů. — DILII, odporykuje se

t jm pro vhodnou k editacím
a kázániíh. — Dl Ill. uvítají zbožné duše pro hoj
nost krásbých rozmanitých pobožností k N. Sv. O.,
k ov. přijímání, ke měi evaté; z té příčiny kniha
došléi v našich klášteříchhojného rozšíření.—

díly: BET.hodí

Biskupská kalittokérna.



U DOL

na kupeciví
s řádné rodiny, který s dobrým prospěchem ve
škole se učil, přijme se za výhodných podmínek.

Bližší sdělí adm. t. 1.

WEB“Osobní uvedení rodiči žádoucno. jj

ČS 00C
Uněleckéřezbářské práce

jsko:kříže, rámce, ozdobné
předměty prodomácnostatd.provádí

závod řezbářeký

Josefa Soudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 16.

Práce solidní. Ceny velmi mírné.

Hostinec
na nájem neb na podsndní

hledám na venkově.
m "av NÍ

paka kde by se smíšený obchod
zříditi dal, aneb obchod přehajo p, 2MSV vezmu.

Lask. nabídky pod adresou:

Jan Málek v Roudnici,
pošta Dobřenice.

Případně najmu též místnost,

RAKA OARAKARARARAKKÉ,

Praktikanta
z řádné rodiny s přiměřeným vzděláním

přijme

první královéhradecké knihkupectví
a antikvariát

Bohdan Melichar v Hradci Král.:

Malbu kostelů,
malby dekorační,

facadní a freskové
provádí přesně dle moderních
požadavků, s uměleckým při
hlížením k příslušnému slohu

Antonín Chlouba,
dekorační malíř

v Chrasti u Chrudimi.
Rozpočty sestavuji zdarma.

vozy i ma celé
oucno.


Vzdávaje se po 39leté činnosti obchodu, vyslovují všem svým příznivcům

v Hradci Králové, jakož i váženému odběratelstvu v širém okolí upřímné díky
za přízeň závodu mému projevovanou a prosím, aby tatáž i mému nástupci
v stejné míře byla zachována.

V Hradci Králové v srpnu 1906.E
P. T.

Vzhledem ku předcházejícímu dovoluji sobě váženému P. T. obecenstvu
v Hradci Králové a okolí co nejuctivěji oznámiti, že jsem převzal roku 1867.
založený a věhlasné, známé pověsti se těšící

»i závod mydlářský,
který v značnějším ještě rozsahu pod dřívější firmou na' dále povedu.

Na skladě míti budu veškerá mýdla prasí 1 tolletní, proslulé, výborné
jakosti, vlastní výroby, jakož i veškeré potřeby ku praní a žehlení.

Obzvláště upozorňuji na osvědčené své speciality: „Sapenit“, fislkový
mýdlový prášek a lovandulové mýdlo

Zkušenosti nabyté v cizině, dále na odborném kursu mydlářském, jakož
i v závodě svého otce v Malšovicích, kde jsem po dobu 7 roků samostatně
působil, jsou váženým mým příznivcům dostatečnou zárukou, že u mne obslouženi
budou vzorně a svědomitě při cenách nejmírnějších.

apďPA+ď.ť“A“A
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Vždy milerád k službám, znamenám s dokonalou úctou

Josef Jelínek.PEPLLELECKLI vů

>did:U > 9878 )02A1SABEEEEEE PPAVÍV LL rnnÍ I PLELEVVVÍ

výtečné chuti; zásilky 5 kg. franko

dob. zelená od K 11—,pěkněpražená od K 19$—.
HEMEte

Fr. Jelínek, Slatiňany, Čechy, Biskopská knihtiskárna,

6- NATE“176- Naře-NATE-A765-ave“ Save-aTe- CMC MSOMD EE OE TA I GNUI] K
Mřeséíní listy

(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabist

Na Ř) 2

NÝ“

7 s W s ©Záložní úvěrní ústav *
, , vás

V HRADCI KRALOVÉ. e
„X

- Založen roku 1868,

Garanční fondy: Akciový kapitál K 2,000.000"—,reservy 500.000—. :

Zůrokuje vklady:

4. 476-476--4na vkladní knížky

na pokladniční poukázky

ode dne vložení

do dne vybrání,
OENM PRONA2XSO „476

“

N

s
Ý

/
Ň

A

* na běžný účet dle ujednání. k
M m

A Oddělení bankovní. Směnárna. Skladiště. ©“
NY NA

x K bezpečnému uschování cenných papírů "S
9 ý
s pancéřové schránky 1
k s vlastním uzávěrem. 3R

NAa one e As M Filiálka v Semilech.
7“ HS

9 NA225MOUSEOOMUO CZE T EMOOB
PXLPS LAS LAN 4 > NA6/4,

7
E) RNG7
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VIKTOR ČEJKA,sklad uhlí a dříví
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Drobty z válečné doby r, 1866
v královéhradeckém městském archívu

sebrané.

C) Příměří a dozvuky války.

Moravský podpůrný spolek v Brně žádu
přípisem ze dne B. srpna 1866. č. 269. obecní
úřad královébradecký jménem braběnky Elišky
z Beckersů, aby byla podporována v pátrání
po jejím manželi, Oskara hraběti z Beckersů,
c. k. hejtmana pěšího plouka vóvody Sasc
Meiningenského. V téže příčině vydal c. k.
královéhradecký okres. úřad v Třebechovicích
oběžník dne 14. t. r. č. 4. 6 popisem zmizelého
hraběte, vybízeje obec. představenstva k be
dlivému pátrání. Tomu, kdo by podal spoleh
livou zprávu 0 jmenovaném hejtmana, který
v bitvě a Chlamce buď padl, neb těžce byl po
raněn, byla slíbena odměna. — Jmenovaná
hraběnka byla zde 4 day a kupce p. Tomáše
Wobra a jim po bojišti provázena.

Po bitvě na Chbluma bylo v okolí Hradce
Králové od rakouského i pruského vojska Se
bráno množství koní, z nichž po uzavření
míru někteří nalezení ve Slezska, jiní na
Moravě. Oběžaíkem ze dne 28. srpna 1866.
byli někteří koně popsáni, o některých též
určitě udáno, kdy a ve kterém místě i za
jakých okolností byli sebráni.

Vynesením c. k. okresního úřada od dne

zemské ředitelství ze dne 17. srpna běž. r. č.
4440. rozkaz, by veškeré vpádem nepřátelským
a pohromou války obyvatelstvu způsobené
škody jak na movitém, tak na nemovitém
majetko všebo drubu sepsány byly. Dále
i ony škody, jež obyvatelům z příčin vá
lečných se očinily buď tím, že jejich živnosti
a řemesla provozována býti nemohla, buď že
domovní činže pro ten čas ztenčeny byly.
Škody domovních čínží vyšetřeny a zjištěny
budou zvláštní komisí. Ztráty pak živnost
nikům a řemeslníkům po čas zavření pev
nosti způsobené tím, že výtěžku zbaveni
byli, nechť pp. živnostuíci a řemeslníci v 0
becním úřadě v třídenní lhůtě, totiž od 3. dob.
zaří 1866. vždy vurčitých hodinách od 9. do 12.
hod. dopoledne a od 3. do 6. hod. odpoledne
svědomitě ohlásí, — Z obecního úřada v Hradci
Králové dne 29. srpna 1866. — Starosta:
Collino v. r. ,

V učebnách nižší reálné a hlavní školy í
c. k. gymnasia bylo vojsko ubytován, také ra
nění sem dopravováni. Proto po vyprázdnění
těchto místností byla obmítka opravena, vše
řádně vybíleno a vymyto — (v druhé polovině
m. září).

Dne 27. září t. r. oznámil obecní úřad
v Hradci Králové, že na základě vynesení c.
k. místoího velitelství každý vlastuík domu
má poskytnouti strava vojíou, jejž má na bytě.
Náhrudu za stravu, sestávající z polévky, masa
a vuřiva vyplatil vojenský abytovatel.

Král. praský 2. lebký polní lazaret 7. ar
mádního sbora zaslal dne 21. září 1866. purk
mistrovskému úřada v Hralci Králové tobolku
obsahující více dopisů desátníka od 18. pešího
pluku Jana Pietsche (Píče). V tobolce byla
poslední vůle Píčova ze dne 25. června b. r.,
na niž se zvlášť upozorňovalo. — Purkmi
strovský úřad odevzdal zaslanou tobolku veli
telství 4. praporu 18. pěšího pluku.

Vynesením c. k. polit. okresníbo úřadu
v Hradci Králové ze dne 1. říjoa 1866. čís.
3098. vyzýval se městský obecní úřad, by sbí
rány byly od občanů všechuy aerární i také
pruské zbraně, střelivo, věci ku zbrojení pa
třící, vojenský oděv a vůbec všecky aerární
věci, které se ve městě mezi obyvatelstvem
nacházely a měly se odevzdati c. k. pevnost
nímu velitelství do 14 dnů. O tomto nařízení
bylo obyvatelstvo královéhradecké uvědoměno
veřejnou vyhláškou dne 13. října t. r.

Se ze dne 6. října 1866. po jistém
Jiňdřichu Schmitz-ovi,(vojína od 12. setniny2. gardového pešího pluku), který dne 3. Čer
vence do rakouského zajetí padl a dopraven
byl do nemocnice v Hradci Králové, odkudž
dne 6. září psal rodičům, edělila npráva vo
jenské nemocnice, že jmenovaný Jindřich
Schmitz z Eapenu v království Praském ve
zdejší nemocnici dne 17. září | choleron
zemřel a na hřbitově v Pouchově byl pohřben.
Spola bylo oznámeno, že se všecka úmrtí ci
sozemukých vojínů oznamují ministerstvu vo
jenství dotyčných zemí.

Ve schůzi aká zastapitelstva dne
4. října t. r. bylo usneseno : podati adresu díků
a věnovati stříbrný pobár Jeho Excelleaci
c. k. polníma podmaršálkovi Leopoldu rytíři
s Weiglů, jakožto bývalému královéhradeckémuo
povnostnímo veliteli, vysloviti písemně díky

c. k. štábním a vyšším důstojníkům, pak c. k.
důstojaíkům a předstřelcům c. k. 4. pluko

polního dělostřelectva, kteří byli súčastněníújení pevnosti a nejvíce se vyznamenali, vě
novati dary na památku na městskou obec
královéhradeckou. Přípisem ze dne 20. října
purkmistrovský úřad podal o tomto usnesení
c. k. pevnostnímu velitelství zprávu žádaje, aby
bylo blahosklonně vzato na vědomíajmenovaní
pp c. k. důstojníci o tom uvědoměnía zaslané
předměty jim dobrotivě odevzdány.

Seznam nábrad za obytování vojska, 8e
stavený dle poukázek na abytování r. 1866
jednotlivcům vydaných, vykazoval úbronou
částku 936 zl. 93'/, kr. Na základě usnesení
obecního zastupitelstva ze dne 9. července 1867
č. 2116 čl. LX. byl tento obuos poukázán k vý
platě pod rabr. „za vojenské ubytování r. 1866.“
Městskéma důchoda připadla náhrada za uby
tování každého muže za 1 den po 1 kr. a za
každého důstojníka transenálně ubytovavého
za 1 denpo 26 kr. r. č.

Výnosem c. k. stát. ministerstva ze dne
22. září 1866 č. 5677 byla raněným a nemocným
vojínům rakouské armády udělená výhoda bez
platného zasílání dopisů prodloužena až do
konce října t. r.

Pan Frant. Maierhofer z Gmondenu zaslal
due 17. října 1866. měst. úřadu 100 zl. r. č.,
aby za ně byla nakoupena mouka a rozdána
mezi městské chndé. Za tento obnos konpeno
1052, libry mouky a poděleno ní 155 osob.
Obržely: 9 osob po 20 lib., 28 osob po 10 lib.,
117 osob po 6 lib. a 1 osoba 7'/ libry. Sle
chetnémo dárci vyslovil obecní úřad dne 22.
října t. r. vřelý dík poznamenav, jak bylo
peněz užito.

Když se roznesla zpráva o vypuknutí chc
lery v Čechách, zaslal měst. radě v Hradci
Králové MDr. Blau v Langenberga u Gory svou
brožuru „O léčení nemcených choleroa rychle
a jistě.“ Ve svém dopisu ze dne 10. října 1866.
připomlaá, že při používání ochranných pro
středků jím naznačených nikdo nemusí 8e obá
vati nákazy.

Také vysloužilý vojín Vinceac Holub,
uzenář v Heřmanově Městci, nabízel přípisem
ze dne 16. října 1866. své slažby takto: „Na
Slavný Kralohradecke Zastopitelstvo. ja Uve
řeinůjů Zdaliz bi bilo potřebne Moje Proskoú
mane Novej Prašek, proti Koleře, to jest proti
Zvracenv A Neb Laksirovaný, Túze brzo je
Každemů Pomoženo, Že se jeho Žalůdek do
Pořadků přivede; Tak Mili Pánove poradeji
se jesli bich ja mohl bes Náke Lekařkě pře
kaški, W Hraci Pomahat, A Kolerů Upokojit,
jesli bi bilo Zapotřebne, a Nemohli to Pani
Lekaři přemoct, tak mně Brzo Neco odešlau,
abych se tam Mobl par dni Zdržet, Bez Lekař
keich Překažek; Vislaužili Vojin Wincenc Holub,
Uzenař W Heřmanuňeostci, dne 16/10. 66.“

Okresní lékař v Hoře Katné, MUDr. Václav
Bach ve svém dopise ze dne 17. října 1866
sděloval královéhradeckému parkmistrau své
zkušenosti o léčení stížených cholerou, připojív
tištěné „Prohlášeni“, jaké „k vyhubení zmáhba
jicí se cholery“ bylo dodáno v měsíci srpnu
dv všech domů v Hoře Kutné. Sděloval léky,
jichž s výsledkem ažil při „předchůdcích“ cho
lery, v choleře samé a pak pří reconvalescensi.
Upozornil zvláště na výsledek svých pozoro
vání:

„Nevybojí se cholerou nemocný, kdo byl
pijákem lihovin a těhotná žena.“ — Zřídka se
vyhojí nemluvně a starý člověk.“ „Čím déle
trval průjem před cholerou, tím těžší oholera.
Měsíčkv v choleře jsou zlým znamením“ —
Dopis Dra. Bacha byl ukončen slovy: „Ty mé
zkušenosti račte Vašim lékařům sděliti, není
to snad z mé strany arrogance — jest to tisí
cera zkušenost v nynější epidemii a proto
doufám, že mi Vy ani moji páni kollegové toto
upřímné nabídnutí mé za zlé pokládati nebu
dou.“ —Parkmiotr dal doručiti dopis Dra. Bacha
místním lékařům žádaje, aby obsah jeho i při
loženého „Prohlášení“ kutnohorského vzali na
vědomí. Na zadní straně uvedeného „Prohlá
šení je připsáno: „Jest-li zastlatel tohoto není
arrogantní, více nikdo není. Zde v Hradci Krá
1 vé všichni lékaři dle vědomí a svědomí při
choleře se chovají, aniž by takového ponaučení
jen kdy byli očekávali.“ 19, X. 1866.

K vybídnutí c. k. okres. úřadu ze dne 80.
října 1866. svolána schůze obecního výbora
na den 31. t. m. 0 4. hod. odpolední do poradní
sípě, kde purkmistra Karlu Collinoviodevzdán
byl rytířský řád císaře Františka Josefa I.

Dne 2. listopadu 1866. předložil obecní
úřad královéhradecký okresnímu výboru výkazy
škod válkou způsobených. A. Výkaz rekvizice
a kontribuce, jež nepřátelské vojsko vymáhbslo
a výkaz stravy, již ubytovatelé dávali. Od
vpádu nepřátelského až do 23. července vydala
městská obec Královéhradecká 47'/, sáhn tvr

dého polenového dříví v ceně 475 zl., od 24.
července až do konce srpon 13 sáhů mékk.
polen a 3 sáby tvrdých hůlek v cené 154 zl.
v celku 629 zl. — B. Výkaz rekvizic, které
c. k. rakouské vojsko a společné král. saské
vojsko vymáhalo: Městská obec Královéhra
decká vydala dříví v ceně 65 zl. 41 kr. C,
Výkaz škod příhodami minulé války způso
bených: Čeněk Pisbl, nájemce měšťanského pi
vovaro v Hradci Králové, udal: Následkem ave
dené bitvy dne 3. července t. r. blíže Hradce
Králové uprchli v čas války všickni pracovulci,
zanechavše pivo na štokách, čímž 120 věder
piva se zkazilo a nepotřebným stalo; po 4 zl.
50 kr. činí 540 zl.; od 3. do 24. července, t.j.
po 21 dní za příčinou azavření pevností byl
výstav piva na veukovské obce úplně zamezen
a tím utrpěná škoda obnáší 2000 zl., od 3. čer
vence až do odtábnutí obléhajícího vojska pc
břešil sládek velikou část pivních nádob, které
byly zničeny u venkovských Šenkýřů jak od
vojska rakouského, tak též od pruského. což
si cenil na 500 zl.; v celku tedy utrpěl škody
na 3040 zl. — Povozník Jiří Halonoek dne 4.
července při odvážení raněného rakouského
důstojníka pozbyl koně a vůz na silnici k Nc
vému Hradci, kde mu obé bylo vojskem odňato ;
utrpěl škody 120 zl. — Povozník Matěj Stross
vykonal dua 1. července z hlavního stanu 8.
armádníh) sboru rakouského tři dvouspřežní
a jednu jednospřežní koňskou přípřež, za néž
požadoval 11 zl. — Majitelce pošty, pí. Fran
tišce Kaldararové, rekvirováno dne 3. červeuce
dvoje spřežení konípři jízdě na bojiště k Chlumu
a do Pardabic; oboje bylo odňato nepřátelským
vojskem. Za koně účtovala 600 zl., za krytý
kočár 400 zl., a za postroje dvojího spřežení
100 zl.; v celku 1100 zl. (Nábradou za odňaté
koně obdrží pí. Kaldararová čtyři kouě aerární.)

C. k. okresní úřad oznamoval přípisem ze
dne 29. října t. r. obecním představenstvům,
že Jeho Veličenstvo Zaměpán dne 4. listopadu
1866 ráno při nejvyšší návštěvě okresu v ná
sledujících obcích chvilku pozdržeti se ráčí:
Všestary, Neděliště v zámku, Chlum na kopci
za kostelem, Dlouhé Dvory ve dvoře, Probluz,
Dolní Přím v zámku a Stěžery v zámku.

Vyhláškou ze dne Z. listopadu 1866. vy
bízel purkmistrovský úřad všecky p. t. pány
sousedy a obyvatele, aby se uvítání Jeho Veli
čenstva Císaře a Krále účastnili a v neděli
«4/XL) ráno o 7. hodině se sbromáždili u
Pražské brány, kde jim od obecního staršího,
p. Adolfa Riedla, místo ve Špalíru bade vy
kázáno.

Vynesením ze doe 13. prosince 1366. c. k.
pol. okres. úřad vyzýval představené obcí, aby
vypátrali cizí věci z války pozůstalé, zejména
vozy v obcích se nalezající. Sezuamn jich 9 pc
pisem měl se předložiti do mi dnů. Vyhláškou
téhož úřada ze dne 17. prosince t. r. bylo oby
vatelstvo upozorňováno na to, že ti, u nichž
se vynajdou vojenské potřeby, pokud nebyly
oznámeny, budou odsouzeni k zaplacení čtvor
násobného obnoso, zač odebrané věci stojí.

Hojné pochody vojska před vypuknutím
boje, hromadné stěhování obyvatelův z města
před zavřením a smatné příhody v době oblé
hárí pevnosti, poskytnutý útulek a ošetřování
téměř 3000 raněných vojínů, a k tomu pak po
uzavření míru cholera strašně řádící — zhubily
na mnoze živnostenské poměry obyvatelstva a
vyčerpaly úplně prostředky městské obce.
Kraté byly tyto rány, Nejbolestnější a na dlouhá
léta nenahraditelná byla ztráta, jež město i
jeho obyvatelstvo potkala vykácením stromc
řadí kolem pevnosti z příčin válečných káza
ným. Pohřešovaloť obyvatelstvo nejen přední
ozdobu města daleko Široko známou, nýbrž
i v příčině zdravoty toužilo po obnovení stava
předešlého, který v kotlinách kolem pevnosti
byl podmínkou povětří stále čerstvého. A proto
měla městská obec za svatou povinnost svou
starati se k vůli sobě i k vůli badoacímu oby
vatelstva co nejsvědomitěji o nové vysázení
stromořadí kolem pevnosti hradecké. — Vtéto
důležité věci vojenský úřad pevnostní kráčel
s městským zastupitelstvem společným směrem
i byl ochoten sázení počíti a vykonati bez od
kladu, jakmile obec zaopatří potřebné lipové
sazenice, — Obec však neměla ve svém lese
ani jednoho stromku tohoto drahu, kdežto
k úplnému vysázení bylo potřebí skoro 3000
sazenic. — V této žalostné tísni obracel ge
parkmistrovský úřad počátkem jara r. 1867,
na správy sousedních velkostatků se snažnon
žádostí, aby městské obci Královéhradecké

raným rodejem lipových sazenic ku pomocipřispěly. Také byly vítány divoké kaštany,
agáty a jiné stromky, které se na stínové stro
mořadí bodí. 85



Literární hlídka,
(Pokračování.)

(20) Poučování českého lido ohi
storii dramatickými spisy. Již z tohc,co
v předešlém čísle řečeno, jest patrno, že by Be
sám Matěj Kopecký styděl za takový nešikovný
a prolbavý divadelní kus, jaký předložil českému
obecenstvu Kolár. I z loutkových divadel by se
měly takové žvasty odstraniti, a-, Be jimi lid ne
balamatil. — Véimněme si ještě jiných věcí z Ko
lárova kusu! Jak lstivě — dle Kolára — vraždí
p-„ožský legát Fernando, ačk li správná historie
o jeho vraždění nic neví! Umírající pan Racek
z Rožmberka volá k vstoupivšímu králi Sigmuu
dovi: „Ano králi, jsem raněn oa těle i na dušil
— Římanskou chytrostí jen přemožen. Neb věru,
valné toho pan legát v příhodné chvíli použil —
že jste mi, pane Alši (ze Šternberka), srazil meč.“
(Divadelní bibliotéka, sv. 68 Žižkova smrť. Třetí
vydácí. Nákladem Jaroslava Pospíšila. Praha 1891
str. 11.) Pan Aleš chtěje rozebnati zápaslcí pány
pana legáta a pana Racka, tomuto srazil meč,
čehož prý pan legát ku smrtelnému zranění páně
Rackovu použil. Věru talijánský to padouch ten
pan legát papežský — ovšem ve fantasii Kolárově.
Však mu také umírající pan Rucek pověděl: „Čer
vený raku z bažin tiberských — buď proklet!“,
což je ovšem pochoutka pro protiklerikální, vlastně
protikatolické publikum veliká. Na zdááár|

Však toho má „Jetřich Divoušek z Jemnišť,
bývalý mnich“ mnoho — dle Koláraa jen v Ko
lárově fantasii žijící — na svědomí. Cidlina, dcera
Žižkova, žijící pouze ve fantasii Kolárově, mu vy
čítá: „Ten samý Jetřich Divoušek, jenž drubdy
s Pálčem a s Němecsobrodským nesmrtelnému
Janu Husovi v Kostnici hranici uetrojil, ten samý
Jetřich Divoušek, co na Kotně tisíce našich bratří
pometal v propasté černých šachet — ba ten samý,
jenž drubdy Cidlinn v klášteře: Majdalenském o
lásku — o nevinnost oloupil!“ (Str. 82) Jetřich
koečí před Žižkou, prosí o smilování, volá k Žižkovi:
„Žižko, ty's můj Bůh!“ a chtěje Tábory oklamat
u Žižku zavraždit, staví se jako přívrženec kalicha,
své hříchy vyzuávaje: „jak křivé svědectví, jsa
divoký papežník, co hřímející Husův žalobník, tam
v Kostnici vynášel, lhal, zlořečil k úsluze papež
níků a jak tam v Kostnici poznal hříšnou sněmu
velebnost, jak tam Hus prosťounký kazatel u
prostřed toho vzbouřeného moře mnichů a zákon
níků... stál samojediný, s bledou avšak velebnou
tváří, jazykem Hus hřímal, jak druhdy anjel mečem
plamenným, a když jej přehlušili znřivci, jediným
šípem zraků svých je kácel!“ (Str. 34). (Kde se
probůh Kolár dověděl, že ten vymyšlený Jetřich
byl v Kostnici ?)

Žižka žasne, když zví, že Cidlina dosud Je
třícha miluje: Vytýká jí: „O hanba, dítě! Vzpomeň
na přísalu, na mou a svou — přijala's tělo Páně
na ten slib: že spálíš Jetřicha za žertvu Husovi |“
(Str. 36). Podivná humanita! Leč Cidlina probla
Šuje, že slib ten učinila pouze mstivá krev. Je
třichovi, nyní zdánlivému kalisníkovi, odpuštěno
Žižkou i Cidlinou Zůstává v táboře Táboritův, a
osnuje — smrt Žižkovi. Zajímavé jest pro diváka
katolíka, když Ku konci jednání vyzývá Žižka
celý svůj tábor k modlitbě, a když herci při bla
bolu písně: „Kdož jste boží bojovníci“ mají klek
nouti, obnažiti hlavy, sepjati ruce. Jak je to hercům
zvláště ochotníkům (různým to socialistům a po
krokářům) nezvyklé, patrně i odporné, zkrátka —
klerikální! Tohle by se mělo z té „historické“ tra
gedie rozhodně — vypustit:

Černá duše talijánského zákeřníka Jetřicha
jeví se, když na ztroskotaném Vyšehradě v kapli
doznává: „že na záhubu jeho (Žižkovu) svatou
jsem přijímalhostii“, však bojí se, že Žižka „vrazí
mu do prsou tu samou dýku, kterouž si na něho
nabrousil.“ (Str. 41.) Modlí se jako talijánský zloděj,
aby mu Bůh ku vraždě pomohl. „Zde kaple! Jsem
zde samoten, zde duší ulevím, co dávno prahla
po modlitbě, zde utužím myšlénky pro úkol vzne
šený (zavrašditi Žižku. Pozn pis.), jenž přede mnou
se skví, co bvězda betlémská, vedoucí ku spáse
nebeské a blahoslávě!“ (Str. 41.) Diváci, do slova
všemu věřící,že se tak ve skutečnosti dálo, s hrůzou
opovržení sledují jednání — katolického mnicha!
Takoví jsou ti — klerikálové! Hanbáádá!

Táboři zajmou otce Jetřichova pana Mikše
Divouška, minemistra kutnohorského, úhlavního ne
přítele Husitův. Žižka inad ním 8e smiluje a přes
odpor svých Táborů dovolí Mikšovi se synem Je
tříchem odejít svobodně. Otec přemlouvá ayna, by
s ním šel. Ale Jetřich podobnou komedii, že je
kališníkem, hraje (proč, nemohu uhodnout) i s vlast
ním otcem starcem, jenž, nemoha jej ku víře ka

tolické přemluviti, kletbu naň svolává. Jetřich Usvobodí s velikým nebezpečenstvím Žižku a Ci
dlinu, kteří před Sigmundem Korybutem v Praze
v nebezpečí se octli zajetí v chvíli nejnebezpeč
nější, získá tím důvěru Žižkovu. Za hrdinný
skutek odměnil Žiška Jetřicha, kněze nyní kali
ného tím, že mu dal za choť svou dceru Cidlinu.
(Str. 85.) Jaká to historická nepravda, vysvitne
z následujícího úryvku z Kroniky Zapovy: „Teprv
po Žiškově amrti příležitost se Prokopovi Holému
udála, že mohl své vůdcovské schopnosti ukázati.
Nebyl sice umikdyse Žižkou v bližším spojení,
nemohl tedy od něho bezprostředně válečnémn

umění se přiučití; ale jak byl co vůdee vojska
výtečný, tak předčil Žižku větším politickým roz
hledem. Žižka podle avého smýšlení nebyl by se
nikdy s Prokopem mobl apřáteliti jen pro tu pří
činu, že Prokop jsa knět (r. 1421) se oženil, a
přece proto knězem býti nepřestal, což Žižka za
velikou obavnost pokládal“ (Sv. II str 1044)
Podobně píše Palacký ve svých Dějinách av. III.
str. 366. Dopustil se tudíž Kolár svatbou Cidliny
8 kočzem Jetřichem bistorického nesmyslu Jetřich
před stanem Žižkovým, když Žitka Prabu rozbo
řiti se hotovil, v září 1424, koje dále své plány
obavné a vyzaává, že proto Žižku „svou obět
z rukou vyrval rozsápaných tam Pražanů, by nebyl
okraden o chvalozpěvy, jakéž mu strojí v nebi
andělé.“ Proto také „převroucně mileného otce
oklamal a srdce jebo vydal za kořist ještěru zou
falství.“ (Str. 85.) Jetřich lituje, že už a Rábí
šípem lépe tu ohavu neskolil: „Ó šípe! šípel,
kterýmž u Rabí z3 zálohy jsem strhal jeho. zrak,
proč nevletěl's tenkrát mu do srdce a nevyrazil's
duši jedním rázem? Zde dýka — jed — savla
žené potem snaby mé žiznivé, — avšak nadarmo;
ostře jej střeží Cidlina Kdyby i spala
Cidliaa — mob' bych to vykonat. Ba, přes její
třebas bych kráčel mrtvola a cestu pak našel ku
srdci Žižkovu l“ (Str. 86) Pro větší zajímavost,
byl ovšem jen dle Kolára — dějepiscové čeští
o tom nevědí — kněz Prokop Veliký dříve —
mnichem. A v bitvě u Kostelce nad Labem
s knězem Jetřichem „nesouce palcát a meč“ (str.
88.) zahnali celý voj, v němž bylo mocho kněží
kališných pražské víry, kteří do boje nosili mon
stranci s tělem božím. Prokop Veliký se chlubí:
„Áj, monstraací ruku neposvětíme. Vždyť jsem
byl také mnich a znám to sondit.“ (Str. 88).
Divný to názor jakoby monstrance ruky světila.
Než Kolár klopýti tu silně o Dějiny Palackého,
v nichž stojí, že „Prokop Holý býval vždy jen
vůdcem v poli, nikoli však bojovníkem, nesůčastnil
se nikdy boje sám, nemívav ani zbraně při sobě.“

podané Žižkovi i v táboře Žižkově. Dějepiaci však
o tom moru v Praze nevědí. Jetřich se raduje, že
„božím dopuštěním —| nebof papežaíci mor
božským dopuštěním býti praví — zahyne tělo
kacířství ještěra (hnutí to husitského), — on dvši
jeho, (totiž vůdce husitství: Žižku) vezme si na
starost.“ (Str. 89.) —A česká intelligence, k těmto
smyšlenkám tleská, jásá, že „flanďdáci“dostávají co
proto. Jan, účel posvěcuje prostředky. Historické
to není, ale je to proti katolíkům, nuže, brávo!
Opakovat! A potom prý „osvětou k avobodě'“
a „pravda aás vysvobodí“, „s pravdou ven !“ Ubohá
pravda historická. A ještě maličký doklad bisto
rické znalosti Kolárovy. 8Žižkou jako apolavůdce
či podvůdce vystupaje kněz Prokop Holý, Prokopu
Holému umírající Žižka svěřujevůdcovství... Ale
Palacký o tom ničeho nepíše. Slyšme, co praví o
smrti Žižkově: „Tu však na poli podál hradu
(Přibislavi) „bratr Jan Žižka“, jakož vypravuje
starý letopisec, roznemohl se nemocí smrtelnou od
hliz, a poručenství učinil evým milým věrným
bratřím a Čechům, panu Viktorinovi, panu Janu
Bzdinkovi a Kunšovi, aby 8e milého Boha bojíce,
stále a věrně bránili pravdy boží pro věčnou od
platu. A tu již Žižka poručiv se milému Bohu,
život svůj dokonal v tu středu před av. Havlem
(11. říjoa 1424). A tu lid jeho vzal sobě to jméno
Sirotci, jskoby mu otec umřel; a dobyvše bradu
Přibislavě, upálili těch, ježto se na uěm bránili,
na 60 lidu branného, a brad také vypálil a zbo
řil. A potom provodili bratra Žižku kněz Pro
kópek (to jest Prokůpek, čili Prokop Malý, vůdce
sirotěl. Viz Palackého rejstřík jmén; díl III. atr.
643. Pozn. pisatele) a kněz Ambrož již mrtvého
až do Hradce a tu jej pochovali v kostele u sv.
Ducha u velkého oltáře.“ (DÍl III str. 342.) Tedy
s knězem Prokopem Malým a nikoliv Velikým ob
coval Žižka. Palacký o poměru mezi Žižkou a
Prokopem Velikým píše následovně: „Nepodobá
se pravdě, co pozdější dějepiscové emyslili o jeho
(Prokopa Velikého) k Žižkovi poměru osobním,
ačkoli tajiti nelze, že smýšlení jeho zmírnivši se
po některém čase, stalo se takořka pravidlem
vyznání Táborského. Sám ten skutek, že vstoupil
do manželství, knězem býti nepřestávaje, byl by
postavil tuším nepřestupnou hráz mezi něho a

Žižku. (D1) III. str. 366).
Uvedli jsme jen některé ukásky, jak Kolár

historickou pravdu převrací na ruby. Vyvraceti
všecky nesmysly, jež do toho kusu vložil, aa to by
musila býti celá kniba.

Opravdu člověk žasne, co všecko dovedou
ztráviti lidé ti, kteří často opakují Husova slova:
„Hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj
pravdu, prav pravdu, drž pravda, braň pravdu až
do smrti!“. Ti, kteří do omrzení stále opakují, že
Hus zemřel pro pravdu a že vždycky pravdu ctíti
máme, rozpalovali se do nedávna podvodným
pamfletem Lžipogiovým a dosud nadšeně jásají
nad frázemi Kolárovými, jež jsou hotovým vý
směchem pravdy uložené v Tomkovi a Palackém.
A není zajisté přílišným požadavkem, žádá-li se,
aby nadšení novohasité aspoň čtením některých

vážnýchApos o Husovi pravdu o husitismu poznávali. Ti však čerpají „pravdu“ pohodlněji —
z prolhaných bajek.

me l l k

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolované firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) E
(bratr P. J. Hoškudiy, faráře vo Výpraehticlek) E

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
nvůj osvědčený a Často vyznamemaný

výrobní závod

všech kostelních paramentů,|
praporů a kovového náčiní.

=3|Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku
A se na požádání franko zašlou.

EROTEFEMUMERAEL

1

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malby

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 146 st., Melá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému ft
guralnímu provedenía

sice$ se čelesnými
rámy, sltěmi vsazením.

Veákeré rozpočty, skizsy i odborná rada bexplatně, beze
vŠÍzávaznosti ku definitivní objednávce.

PRE"Nesčetnéveřejnái písemnápochvalnáuznání “fij
Založeno roku 18346.
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Továrnarr+sr+
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

IG Jos. Tomášek
mb ve Vysokém Mýtě,
Pu dříve závod na eužitkování ovoce, salošený 1|

— nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku

rumy a punše, Ukéry, sladké ovocnévíno, bílé 1červené,vino boruvkové (medici
nalní),vina sladká avíno Šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme avlášť na výtečný a při takové
jakosti velmi levny ko a u
elivoviel, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medailí
státnía diplomemslatémedadlle,amnohýmiji
mýmidáplomys právemrašení slaté medaile.

Vzerky zdarma a Iranke,

soustav—lovně

ů též nasplátky avýměnunabízíprvní královéhradeckétovárna
AL.HUGOLHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

i Skladna Yolkémmáměstíč. p. 39. ivedle lékárny.
Král Vinohrady, Karlova třída č. 6.

Cenníky zdarma a fraako. Pochvalná |uznání od
předních českých umělců. První výstavní cesy



Veškeré
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K školy hudební
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má na skladě

rvní královéhradecké
poctví, antikvariat a

=—— závod hudební ——

neě Bohdana
se Melichara

ě v Hradci Králové.+0 (Býv. závod Pospídilův, založ. r. 1808.

a — |Denní prodej norin. — :

První český katolický závod ve Vídní.

František Ruher
Dílna ku vyšívání

Wa zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, křížea td.
+0 Vid CN,

VII. 0., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše franco.
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DašČ |

Josef
Krejčík

V PRAZE,
S umělecký závod 80

chařský a řezbářský.

Plsárna a dilny na Letné číslo 612—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,
ové cesty, jesle, Boší hroby, kříše, kasatelny,

ovědnice, kýtit konsoly, svícny, Iustry, 
ky atd. dle slohu batelů,Veron rámcesry,

je, fot do . ýpm nTořetnahnáčí node *
Původní nákresy, cenník a rozpočty besplatně a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

K letnímu obdobi

dovoluji si veledůstojnému
duchovenstvu nabízeti

přírodní váza
první jakosti jak mošní, tak tebalová.

Adolf Bařtipán,
hotelier v Hradci Králové

(Adalbertinum).

KXXXXAXXXAX
Půjčuji za nejmírnější poplatky

obleky
ke všem národ. slavnostem

všech druhů
i pro dětská představení;

X sklad
obleků historických.

Antonín Měkota,
Hradec Král., Pětidomy, č.

JAN KALIS,.
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn.
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k doba TT !

nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní ho
dinky 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/

Důvěry hodným edsilky na výběr téš i na splátky
bez svýšení cen. — Zalošeno r. 1843.

X PI XEODKGS X GP XGB X

ĚJan Horák,“soukenník
$, Rychnověnad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční snisony kollekcí
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizos

zemských.W
N» Cetná uznání zvláště z kruhů vele

JK 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!
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C. k. místodržitelstvím koncessovacá.

Realitní Kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —

Největší agendaje vnitrozemaká, takraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“.
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

| Zemská životní

pojišťovna
markrabství Moravského

pod vrchním dozorem zemského vťboru.

pojišťuje levně a výhodně kapitály pro případ
úmrtí i dožití, věna = výbavy, výměnky pro
rolníky, důchody vdovské, sirotčí, starobní a
pro případ invalidity, jakož i pense všeho druhu.

Jistota naprostá, an jest to ústav

WB-zemský. “U8
Všechen čistý zisk náleží pojištěncům.

(Filialka ve Dvoře Králové.)

Gener. inspektorát v Hradci Králové jen

Eliščino nábřeží čís. 304.

Veledůstojnému

duchovensávu!

Jan Staněk,
Konviktekéul., yený paslř speclelné na kostelně náčiní, dovoluie

1 doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně růčně prace
vanýeh kostelních nádob a náčiní,

k monstrance, kalichy, ciboria,amp“, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádobiy a t.d., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

ptenci a sen 9 ohbnízlaté a stříbři. Na požádání hotové
ráce na ukásko, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškerévýrobky 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. Žádnépresovamé vý

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

0"

Praha-l, ul.
Kar. Světlé,

čís. 19 n., roh

Založenor.1860.
Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje 8e

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Královélč. 83.

ku zhotovení veškerých kos
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduěštho do nejstkvostněj

šího provedení, v každém
„vzorku agryze církevním slohu.

Vše'přesně, čísté a důkladně
ahotovuje se v mé vlastní dílně
j en rněně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměfené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milost: revido
vány.

Mešní nádoby jen v ohsli
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních ae rychle, řádně a

+ levně vyřizují.
Vše zasílám jeu posvěcené.

Vzorky, rozpočty, nákresy i hotové zboží na ukázku
franko se zašlou. Chudším kostelům možnoaplácet
bez přirážek.

Sta odporučenía čestnýchuznání po ruce. “iProsím reledůstojné duchovenstvo o laskávoupřízeň
a důvéru závodudomácímu.



Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovového máčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čecbách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. 86.,

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

PŘLOŽLLDSÍNÁ.KOUJÍ|
Zachovalý starší tvrdý i měkký nábytek,
Barnitury i pohovky moderních vzorů za

každou cenu prodá

K. V. Skuherský,
v Hradci Králové, proti hotelu „Merkur“.

E088 | 53k80088

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

ve třech velikostech

Biskupská knihtiskárna
o Hradci Králové. ——

PASKS|BRSSKÉ

PrynÍ DÁKUJÍ NAMÉL
látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských
látek jest u Tkalcov. výrobmího spole
čenstva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze
obdržetipartie zboží 30mt.,obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy, bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kunafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K 12-—, vyplaceně od korun 20'— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

idid 4
OM

Kb liiran
DRREE

Spiši i
OB“s=sklenné"jj

profagadyidekoracivnitřní,nejnovějšího,vlastníhozpůsobu,kterénejenwzezře=

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
a touto ochranoou známkon.

Pardubice

Zlatámedaille

"o[repomY381Z:90611Ápu0j

m90612H54O[|lBpoum3817Vídeň 1906 Zlatá medalie. *
Antverpy 1006. Zlatá mednile.

Praba 1905. I. cena. Diplom čestného uznání.
které jedině kupujte a žádejte!

„MON NOBPOL.“
akolová svíčkárna a voskárna v MI. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

Tovární sklad PLZEŇ, Saská nlice číslo 7.
Telefon č. 416.

Václav Poláček,
stavitel varham a harmonií v Bychnově

nad Kněžnou
odporučnje se P. T. duchoveostvu, patronátním

úřadům a soukromníkům

pro veškeré opravy jakož | přestavby a ladění
varhan a harmonií.

PRB*>Ručím za nejsolidnější práce. ji

|

|

|

SOCHY, OBRAZY, OLTÁŘE
A VEŠKEREN KOSTELNÍ NÁBYTEK

V RAŽDÉM SLOHU PŘESNĚ DLE. PŘEDPISŮ

CÍRKEVNÍCH CO NEJLEVNĚJI U FIRMY

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZDBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KosTELNÍF SYGHROVĚ.

ZALOŽEN 1853.

PROVEDENO PŘES 0 NOVÝCH OLTÁŘŮ.

MP. HROBŮ A OBSDVENO AS 50 STARÝCH

o OCTŘŘŮ. ©

firadec Král.
Adalbertinum,

Svatební skupiny.
Tableaux.

avštivenky
nabízí bisk.Pknihtiskárna v Eradci

NOR "Králové.

JAN STOUPA v Praze,
Václavské náměstí čísle 32.,

doporučujevždyve vetmi bohatém výběru

svůj hojně zásobený sklad
koberců, záclon barevných i krajkových

pokrývek na stoly a lůžka,přikrývek o!tvaných a flanelových, přikrývek cestov

nich, plaidů, deštníků veškerých cestov, nich potřeb, županů, haveloků atd.
Úplné zařízení do hětelů. — Úplné z
bytů soukromých. —Úplné zařízení ozn

Úplné výbavy pro nevěsty.
W“ [ilustrované cenníky zdarma a franko. "OW

Právě vyšlo!
Reforma
=== manželství.

Píše Dr. Fr. Reyl.

Potřebovali jsme v nynější kritické době
důkladného díla, v němž by do všech podrobností
byly probrány a oceněny zásady katolické i ná
vrhy našich odpůrců v příčině reformy manžel
ství. Nyní konečně tedy česká veřejnost dostává
do rukou dílo vážné, kritické, založené na dů
kladném studiu spisů katolických i mimokato
lických a při tom populární. Starejte se, aby bylo
pilně čteno!

Stran 148 registr. 89.
S$* Cena 140K.

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna
w Hradci Králové.

sap“ Kupte si“
důkladný spis:

Karel IV.

jako Hře 2 1LAslADBC,
Napsal Jiří Sahula.

MB“Stran488.< as“Cena3 K."B
Již dávno pociťovala se potřeba většího spi

su, v němž by soustavně a souvisle pojednáno bylo
o velikých zásluhách Karla IV, jichž tento císař
a král si získal o zvelebení koruny České i o po
žehnaném působení Otce vlasti jako katolíka. V do
bě, kdy tolik historická pravda se překrucuje na
úkor cti katolické církve, kdy dovolují si naši od
půrci zlehčovati i slavnou činnost našeho Karla IV,
zajisté spis ten vykoná úlohu velikou. Nechť zařadí
se kniha ta do všech knihoven katolických spolků!
Nechť také každý uvědomělý katolík seznamuje
s obsahem spisu toho svoje okoli! Nejen v zájmu
katolické církve, ale i v zájmu historické pravdy
vůbec starejme se, aby nové dílo Sahulovo nalezlo
hojnost čtenářů! Autor o době Karlově píše ne
stranně, Věnuje stejnou pozornost světlým i stin
ným stránkám století XIV., vrhá světlo na líc a
vrub; proto kniha zasluhuje širší pozornosti u všech
těch, kteří po nestranném poučení poctivě touží.

Kniha vydána vologantníúpravé sčtyř
barevnou obálkou.

Objednávky vyřídí

Bisk. knihtiskárna v Hradci Král,

„gp“ Každý"a

křesťanský dělník,
má odebírati svůj odbermý týdenník

„Práce“
Předplatné činí pouze 3 koruny ročmě.

Administrace „Práe“ v Hradci Král.



Předplatnémačturt roku 2 Asok;
> na půl roku Sk — A |Číslo 82. |

Moderní pozérstvi,
II.

(3) Všimněme si, jak chtějí někteří po
zéři státi se lidmi originálními aspoň — psaním
svých jmen. Někteří laciným způsobem osvěd
čojí „ducha demokratického“, podpisujíce se
Franta, Jarka, Stáňa, atd. Možná, že jim závidí
některý Jan nebo Jakub, že také nemůže ta
kovým způsobem dáti na jevo své „veskrz dc
mckratické smýšlení.“ Ale co platno! Vždyť
by slova „Honza, Koba“ zněla hodně komicky,
Dámy také již rády ze sebe dělají Fandy,
Francky a pod. Vždyťjest to moderní. Na druhé
straně zase druhá výstřednost — „aristokra
tická.“ Máme Arne(!) Nováka, Joe(!) Hlouchu,
atd. Pan.tvo musí přece něčím dokázati, že
vyniká duševně nad obyčejný brav; neodli
Šuje-li se od obyčejných lidí umělec dlouhými
vlasy, odliší se aspoň jménem. Wáclave Vla
divogi Tomka, jak jsi stál nízko pod moder
ními pozéry, že jsi se podpisoval od mládí až
do smrti po starém způsobu! Co tvá všecka
věda znamená, jestliže jsi změnou svého po
ctivého jména nedokázal, že rozomíš proudům
moderním!

„Nepište mi „slovatný“, jsem občan jako
vy“, ohražuje se mladičký redaktor ve svém
listě, a — popularita spečetěna. Hned u prosto
myslných nastane údiv nad tím, jak „takový
učený pán“ jest skromný, prostičký, a jak
pocta od sebe odmítá. Zatím naivní duše ne
pozorují, jak odmítáním „slávy“ chce takový
pozér nabýti veliké pověsti způsobem jiným.
„Čas“ jednou vapsal, jaký dojem budil Masaryk
svými demokratickými způsoby v Americe u
svých posluchačů. Ano, ano, snadná věc tisk
nouti raků prostým lidem, 8 nimiž na několik
hodin obcaji a chovati se k nim zevně jako
bratr. Nic to nestojí. Dejme tomu však, že by
měl Masaryk stateček, z něhož by jedině měl
výživu a že by tytéž lidi měl najaty za děl
niky. Ta by bylo těžší a zároveň zásložnější
zachovati k nim vždycky demokratickon vlíd
nost a laskavost. O tom některý pražský de
mokrat, dělající ze sebe „bratra“ pracojícího
lidu pohodlně perem, sotva má slabé tušení;
sotva pochopí, jakého sebezáporo jest často
potřebí k osvědčování bratrství skutkem. Žar
palistovi se to hezky křičí proti prácedárcům,

FEUILLETON
Návrat.

Napsa! F. Hue. — Přeložil J. Dvořák,

Vzpomínka dávných let, leč přece dosud
hluboko vštípená v mé paměti; budu vám dnes
vyprávěti o milých známých, kteří již dlouho spí
svůj poslední spánek na malém hřbitůvku u sta
rého kostelíka. Byl jsem vychován v malém mě
stečku, zapadlém na pobřeží lamancheském, kte
roužto končinu Pařížané nyní každého roku hojně
navštěvují. Za mého mládí byla to ještě skoro
víska, v níž stálo několik chatrčí kolem malého
kostelíka a pak větší dům, jemuž říkalo se zámek.
Obyvatelé byli vesmés námořníky, V létě lovívali
podél pobřeží, v zimě pak chodívali do větších
přístavních měst, odkud rozjíždívali se po lodích
na větší lovy. Obyčejně odcházívali společné a po
skončených lovech přinášívali svým ženám výtěžek
namáhavé své práce. Když námořníci vrátili se
domů, byl povždy v každé chaloupce velký svátek.
Ráno šli všichni do kostela, velcí i malí, jako
v neděli, na mši svatou, při níž starý farář, osad
níky a jich dítkami milovaný, děkoval Pánu Bohu,
že mu dobrotivé navrátil všechny osadníky. Večer
pak vyprázdnilo se obyčejně hezkých pár tuctů
žejdlíků moštu, při čemž plavci sdělovali svým
milým události pří lovech, bouřích a o nebezpe
čenství, jež je postihlo,

V zimě, v nepřítomnosti svých mužů, schází
valy se ženy ve velké síni, v níž byla složena
vesls, bidla, sítě a různé ostatní náčiní rybářské;
jedny uplétaly z příze provazy, druhé pak sedíce
na snopech slámy pletly krajky nebo robily a za

——

V Hradci Králové, dne 10. srpna 1906.

zvláště když se takovými protesty a pochle
bováním dělnictva živí. Horší jest postavení
takového može, který při vší lásce k dělnictva
dovede při něm kárati i jeho kroky chybné.

Nevynikne-li moderní mladíb, který mocí
mermo v lidské společnosti vždy ka předu se
tlačí, žádnou zvlášť originelní myšlenkou, po
máhbási aspoň umělkováným slohem k uznání,
že jest zvláštní kapacitou. Brousí pár pole
mických vět s pílí velikou, lepší věci hodnou;
přemýšlí, jak by svoji lokálka naplnil května
tými básnickými obrazy, jak by ji vyzdobil,
aby se zdála hodně ačená, Nahlíží do slovníko
cizích slov, aby vpletl co možno hodně cizích,
učených slov do svých řádků, ačkoli má dc
statek výstižných slov domácích. A tak zplodí
přeučenou „úvaha“, jíž pro náhrn cizích slov
a podivínských selohových obratů často ani
člověk hodně učený nerozumí. A kdyby tako
vému mladíkovi někdo právě napsanou „úvahu“
i se slovníčkem cizích slov odňal a řekl ma,
aby psal úvahu ještě jednou, snad by výstřední
mládenec psal všelicos obráceně, a — cizí vý
razy by se mn již tolik do péra nepletly. Kdy
konečně naše mládež uzná, že v praktických
úvahách jest jedaucdachý, každému srozumi
telný sloh nejlepší? Kdy tací pozéři přijdou
k přesvědčení, že nejlépe prospěje ten, kdo
dovede i hlubokou myšlenka vyjádřiti slovy
prostými, neumělkovanými a zcela srozami
telnými?

Mladík studující na gymnasiu začne hltati
různou „pokrokovou“ četbn; mládeži přirozeně
líbí se ostřejší satyra, bojovná póza. Jinoch
nemůže se dočkati chvíle, kdy mu bude možno
volně do něčeho tiskem sekat beze strachu
před professorem. Je po maturitě, kýžená svo
boda jest tady. Akademický mladý občan obere
si za terč některé kapacity v městě, zvláště
otce na radnici. Zahrne je bojovnými frazemi.
A jaká radost, pozuá-li, že vzbudil dojeml
Parkmistr, očitel nebo jednatel některého spolku
odpovídá: „Pan pisatel se mýlí, praví-li....
Kdyby se byl informoval a pana X., byl by...
Myslím, že dlouboletá moje horlivá činnost
nezaslouží výtek tak paušálních“. atd. Ach,
jaká slast! Mladík jast v sedmém nebi, že
vzbudil rozruch, rozčilení, že mnoho starších
blav činí jeho lokálka předmětem horlivé de
baty. Jásá, že jest najednou veličinou, s níž
se vážně počítá. Samozvaný reformátor jest na

E
šívaly šat. Za bouřlivých však dnů, když vanul
od severovýchodu těžký vítr a když na místo
jednotvárného hukotu vlnek a šumění moře bylo
slyšeti jenom burácení zuřícího moře, rušívalo
pouze svištění drátů krajkářek hrobové ticho. Ženy,
vzpomínajíce na vzdálené muže, myslily na to, jak
asi vede se jejich mužům, a zda-li nehrozí jim
nebezpečenství.

Mezi námořníky jsem zvláště k jednomu
Inul. Říkali jsme mu otec Filip, ač byl ještě mlád.
Byl dlouho rybářem a prometl skoro všechna
větší moře, o nichž dovedl vyprávěti zajímavé a
neobyčejně poutavé věcí. Nejméně stokráte jsem od
něho slyšel vyprávěti o zemětřesení v Ouadeloupě.
Dovedl vyprávěti o věcech nejzajímavějších.

Jeho žena, která nazývala se Anna, byla
pravá Normanka. Chovala se ke mně velice něžně
jako matka a měla moe ráda jako kterékoli ze
svých dítek,

Jednobo roku byli však mužové z domova
déle vzdálení neželi jindy. Toho roku řádily na
našem pobřeží vichřice s neslýchanou vytrvalostí,
Každého dne jsme čekali, že rybáři se vrátí, leč
marně. Dny po dnech míjely a po rybářích ne
bylo sledu, ač den co den jsme očekávali, že je
spatříme kráčející po cestě k obci s tlumoky na
ramenou, zpívající a jásající ...

Konečně jedné neděle po mši sv, objevili se
naši rybáři na stezce výšiny nad obcí, Šli však
úplně klidně a nezpívali.

Ženy, jdouce jim naproti, pojednou stanuly
jako zkamenělé. Poznaly, že jeden z rybářů, jich
mužů, schází — — —

Každou bodlo u srdce!
vdovou?

Zděšeně na sebe pohlížely.

Která z nich bude

| Ročník XII
dmserty se počítají levně.

Obnova vychásí v pátek v poledne.
——

koni a zašle do novin lokálku ještě peprnější.
Ještě se pochlubí, co všecko za své vystoupení
proti šlendriánu zkosil, jak těžkou a bolestnou
prací jest staré, změklé mozky poučovat, na
pravovat u vpravovat do novědomých hlav mc
derní myšlenky, pokrokové světlo. Čeká pak
lačně na nějaké ostřejší slovo proti sobě, na
neprozřetelnou nadávka; vždyť si pak bude
moci zahráti na ubobého mučedníka, týraného
pro pravdu. — Laciné mučednictví mederního
pozéra|

Mladí spisovatelé rozbíhají se do dálných
končin, aby pak svůj každý dojem z ciziny
udávali tiskem. Taková potování 86 musí díti
za hlučných fanfar. Každý musí věděti, kam
mladík odcestoval, co tam dělá atd. Jinak by uaše
drahá vlast utrpěla velikých škod. Objevují
se v časopisech obrázky znázorňující 8pisc
vatele v cizině meškajícího v různých pózách.
Honem se dívejte, jak vyhlíží na př. Havlasa
na břehu moře, Joe Hloucha na lodi a v Ja
ponsku, jak to slaší jinému spisovateli v Lon
dýně, atd. Jestliže si takových obrázků ne
všimoete, zaspíte pokrok, vývoj vaší vzdělanosti
uvázne jako loď na písku. Vzpomeňrne si, jak
hojné a vřelé přátelské styky měl váš Zeyer
mezi intelligenty různých národností v Evropě
a co všecko přečetl 4 poznal, než tolik kouzel
ných plodů svého ducha českému obecenstva
předložil! A i básně jeho jsou psány slohem
tolik průhledným, ueumělkovaným, a o svých
stycích 8 intelligancí francouzskou, ruskou,
atd. pověděl tak málol — Nerozaměl zkrátka
moderní reklamě,

A ta póza lidí, kteří chtějí býti za každou
cenu „tupeni a pronásledovánil“ Machar psal
Herbenovi: K veliké epopeji (opravdu veliké
epopeji?) Vašeho rodiště „Do třetího a čtvrtého
pokolení“ bude ovšem teprvé budoucnost spra
vedlivá, neboť v té oficiální uaší přítomnosti,
řekněme si to s pýchou, jste jedním z nejne
náviděnějších (stkvostné slovo, col) lidí —
jako já.“ Mhm! A když ta oficiální společnost
nechtěla Macharovi nadával, jak si sám přál,
nazval se sám klackem, aby tímto silným
slovem osvědčil, že jest dále srdnatým vojínem
a bezohledným karatelem zpátečnictví. Jakmila
někdo po jeho drsných slovech odpověděl
něčím ostřejším, tu milý rytíř odložil pancéř
a přilbu do trávy, vystoupil si na kopeček a
začal tak dojemně plakati, až se obecenstvo

Když některá poznala svého muže, matka
syna, dívka svého vyvolence, rychle mu běžela
v ústrety.

Jediná Anna zůstala stát jako zkamenělá
dále. Jejího Filipa mezi muži nebylo!

Když zástup příchozích se k ní přiblížil,
zeptala se Jana Louise, svého strýce, který byl
mezi plavci nejstarším: »Filip nepřišel s vámi?
Kde jest?«

»Filip nebyl snámi na jedné lodi« — odpo
vídal tázaný zvolna — byl na +Marii Johaně«,
a když jsme opouštěli Fécamp, tato ještě se ne
navrátila... .«

»Zena Filipova zbledla. «Pověz mi, kde jest
můj muž! Ty to víš! Jest mrtev, mám hroznou
předtuchu — —« šeptala stěží udržujíc se na
nohou.

»Naproti mysu la Hogue nás postihla bouře.
Pluli jsme současně s lodí »Marií Johanou«, a
když bouře stoupala, spatřil jsem pojednou »Marii
Johannu«, jak snaží se uniknouti. Když bouře
přešla a vyjasnilo se, neviděli jsme jí a také po
ní nebylo ani vidu ani slechu. Zachránila se snad
někde v přístavě —«

Anna neodpověděla; vzala za ruce své děti
a odcházela domů,

Byl to smutný den v městečku. Nikdo ani
nepomyslil, aby návrat rybářů byl nějak oslavován,

Dva dny na to dostal starosta vísky z Fé
campu dopis, jenž sděloval, že loď «Marie Jobanna«
i 8 mužstvem byla zničena. Nějaká loď nalezla štít
se jménem nešťastné lodi.

Nastala povinnost oznámití ubohé žené, že
jest vdovou, a jejím dětem že zahynul otec.

Starý farář převzal smutný ten úkol. Anna
strašnou zprávu vyslechla mlčky a nepronesla ani



chtěj nechtěj musilo ohblédnoati na mučedníka,
slzy prolévajícího nad Apatností lidekoa. Ve
svých „konfessích“ přiznává se dobrák Machar
i k hříchům, ale to zas proto, aby se vědělo,
jak o takového fošáka dívky stály. Jedoa ma
v roztoužení řekla: „Všecko, co chcete.“ O tom
mus! svět vědět. Machar se chlubí, jak jako
chlapec v druhé gymnasijní třídě přenechal
modlení uložené jako pokání spoložákovi, jak
v třetí třídě gympnasijní zuřila v něm nábo
ženská rev. luce. Koupil si za 10 krejcarů Vol
tairovo knížku a až byl hned bystřejší. Přečetl
pak ještě několik jiných knih a — o jednoho
moderního člověka bylo více. Proč ten pozér
nečetl též knihy obranné, které byly vydány
proti těm nevěreckým? Inu — zjednodošil si
pohodlně duševní přerod. Nač dlouho studovat?
Po čem srdce touží, tomu lebce uvěří i bez
velikého studia. Pak dle svých slov „házel
verše zlostné v líc mlčicímu nebi.“

A pozérství dekadentních mladých bás
níků, jejich výpady proti lidem střízlivějšího
úsudku a povýšená aristokratická kritika bás
níků starších — to vše přesahovalo již všecky
meze. Kdo se neklaněl pokorně jejich ženiál
nosti, byl strhán přímo nelítostně.

Věru, že už jest nejvyšší čas, aby soudné
kraby intelligentů svorně volaly vstříc výstřed
níkům: „Zanechejte již konečně pozérství; od
ložte nermístné sebevědorní a oddávejte se aspoň
částečnému sebezpytu! Velikášské vystupování
lidí malých působí komicky, herecké pózy ne
douků neslouží k poučení, k skotečnému vy
tříbení názorů, ale svádějí zelené mládí k na
podobování tak nechutného pozáretví! Radikální
ilavení, okřídlené fráze o reformách nepro
spějí tolik, jako příkladné skutky opravdu ve
liké. Odstraňte lesklou slapku-a hleďte důkladně
k jádru! Čím více se mluví o humanitě, o re
formách, o potřebě nějakého moderního nábo
ženství, tím více v praksi bují život šosácký,
pohodlný. Kde jsou praktické výsledky vašich
pozérských frazí aspoň u vaších stoupenců?
Místo naučených gest, strojeného rozhorlení a
velikých slov chceme veliký život.“

Dopis z Prahy.
Ku příjezdu císařovu do Prahy. Jest přesně

stanoveno, že v prvé polovici měsíce října za
vítá císař do Prahy ku čtrnáctidenníma pobyta
v době sněmovního zasedání, při kteréžto pří
ležitosti prý dojde k zahájení jednání o dohodu
Čechů s Němci. Jako při poslední návštěvě,
kdy panovník věuoval million k založení mo
derní galerie, tak také při příští návštěvě
vzpomene prý císař František Josef velkým
činem na oba národy v král, Českém usedlé
a obdaruje prý je třemi miliony kornu k za
ložení humanuí instituce . . . Nechtějíce před
bíhati událostem, pomíjíme zaznamenati různá
tvrzení v přičině této z Vídně do Prahy doná
Šená a sdělíme pouze, že prý ve dvorských
kruzích vídeňských bylo rozhodnuto vybověti
hromadným žádostem českých měst u obcí za
vrácení královského hrodu prižského. Při té
příležitosti má dojíti k restanrováí Vladi
slavské části hradu, kter: jest již tak sešlá,
že některé části její jsou vážně ohroženy,
S touto věcí uvádí se v souvislost nedávná
návštěva následníka trůnu urcikulžete Františka——ě———————->
slova, aniž prolila jediné slzy. A když kněz vy
konal svoji povinnost a odcházel, Anna opustila
též svůj příbytek, Tázal se jí, kam že jde.

»Moře mi vzalo muže živého, pane faráři,
ať mi jej vrátí mrtvého! Jdu je požádat, aby na
vrátilo mi aspoň mrlvé tělo Filipovo... „s

Pak přeběbla písčitou pustinu, porostlou vy
sokým bodláčím a travou, a stanula u břehu. Přes
panující vítr a prudké vlny, které se tříštily u
její nohou, kráčela dále. Ve chvilkách se zastavo«
vala a kladouc si ruku nad oči, dívala se pátravým
zrakem do dálky.

Anna šla každého rána k moři a až do tma
vého večera pátrala po těle svého muže. Jestliže
se jí někdo otázal, co u moře dělá, odpovídala,
že čeká na svého muže...

Míjely dny a týdny a již přes měsíc byla
Anna vdovou. Ani jediného dne neopomenula po
hlížeti k moři. Opouštěla své dítky, které pone
chávala péči sousedů. :

Farář sloužil mši svatou za blaho duše Fi
lipovy.

Anna z kostela kráčela hned kubřehu moře,
doufajíc, že moře navrátí jí mrtvého, ježto ničeho

jej a donesu svíčku k Matce Boží Vysvoboditelce«
— říkávale.

Vesničané si počali šeptati, že Anna šílí...
Bylo to dva měsíce po návratu rybářů,

v neděli po mši svaté, když kněz vyzýval věřící,
aby pomodlili se za duše zemřelých. Zbožní ves
ničané klečíce vroucně se modlili.

Po modlitbě zavládlo na chvíli v kostele po
svátné ticho, jež v okamžiku bylo přerušeno vrz
nutím postranních dveří. Ti, kdož sek nim ohlédli,
spatřili stín Filipův, jak vchází do kostela...

Ferdinanda na bradě pražském. Arcikníže velice
zevrubně prohlédl starší části hradu a vyslovil
se přímo k zámeckému hejtmanu Zapletalovi,
že s restanrováním bradu, zejména části Vla
dislavské, musí počíti se co nejdříve, a pro
hlásil, že císaři podá o tom zevrabnou zprávu.
Následník trůua prohlédl také komnaty, v nichž
panovník obyčejně při návštěvě v Praze sídlí,
a rozkázal, aby byly nově zcela znovuzřízeny
8 největším přepychem a vkusem podle mo
derního slohu. Následkem toho panoje oyní
na hradě pražském dosti čilý ruch a zařizování
císařských komnat čile pokračuje.

. *
$

Morální poměryv Praze. Jest neuvěřitelno,
jak zhoršnjí se nenstále morální poměry v Praze
i v předměstích. Spousty potulných, zvrblých
ženštin oživují pražské i předměstské ulice
nejen v podvečer, nýbrž i ve dne a za noci.
Dívčice sotva Škole odrostlé ve vyzývavých
kostymech dovolojí si obtěžovati chodce, láka
jíce do svých sítí nezkušené mladlky a tropíce
beztrestně pohoršení. Potulné ženštiny nevy
hýbají se více ani kevárnám lepšího druhu, ba
ani krásným ostrovům, jakými json v Praze
Žofin a ostrov Střelecký. 8 nesmírnou smělostí,
ba drzostí procházejí se mezi obecenstvem,
upozorňujíce na sebe vvzývavostí treatuhodnou,
kteréž bezpečnostní orgány nezdají se ani po
zorovati. Zejména Střelecký ostrov zdu Ba, žu
stal se ústředním dostaveníčkem potulných
sirán, které počínají z něho vytlačovati slušné
obeceustvo. Již jednou jsme poukázali na stále
množící se prostituci, dovolávajíce se zakrc
čení příslašných orgánů, hlas náš zůstal však
oslyšen. Proto znovu tooto otázkou ohceme
připomenouti representeci král. hlav. města
Prahy, že jest nejvýše na čase, aby podoikla
kroky k zastavení šířící se morové nákazy
prostituce, nežli vůbec bude pozdě.

Jaktěživo nebývalo, aby lebké ženštiny
mohly nezávadně navštěvovati hostinské a ka
várenské místnosti a ostrovy pražské, vyhra

zkázu měrou úžasnou. Co obětí vyžádá si tento
zlořád, mohli by ukázati záznamy onemocně
lých, na tajoých odděleních v nemocnicích
léčených, jakož i spousty mladého lidu, pro
padajícího ztrátě zdraví. Jest opravda hnosno,
jaké osoby troufají si vnikati do nejlepší spo
lečnosti pražské v restoaračních místnostech,
a obecenstvo jest vůči nim úplně bezbranné.
Vonkované, kteří do Prahy zavítají, shledávají
v úžasu tento rozvrat pražské společnosti a
dávají rádi výhost místům, na nichž bují
mravní zkára. Voláme opětně starosta pana
Dra Groše k zakročení, dokud jest ještě čas,
neboť mohou nadejíti doby, že statisíce na
šeho venkovskéko lidu mohly by se Praze vy
hýbatil Jest přeceneslýcháno, aby armáda po
tulných ženštin a holčic terrorisovala obecen
stvo a znemravňovala mládež hlavního města
v našem sualém národě, který ohrožeu musí
takřka 8 napjetím všech sil bojovati o svoji
budoucnost. Ostatně by mohli sami restanra
téři a nájemci místností restauračních v Praze
pečovati ve svém vlastním zájmu o to, aby
jich místnosti nebyln zneužíváno za pelechy
nepravostí.

+ *
»

—————————->
Byl to skutečně Filip! Byl vyhublý a se

stárlý a sotva držel se na nohou, jak bvl sláb,
Rozhlížel se, pstraje po ženě, a již přiběhly jeho
dítky. vrhajíce se mu kolem krku.

Ubožák tatík Filip pohnutím omdlel. Donesli
ho na faru, zatím co Jan Louis rychle se hnel
k moři, aby Annu připravil na tu velikou radost,
která by ji mohla zničiti. Chtěl jsem se také ra
dovati ze Štěstí Annina, i šel jsem za Louisem,
jenž však utíkaje míhal se přede mnou, tak že
jsem byl nucen, aby mi neutekl, spěchati také.
Konečné dal jsem se také do běhu.

Hle, s jak vybranou jemností dovedou při
příležitosti mluviti drsní rybáři!

S jakou opatrností, s jakou šetrností prozra
zoval starý námořník ubohé ženě, že její muž se
zase novrátil, aniž by to byl přímo vyslovil.

Změniv svůj běh, když docházel k Anně, a
mohl jí býti spatřen, v klidnou chůzi, tázal se jí
přívětivě:

»Proč očekáváš, milá Anno, svého muže
stále tady na břehu? Což my ostatní jsme se
tady navrátili ?«

»Učinila jsem slib —«
»Nu dobře, proč však nejdeš do kostela1

Víš přece dobře, že dobrý Bůb dělá někdy divy
pro ty, kteří ho prosí — — — Kdo ví? — ——
Snad nezemřel — — — Jestliže se vrátí — —
a někdy mi cosi říká, že se vrátí — — musíme
na něho Čekati tam na druhé straně — — Pojd,
Anno, raději do kostela a pros Boba, aby ti vrátil
muže živého — — Snad tiho vrátí — doufejmel«

Anne stála ani se nehýbajíc — — Posléze
pravila: +Učinila jsem slib — —«

sAle pojď přece,když ti to kám! — — —
Oož nechceš? — — Aj což, jestliže tvůj Filip

Blamáž sboru obecních starších. V poslední
schůzi sboru obecních starších král. hlavního
města Prahy došlo k veliké blamáži, že nemoblo
býti sni hlasováno o návrhu rady městské, aby
obec pražská převzala patronát k nově pro
jektovanému farníma, pokud týče se expositor
nímo kostela v VII. části pražské v Holešovi
cích. Proti převzetí patronátu oEval se nejprve
obecní starší Prášek, jenž nemaje ani potuchy,
co patronát znamená, navrhoval a žádal, aby
návrh rady městské na převzetí protektoráta
byl zamítnut a aby zavedeno bylo jednání
s náboženskou maticí a vládou, by všechen
náklad na eřísení kostela tyto kryly společné
a založily k udržování chrámu i konání v něm
bohoslužeb potřebné fondy. Marně ohražoval
se proti takovým výkladům zástopce katoli
ckého kněžstva pražského ve sboru obecních
starších dp. P. Matys, prohlašuje, že není pra
žádného nebezpečenství při převzetí patronátu
obcí pražskou, a uváděje nerozvážné výklady
páně Práškovy na patřičnou míru. Ledabylost,
jakoo sbor projevil při této příležitosti, zaslu
huje veřejného odsouzení tím spíše, ježto pře
vážná většina obecních starších odešla, čímž
další rokování znemožnila, nedbajíc obsáblých
výkludů několika řečníků, že komité, které
chrám stavěti zamýšlí, vládnouti bude více
než-li dostatečnými obnosy ke zbudování obrámu
potřebnými. Následkem toho důležitá tato věc,
za kterou přimlouvali ge i jinověrci ve sbora
zasedající, byla odložena!| Povoliti 400.000
korun na závodiště pro koňské dostihy dovede
sbor obecních starších král. hlav. města Prahy
ihned, a ovaliti tím na bedra poplatnictva ve
likou tíž. Schváliti patronát katolického kostela,
k tomu zástapci občanstva — „výkvět“ Pražanů
— nemohou se však ihned odbodlati! — Inu,
také úkaz doby.

Obrana.
(3) Co chystají socialisté lidem

spořivým. „Právo lidu“ ve studii „soadraha“
A, Šaška o uančním stava spořitelen praví;
„Úspory rakouské buržoasie dostapují sté mi
liardy korun, jež ve spořitelnách jsou uloženy;
při tom nehledí se k obrovskému kapitálu
průmyslovému, vbchodnímu a bankovnímu a
ke kapitálu na hotových penězích. Blíží se
však chvíle, kdy socialismus prohlásí obrovské
toto jmění zu majetek společný, za kollektivní
vlastnictví národa. Tím okamžikem bude lid
svobodenl“ To bade lebké rozluštění sociální
otázky, že ano! Menší rolník nebo řemeslník,
který třicet let od úst si utrbuje, aby něco
ospořil pro děti, najednou o penize těžce
uschráněné přijde. Zato se přilepší lidem, kteří
sice stále svoji bídu na odiv nosí, ale praco
vati k zlepšení svých potěrů uecbtějí. 'A jest
takových příživníků lidské společnosti zvláště
mezi radými socialisty dost. Jenže socialisté
přemýšlejí tuze povrchně. Tážeme se, jak se
s „vyvlastněným“ kapitálem naloží, aby byl
lid opravda svoboden u Šťastnější než nyní.
Udělí se z kapitála toho zrovna takové výhody
člověku, který celý život karbanil, až o velké
jmění přišel, jako člověku, který stále za mi
zernou rmizdupracoval? Zaslouží tací Jidé podíl
ste,ný? A jestliže zaslouží člověk pracovitý a
poctivý konečně kus blaženého života a jestliže

(O
nezemřel? — — Což jestliže se již navrátil? —
Vzpomeň si, že jsme přišli již přede dvěma mě
síci, Vzpomeň si, bylo to tenkráte v neděli ráno,
v tuto dobu i hodinu — — Pojď Anna, měj

přece rozum! — — —*
Anna dívala se na něho všecka zaražena a

oddychovala, Pohled její byl děsivý, Chtěla pro
mluviti, leč nebyla slova schopna — rty její se
chvěly, aniž vydaly zvuku.

Konečně pozvedla ruce a zvolala $ »Máj muž
se vrátilla — —

Padla k zemi a dala se do pláče.
Za nedlouho byl Filip, jeho žena i dítky

jakož i dobří sousedé pospolu a námořník vy
právěl své příhody. .

Několik dní před bouří, při které ztroskotala
se »Marie Johana, byl Filip, když pluli podél
irského pobřeží, zachvácen horečkou a dal se do
vésti do nejbližšího přístavu. Odešel do nemocnice
a po šest neděl tonul mezi životem a smrti. Když
z nemocnice vyšel, byly tomu dva měsíce, co jeho
loď se ztroskotala, Než-li se dostal domů, uběhlo
čtrnácte dní, a poněvadž neuměl psáti a neměl
tušení, že budou ho pokládati za mrtvého, nedal
nikomu věděti o svém návratu.

Ještě téhož dne Anna donesla velikou svíci
k matce Boží Vysvoboditelce — splnila svůj slib.

Od té doby každého roku re výroční den
oávratu Filipova docházela s nejmladším dítkem
ku břehu. Na místě, kde učinila svůj slib, poklekla
a vroucně se modlila. Když pak její dítky dorostly,
a měly opětně dítky, vodívala je ne břeh mořský
a vyprávěla jim tuto příhodu; dokudbyla stará
Normanka živa, nikdy neopomenula vykonati tuto

pout!



lidem rozmařilým aebo lenochům nepřísluší
takové prospěchy jako lidem střídmým a svě
domitým, jak se spravedlivě rozhodne, co kdo
zaslouží? Jakmile by chtěli měřiti socialisté
Jiným loktem lenochovi, než moži pracovitému,
hoed se ozvou hlasy: „Teu a ten jest také
líný. — Tam ten sice utrácel dost, ale jeho
soused žil ještě rozmařileji. Tedy jeden má
pykati za svoji nerozvážlivost víc, druhý měně.
— Vávra síce utrácel dost, ale při tom dost
pracoval a živil svého chorého bratru; Boro
vec utrácel víc, ale pak byl dloaho sužován
nemocí, při níž třel bída“, atd. A teď af socí
alističtí soudcové se pokusí zcela spravedlivě
rozhodnouti o takových žalobách, zvláště když
ze zášti bude některý člověk prolhaně obvi
ňován. I vejspravedlívější soudy často vydají
va základě nepravdivých udání nebo pro ne
dostatek určitých svědectví rozsudky nespra
vadlivé. Badou socialisté rozsuzovati bystřejí
a dokonaleji?

Ale už slyšíme odpověď socialistů: „Vy
vlastněný majetek bude náležeti celému socia
listickémo státu a nikoliv jednotlivcům. Po
plynou z něho užitky stejné všechněm. Za to
zase všichni jednotliví občané státu toho musejí
stejnou dobu každý den pracovati ve prospěch
společnosti celé a tím i ve prospěch svůj“ To
ge lebce řekne, ale jesl otázka, jak každého
přinutit k práci, která by se ma nezamlouvala,
jak rozpoznati vrčitě, zda se nehlásí „marod“
soudrub, kterému se dělati nechce, jak rozdě
liti výnos práce mezi Šikovuější a neobratné
soudruhy, mezi starší a mladší, mezi silné a
slabší atd. A pak —jestliže nyní mnoho le
nochů oechce pracovali ani k užitku nejvlast
nějšímu, osobnímu, jestliže tací lidé raději trpí
největší nouzi než by pracovali, jak asi ochotně
budou pracovati pro dobro veškerenstva? Kdo
je přinatí k píli takové, jakou jeví lidé při
činliví? Nebude-li dozor nejpřísnější, odpočine
si takový soudrah každou chvíli, maje pře
svědčení, že se mu stejně výhod socialistického
státu dostane. A má za každým státi nějaký
dozorce? Lehce jest říci, že stát budoucnosti
se postará, aby měl každý soudrab stejné
blaho. Ale jak doputiti také k stejné horli
vosti a zručnosti? Nevyradal by ten stát při
důsledném provádění socialistických zásad
jako donucovacípracovna?

A ještě něco. Proč socialisté tak šosácky
rozdělají mzdu mezi pracovníky u svých vlast
otcb podniků? Proč ti, kteří u tiskáren a listů
socialistických pracají duchem, dostávají víc
než sazeči a proč zase sazečí mají tam více
než prostí dělníci?

Když už tedy socialisté tak nedočkavě
na shrábnutí cizích úspor čekají, ať začnou
ten ráj rovnosti a bratrství tam, kde k tomu
mají plnou volnost. Berou-li židovští vůdcové
socialistů z peněz dělnictvem nastřádaných
ročně tisíce, af se o přebytek rozdělí s dělní
ctvem, jež za skrovnou mzdu jejich podnikům
slouží. Ať dokáží skutkem, že touší skotečně
po majetkové rovnosti. .

(3) Seclalisté tvoří si movou,vyšší
mravenku — podle talmudu. Zajímavé
citáty uveřejnil 2. srpna časopis Čech ve svém
úvodníka. Socialistický list „Neue Zeit“ napsal
v č. 1. ze dne 3. října 1903: „Jednou z nej
důležitějších zásad .. . jest povinnost pravdy
vůči sondruhům; vůči nepříteli nebyla tato

ovinnost nikdy uznávána“ Tak socialistický
ist přiznal se aspoň opřímně k té zásadě,

kterou radí již dávno v praksi provádějí —
ač poněkud jednostranně. Lhou o svých od
půrcích o přítrž, ale rudí vůdcové ani svým
podřízeným plnou pravda rádi neříkají; aby
své draby adrželi ve vášnivém hněvu proti
lidem jiného smýšlení, dovedou je oblapovati

rafinoran m výmysly.V Hamburkuna schůzi socialistické bylo
rozhodnuto požádati předetavenstvostrany, aby
dalo do hlavního lista německé sociální demo
kracie „Vorwůrtsa“ prohlášení, že výrok „Zeita“
nelze nikdy pokládati za zásadu sociální de
mokrucie. Leč — představenstvo nevyhovělo.

Socialistický poslanec Metzger návrh bamborský zamítal; tvrdil, že vůči nepříteli jest
každý prostředek dobrý. Tak si vystavili vůd
cové německých socialistův prapodivné vy
avědčení. To jsou ti lídé, kteří prolhaně vy
týkají, že Jesuité měli zásada: „Účel posvěcuje
prostředky.“

Za to však „Vorvárte“, který nechtěl u
zoati, že i vůči nepříteli jest aatno mlaviti
pravda, napsal v srpoa roku 1905:„Utrbačství,
lehkomyslné tvrzení nepravdivých věcí za úče
lém snížení odpůrce, jsou, třeba ne mravně
zvrhlé, přecetakticky neobratné, že jich žádný
rozamný sociální demokrat užívati nebode.“ —
Tak tak! To tedy není mravní zvrhlostí, jestliže
se o bližním lže! Není takový nábled horší
než pohanský?

Přední vůdce socielistů německých pro
hlásil v nejnovějším spise svém „Gothika a
materielistický násor dějinný“ na str. 106. u
107.: „Sociální ctnosti, ochotoost pomáhati,
obětavost, pravdymilovnost atd. platí jen vůči

soudrahům, nikoli však vůči členům jiných
sociálních organisací. Jednou mi bylo velmi
zazlívánu, když jsem tuto zásada v „Nene
Zeitu“ vyslovil a toto mé konstatování tak
vykládáno, jakobych tím byl chtěl stanoviti
zvláštní sociálně demokratický princip mrav
nosti, v odporu ku zásadám věčného zákona
rmravníbo, žádajícího od každého bezpodmínač
nou pravdu. Ve skutečnosti vyslovil jsem jen
to, co od počátku lidství našich předků povždy
jako mravní zásada v prsou lidských chováno,
ževůči nepříteli sociální ctnosti
nejsou na místě.“ —Tohle je zásadačistě
talmadistická. Starořečtí pohané — aspoň ně
kteří — dospěli v morálce výše, než moderní
„reformátor“ mravouky Kautsky. Na př. So
krates se vyslovil, že ani nepříteli Škoditi ne
máme. Pobanští filosofové bylí přesvědčení, že
ani vůči protivníkům lbáti nemáme. A Kantsky?
Jak pak, kdyby zase jiné strany vůči sociálním
demokratům tak „mravně“ si vedli, jak si po
čípají rudí vůči stranám raoimosocialistickým?
Svět by se stal jevištěm úskoků, zákeřnictví
a banditství.

A teď ještě otázka, zdaž rudé listy české
postavily se rozhodně proti citovaným „mravo
učným zásadám“ soudruhů německých? Odpo
vídáme, že zásad těch nepokáraly. Naopak,
štvou své čtenáře proti stranám jiným vášnivě,
schvalují činy zákeřníků rudých, činí pohrůžky
stranám jiným a lhou až úžasně. Zřejmě vy
slovené zásady. německých socialistů provádějí
se v Čechách v praktickém životě.

(3)Agrární strana stává se upřím
mew. Její denník „Venkov“ plše ve zprávě
z Plzeňska 1. srpna: „Vůbec lze pozorovati,
že si počínáme 8 učitelstvem rozaměti, přes
to, že většina jeho je jiného vyznání politi
ckého, a že nám jaksi nedůvěřovala. Poslední
hromadné zasílání petic k ministra vyučování
a ministru krajanu za zrušení průvodních na
řízení, respektive jednotlivých paragrafů k řádu
školnímu a vyučovacímu od obecních zastopi
telstov (I) Onu nedůvěra z veliké
části rozptýlilo, cožovšemjest jenom
vítati. Jest vůbec na nás, abychom uči
telstvo v boji za svobodnoo školu
více podporovali, než jak se dělodosud,
a tím zmizí poslední stín, který doeud ta a
tam mezi námi leží.“ My zas čím dál tím více
rozamíme vedení agrární strany. Samé koke
tování s pokrokovci, a kdykoli tito vystoupili
„rázně“ a obžalobou, že agrárníci mají sklon
k zpátečnictví, hned nastaly bázlivé omluvy.
A nikdy tato strana nezahřměla nepoctivým
protivníkům katolictva do duše aspoň takto:
„Chcete-li proti katolictvu bojovati, bojujte
aspoň poctivě a nikoliv sprovými nadávkumi
a ničemnými prolbanostmi. Má-li právo Da
na Šíření svých zásad a nu svobodné vystu
pování pokrokář, nemůžeme schvalovati zná
silňování katolictva.“ Ozvala se agrární strana
za bojů a Jadou důrazně proti jeho prolhano
stem? Vystoupila rázně, když se děly tak
pradká útoky proti svobodě katolictva při in
stalluci universitního rektora-kněze, při zaklá
dání vinohradského katol. gymnasia, atd.?

Jestliže agrární strana prohlásila nábo
ženství za věc sonkromon, měla aspoň ve
smyslu svého programu statečně protestovati
proti těm, kteří by rádi náboženství katolické
násilím i ze soukromých ústavů a z rodin
vypodili. A pak ve výkonném výboru agrární
strany zasedá vášnivý a nespravedlivý nepřítel
katolictva Alfons Šťastný, který dokázal až
příliš zřejmě. že ho nevede do boje proti nám
láska k pravdě a pilným studiem nabytá zku
Šenost, ale svávolná zloba. Ten, který dovedl

ze zášti pre církvi tak lebkomyslně a nepřipraveně lháti o Krista. zajisté nemůže býti
považován za učence, který skutečnoa pravda
šířiti míní. Agrárníci vědí, že chce proti ka
tolictvu bojovati za každou cenu.

Maoho vážných myslitelů z protikatoli
okého tábora se vyslovaje pro nerozvížitelnost
manželství; vyznávají tito mimokatoličtí my
sliteló, že vlastně názor církve na nerozlačnost
manželství jest správným. Leč — agrární
„Venkov“ masil honem přispěti ku „blahu ná
roda“ článkem pro rozvížitelnost manželství,
ač by mohl věděti, co už zla svévolné rušení
a nové uzavírání sňatků v jiných zemích na
tropilo.

Čekalí jsme aspoň obranu přirozených,
lidských práv katolických příslušníků strany
agrární již proto, že veliká většina agrárníků
vyznává svó příslušenství k církvi katolické.
A to zajisté není přemrštěným požadavkem,
chceme-li, aby se postavilo vedení sgrární
strany proti zřejmým nepootivostem páchaným
na straně katolické; všdyť by měl v zájma
pravdy proti takovým úskokům bojovati i
každý žid a protestant. Ale nyní zřejmě vi
díme, že ohce agrární strana spíš pomábatí
vášnivým naším atiskovatelům, než hájiti ka
tolické právo. Pak však nechť nežádá agrární
strana, aby upřímní katolíci sesilovali její šiky.8 88

Politický přehled.
Prováděcí nařízení zem. školní rady v krá

lovství Českém k novému Školníma a vyučo
vacímu řáda ministerstvem vyučování neschvá
Jeno. — Spor o celní tarif mezi Rakousko
Uberskem trvá dále, ule vzhledem k nedostatku
masa ve Vídni a Pešti a ježto vývoz srbského
dobytka na jinou stranu se zatím obrátiti ne
může, kloní se obě strany k dohodoutí.

Uherská vláda podá předlohu nového vo
lebního rákona, dle očhož budou nové volby
již v květnu. — Na podpora uherského prů
myslu založena byla zvláštní průmyslová rada
uherská, které vláda dala na založení nových
továren, zejmána textilních, půjčka 40 milionů
korun.

Sv. Otec Pius X. vydali encykliku 0 dis
ciplině italského kněžstva,

V Ruska povšechný stav jest nezměněný.
Všeobecná stávka, kterou revolucionáři hrozili,
se nezdařila, jen na některých místech práce
zastavena, někde ka stávce jevili pramálo chati,
zvláště železniční úředníci. Vzpoury ve vojsko
se tu a tam opakají zvláště na Kavkaze. Va
Finsku povstalé vzpoury vojenské, zvláště
v pevnosti Sveaborgu zcela zdolány a rovněž
nově vzniklá vzpoura námořnictva a pěchoty
v Kronštaté a na lodi Pamjať Azova, Po otišení
nepokojů ve Finsku pustily se v boj anarchisté
a radá garda, která se dopustila celé řady
násilností a loupeží; jinak v Petrohradů a
v Moskvě panuje klid, — Poslanci rozpuštěné
dumy byli zatčení hned po svém návrata do
volebních okresů. — Ministerstvo voitra pro
hlásilo, že a příležitosti výročí vydání ústav
ního manifestu bude udélena rozsáhlá amnestie
politickým provinilvům. — Bývalí polští po
slancí dumy vyzývají voliče, aby se připravc
vali k příštím volbárn, a hledali nápravu hroz
ných poměrů pouze v pilné, svědomité a ne
unavné práci. — Vyskytují se také pověsti, že
se car vzdá trůnu a ustanoví za vladaře velko
knížete Vladimíra a Mikuláše Nikolajeviče.

Z činnosti katol. spolků.
Z Lomnice m. P. Našekatolická jednota

pořádála v neděli dne 29. července t. r. o 8. hod.
več. ve dvoraně hotelu p. J. Řebáčka schůzi pro
členy a jimi uvedené hosty. Účastníků bylo množ
ství, zvláště dostavilo se mnoho žen, aby vyslechly
přednášku slečny Augusty Rozsypalové, učitelky
z Blovic: „V čem záleží pravá vzdělanost žen.“
Vdělanost ženy a muže je v podstatě tatáž, nezá
leží pouze ve mnobých védomostech, ani v uhla
zených mravech a lahodné řeči, není pouze zevní,
ale kořeny má v nitru člověka, ale není pouze
v nitru, nýbrž projevuje se též zevně. Člověk
je povinen vzdělanosti se domáhati jsa pánem
ostatního tvorstva a jsa stvořen k obrazu Božímu.
— Komenský žádá na člověku v pravdě vzděla
ném, aby byl osvícepým, ctnostným, pobožným.
—. Osvícenost, mravnost a pobožnost podmiňují
harmonické vzdělání rozumu, vůle a citu: rozamem
ku pravdě, vůlí k dobru, citem k milování pravdy
a dobra: k Bohu. — Přítomní 8 pozorností sled
vali krásnoa přednášku a s povděkem přijali milé
poučení a povzbuzení. Výbor katolické jednoty
vzdává tímto srdečné díky sl. Augustě Rozsypa
lové za její krásnou přednášku. Další spolkové
činnosti: „Zdař Bůh“

Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzi městské rady králové

hradecké dne 6. srpna 1906 usneseno: Stížnost
majitelů domů čp. 302 a 339 na nepřístojnosti
v domě čp. 394 p. K. Skuherskému náležejícím
postoupí se policii k vyšetření. — Žádosti pana
R. Zomana, jmenovaného městským kontrolorem
v Chrudimi, za propuštění ze služeb obce dnem
1. srpna 1906 bylo vyhověno. — Panu Václavu
Polákovi, bývalému bajnému, poukáže se na rok
1906 obvyklý dar z milosti K 100. — Lesufmu
úřadu Be uloží, aby na náklad záduší kostela av.
Antonína vysátel stromy podél silnice, vedoucí do
Malšové Lboty. — Žádost pana Josefa Michálka,
obchodníka zde, za !povolení ku výčepu vína při
živnosti labůdkářské, postoupí se živnostenskému
odboru. — Zpráva lesního úřadu v Novém Hradci
Králové, že bude překročena roku 1906 položka
v rozpočtu na ničení hmyzu následkem nebývalé
spousty housenek různých drubů, byla vzata na
vědomí. — Vypíše ge dražba v tomto měsíci na
pronájem pozemků v „Rozháji“ a „Okrujích“ v Lo
chenicích — K žádosti p. J. Bečičky za povoleuí
ku zřízení mosaikového chodníka kol jebo villy
čp. 374 zde se vyhoví dle návrhu technické kan
eeláře. — Místnímu odbora „Ú. M. Š.“ v Novém
Hradci Králové propůjčuje se místo u hájovny
Kobliškovy ku slavnosti Matiční dne 19. srpna £.r.

sa obyklýchpodmínek a zapůjčí se 150—200kolíkůpro stoly a lavice. — Žádost p. Fr. Nováka v čp.
43 zde sa povolení ku prodeji jižního ovoce a
cukrovinek po hostincích v Hradcí Král. postoupí



se Živnost. odboru. — Staviteli p.Schmidtovi se
uloží, aby dle podmínek stavebního povolení pro
vedl po zřízení přízemního zdiva zabedněný prů
chod pod lešením u novostavby „u beránka“, aby
komunikace po chodníku nebyla přerušována.

Předání závodu. Zkušený odborníkpan
Jindřich Jelínek přepustil závod mydlářský po
39leté činnosti synovi p, Jos. Jelínkovi. Panu Jind.
Jelínkovi podařilo se horlivou prací a velkými
zkušenostmi nabytými v cizině zdokonaliti závod
znamenitě, tak že odpovídal již za jeho vedení
vždy všem moderním požadavkům. Doufáme, že
tento závod bude pod obratnou rukou p. Jos. Je
lípka, který též vykázati se může dlouholetou
praksí a pilným sledováním pokroku ciziny, pro
sperovati stejnou měrou. Jest potřebí, aby naše
české podniky byly řízeny co nejpečlivěji, a aby
jim též byla náležitá pozornost věnováca od če
ského obecenstva. Hospodářská síla národa zmůže
více než planó fráze. Nechť se tuží tedy majetníci
průmyslových závodů vždy horlivě a bystře; a
nechť též obecenstvo podporou dobře řízených ná
rodních závodů osvědčí, že mu není potřebí vy
hledávati výrobků cizích.

Ze záložny královéhradecké. Zapří
činou malování a čištění místností nebude se
v úterý dne 14. t. m. odpoledne, ve středu dne
15. a ve čtvrtek dne 16. úřadovati.

Z bermího úřadu. Za příčinou čištění
místností c. k. hlavního berního úfadu v Hradci
Králové 13. a 14. srpna t. r. nebudou Se peníze
přijímati ani vydávati.

Rodinné. Slečna Růžena Syrůčkova,dcera
p. J. Syrůčka, lékaře v Třebechovicích, a pharm.
mag. p. Karel Maixaer, lékárník „u Karla IV.“
v Mladé Boleslavi, slaví sňatek evůj v sobota 11.
srpna 1906 o 11. dopol. v chrámu Páně Matky
Boží před Týnem v Praze. — Slečna Miroslava
Saalová, dcera c. k. poštov. správce v. v. v Hradci
Králové a p. Oavald Píša, lesní správce J. J. kní
žete Colloredo-Mansfelda v Novém Hrádku u Nov.
Města n. M., slavili dne 5. srpna t. r. v krahu
rodinném své zasnoubení.

Výstraha. Oznamujeme tímto, že Albín
Vojtěch z Pražského Předměstí nenalézá se více
v našich službách a není oprávněn ani peníze při
jímati ani jakékoliv závazky ve jménu našem uza
vírati. — Časopis „Naše Obrana“ v Hradci Král

Z Úernilova. (4 slavnosti). Dne 16. m.m.
slavil v děkanském chrámu Páně kněžské prvotiny
vp. Jan Petrásek z Čestína. Na děkanství pro
mluvil dojemnou řečvsdp. oficiant, kanovník, prof.
bobosloví dr. Frant. Šulce z Hradce Králové ku
primiciantu, rodičům i příbuzným, načež velmi
pěkně oslovila vp. primiciauta oltářní družička
Aninka Menclova s Černilova. Veliký průvod o
sadníků, kat. nár. Jednota s odznaky a praporem,
řady družiček provázeli novosvěcence kráčejícího
uprostřed 10 kněží za hlaholu zvonů a pění písně
Marianské do cbrámu Páně. Z účastníků kněží
dále juenujerme mímo domácího vldp. děkaca J. F.
Seidla a dp. J. Mynaříka: vldp. H, Haasera, dě
kana v Hořelici, vychovatele a příznivce primi
ciantova, vdp. Lad. Seidla, faráře z Lična, vdp. K.
Vimra, faráře z Čestína, vdp. Jar. Horáka, faráře
z Jásené, vdp. V. Kozu, doch. správce z Libřic,
dp. K. Havrana, kaplana ze Sadské a vp. V. Prokše,
novosvěcence a oyni kaplana ve Chválči. V chrámu
Páně promluvil proslulý řečník dp. L. Seidl, farář
z Ličoa, o životé kněze, jenž se podobákeři rů
žovému 8 tray i růžemi. Při písni „Ticíckrát po
zdravujeme Tebe“ celebroval primiojant první mši
svatou za přeplněného chrámu, ač byl všední den;
ke stolu Páně přistoupilo asi 100 osadníků. Slavným
požebnáním N. S O. i novokněžským pohnutlivá
slavnost ukončena. — Obnovou a pokračováním
jejím byla slavná primice zdejšího rodáka vp. V,
Prokše následující neděle. Po promluvě místního
vldp. děkana jako officianta, při níž slzy radosti
i vděčnosti z očí zúčastněných projevovaly veliké
pohnutí, a oslovení družičky M. Černé,prováseli
uprostřed pěti kněží titéž zástupové vp. primicianta
z domu rodného do chrámu Páně v nepřehledném
průvodu. Po srdečné řeči vdp. Horáka z Jásené ná
sledovala zpívaná primiční mše sv., sv. přijímání
opět asi 100 osob přijalo a obvyklé slavnostní za
končení. — Skvělým pokračováním této primice
bylo uvítání téhož dne J. prelát. M. vsdp. kanovníka,
arcijábna Fr. Hampla, rytíře řádu železné koruny,
majitele kříže papežského, jenž u vzácné ochotě
ráčil se podjati právě zde prvého posvátného úkonu
„sub infula“, kde jako prelát první fonkci — po
svěcení základního kamene děkanství — vykonal.
Odpoledne byla totiž slavně posvěcena socha „Krá
lovny nebes“. V plném počtusbromážděn upolek
katol. nár. Jednoty — oba odbory — tady dru
žiček, davy lidstva v radostném nadšením vedly
v průvodu s četným duchovenstvem vsdp. preláta
do chrámu Páně, kde od srdce k srdci promluvil

dp. Josef Mynařík nikoliv bez dojmu všech. Náedovalo svěcení sochy „Královny nebes“ umístěné
nad hlavním vchodem do kostels. Umělecká socha
„Královny nebes“ jest monamentální dílo; jest

vedena z karrarského mramoru v životní veli
osti italským mistrem Refaelem Bernardim, sí

dlícím v Praze III. Jeho praelát. Milost ráčila
tlumočiti Jakož dříve njd. bisk. konsistoř a i dp.
kasatel “veřejně učinil) vroucí díky člechetaým
dárcům sochy i pěkné úpravy místa pro mi (vše

v ceně nemalé) pp. bratřím Černým z Hradce
Králové, rodákům zdejší osady, za dar tak velice
v každém obledu cenný — opravdu „na dobrý
úrok uložili, co věnovali ke cti a slávě R-dičky
Boží.“ Škoda, že neočekávaná nutnost zabránila
pp. dárcům býti přítomnu právě „této jejich slev
nosti.“ Velice byli postrádáni. Bůh odplať jim,
co pro svůj chrám Páně učinili. Ku konci této
slavnosti obdržely družičky z rukou prelátských
po krásném obrásku na památku této slavnosti,
načež spolky i všichni přítomní za zjevného nad
šení vznešeného hosta doprovodili na děkanatví,
kdež provoláním slávy „svému čČestnému členu a
dobrodinci“ slavnost ukončena. Vsdp. infal. prelát
ráčil při této příležitosti věnovati 10 K k účelům
spolkovým. Zaplat Bůh ! — Četně navětívená slavnost
porcinkulová, při níž s předcházejícími slavnostmi
dovršen počet kommunikantů na 400 a při níž
vřele kázal o moudrosti sv. Františka vp. J. L.
Petrásek, ukončila řadu „těchto mimořádných pro
středků pastorace“, jež, Bohu díky, nebyly bez
užitku. Jeho prelát. M. i všem spoluůčastněným
buďtež nejvroucnější díky!

Všem společemstvům a šivnostní
kům z obvoda obchodní a šivnostenské
komory v Liberel! Zemská jednota řemesl
ných a živnost. společenstev v král. Českém, a
Zemská jednota českých obchodních gremií v král.
Českém svolávají „Manifestační sjezd“ všeho živ
postnictva českého z obvoda „Obchodní a živnost.
komory liberecké“ na středu dne 15. srpna t. r.
o 11. hod. dop. do „Sokolovny“ v Mladé Bale
slavi za účelem protestu proti nespravedlivému
jednuní liberecké komory a veškerým českým živ
nostnictvem svého obvodu. Referují pánové: Bob.

Malec, mistr barnický z Opočna, a BedřichBrzobohatý, obchodník z Turnova.
Ze schůze starostů a intoresentů

z obou toků řeky Orlice, která se konala
dne 6/8. 1906 v Týništi n. O.a svolána byla
v záležitosti upravení řeky Orlice. Schůze tato
byla velmi četné navštívena zástupci obcí, ponej
více starosty a sice: z Týniště n. O,. Borobrádku,
Čestic, Bělče, Svinar, Albrechtic, Žďára, Petrovic,
Lípy, Slez. Předměstí, Malšovic, Nepasic, Slatiny,
Blešna, Vel. Čermé, Potštýna, Štěnkova, Krňovic,
Čičové a Doudleb. Okres. výbor Královéhradecký
zastoupen svým starostou p. posl. H. Srdínkou,
okres Holický st. p. Jos. Tažilem a Kostelec n. O.
okr. taj. p. Sehnontkou. Starosta města Týniště
p. Aug. Vrabec uvítal přítomné pány delegáty.
Velmi jasně vyložili přítomným páni starostové
Tužil a Srdínko dobré i špatné stránky celého
projektu úpravy řeky Orlice dokládajíce, že, aby
se věc napravila, třeba zříditi zvláštní kumité
Orličpí. Pan okr. starosta Srdínko dobře připo
mněl, že zákon o úpravě fek a toků v Čechách
byl sdělán ukvapeně, že nepojal ve svůj generální
projekt hned také úpravu kanálů zavodňovacích,
tak že jest teď vše dáno na starost družstvům
melioračním, aby se o to starala za své peníze —
oč by se měl v první řadě postarati stát sám; a
naše české peníze jdou pak na úpravu řek do
zemí jiných, třeba pasivních. Pan starosta Tužil
připomněl zařízení splavů a hrází, aby naše luka
mohla býti v případě potřeby zavodněna. Dalšího
jednání zůčastaili se pp. Smrtka z Borohrádka,
Vogel z Čestic, Korbel z Malšovic, Fejtek ze Sla
tiny, Kulíř, řed. měšť. škol v. v. z Král. Hradce,
který poukázal na agitační práce k uskutečnění
vodního průplavu Choceň-Pardubice a žádal za
zřízení odbočky kanálu Král. Hradec-Litice-Potštýn.
Okr. tajemník p. Sehnoutka přednesl zprávu zemské
komise pro úpravu řek a toků v Čechách z roku
1905 o úpravě řeky Orlice, která byla se zájmem
sledována. Nato přijat jednomyslně návrh na utvo
ření se Orličního komitétu na způsob komitétu
Labského, který má míti za účel rychlý postup
a hlavní zřetel má obrátiti k tomu, aby země
dějství v ničem poškozeno nebylo. Každá obec na
toku Tiché a Divoké Orlice zastoupena bude jed
ním členem, okresní výbor vyšle členydva. Sta

rosta města Týniště přijal úkol k přírarnýmtěmto pracím a jemu k ruce jako jednatel zvolen
měst. taj. Jan Fáborský z Týniště n. O. Příští
schůze bude co nejdříve sase v Týništi, jelikož
město to leží v samém středu a má výhodné spo
jení dráhou.

Pokroková schůze v Polánkách.
Jakmile p. Kunte se stal odpadlíkem, rásem
získal sympathie v kruzích protestantskýsh a pří
buzných v Třebechovicích. Hned činěny s novo
pečevých těchto přátel vzkazy, aby přišel k nám
přednášeti. P. Kunte — nevíme proč — odmítnul,
ale minulé neděle přijel do Polánek — vesničky
to vzdálené půl hodiny od Třebechovic, aby pro
mlavil pa thema: Hua, Havlíček a české dejiny.
Sešlo se přepestré obecenstvo; hojně členstva
s katol. jednoty, kde druhdy byl předsedou. Zrak
jeho však těkal stále jinam než na obličeje býv.
Jeho přátel... Předsedou schůze zvolen bexvěrec

„ Desenský, mno přodnedou evangelík mlynář p.och a zapisovatelem matriční katolík učitel p.
da s Třebechovic. Řečník sobě velice

umírněně, ba stísuěně. Na co lačně od dotčených

čekáno — totiž o svém „Ařostoupení ani nepromluviv, ibned jal se mluviti k . Máme
pevný úsudek, že řečník moohéza, co tyrdil,
nevěří a še v důsledcích svého přestapu musí

sobě upravovati fakta historická. Řečník má sa
to, že náboženství vzniklo cestou přirozenou. Kře
sťanství k nám přišlo nikoliv z Říma, ale z Vfý
chodu. Cyril a Method neměli s Římem co dělati,
ačkoliv jich náboženství bylo příchylné k Římu,
ano přechodem k Římu(!) — Tohle je mírně
stylisovaná nepravda. Otevřeme-li dějiny, shledá
váme, že roku 867 papež Mikoláš povolává k sobě
naše svaté věrozvěsty. Jebo vástapce papež
Adrian II. vítá je vyšed jim vstříc ve slavném
processí až za brány městské atd. — praví do
slovně oteo dějepisu Fr. Palacký. Podobných a
závažnějších důvodů šlo by nvésti veliké množství.
Řečník neví(!), prospělo-li národu českému přijetí
křesťanství, či nikoliv. Do atoletí 11. snad, potom
nám náboženství spíše Škodilo. Vše, co nám bie
rarchie předkládala, vše bylo přijímáno, ale již
Štítný ve svých spisech uvažuje a filosofuje a
Karel IV. ve sporu svém s arcibiskupem má za
sebou již lid. Měl ale p. Kunte oznámiti, že ve
spisech našeho Štítného není ani řádek protikato
lický, ale že tam stojí: Kdyby snad v něčem
bylo pochybeno, všecko dávám na rozsouzení ko
stela (církve) římského. Víte o tom, p. Kunte?
Z tohoto prostředí — pokračaje p. Kunte — vy
chází Has, stává se velkolepý obrat a literatnra,
která dosud je obsahem naivní, mocně de po
vznáší. Tedy jednou Kunte má za to, že kře
stanství po 11. století na naše časy nám bylo v ne
prospěch a současně sklání své koleno před
křesťanským Husem. Tohle je nehorázný „proti
mluv.“ Předhusitskou literaturu necháme však po
souditi bistorikům a ti praví kontra-Kunte toto:
Literatura česká vykazuje ve 14. atoletí spisy
obsahu vědeckého, které až na naše doby jsou
Její chloubou. Jmenujeme jen kuihu starého p.
Rožmberskéh), sahající svým původem až do 13.
století. Ondřeje z Dubé Výklad na právo zemské,
Štítného, Dalemila atd. (Tadra: Kulturní styky
Čech a cizinou, str. 431.) . . . ze znalostí Huso
vých vidíme jen jednu mezeru, jeden stín! Ani
jediného místa nenalezáme, kde bychom bezpečně
mohli ukázati na znalost českého nějakého spisu,
ani jediné řádky, z níž by plynola znalost če
ských spisů a českých zřízení. Ani nejmenší stopy
po Milíčovi, Štítném, Janovu — ani řádek z Dali
mila Alexandreidy, Legend — věc tolik zřejmá,
ale k víře nepodobná a přece skutečná a zřejmá.
(„Osvěta“ 1900. str. 436—437. Prof. dr. V. Flajš
bans.) Komu budeme věřiti: Historikům-9dborní
kům, nebo Kuntovi pokrokáři, nehistoriku? — Je
však smutné, že tento muž ještě chce jiné poučo
vati, ač by se měl v prvé řadě sám důkladně
poučiti. — Hus bojoval za pravdu a své přesvěd
čení, ač dnes v mnohém nesouhlasíme 8 Husem
a za co on bojoval. Následujme Husa, hledajíce
pravdu, neznásilňujme nikoho, ale nedejme ani
sebe znásilojti. Téble zmatenině slušela by po
našem souda jasnější defiaice. Ostatně „pravda“

i p. Daškovi, red. „Časa“,je širokým pojmem —jak vyšlo z přelíčení prof. Masaryka na jevo,
natož obyčejnému posluchači. Utrakvismem počala
u nás polovičatost, neupřímnost, která v posmě
něné formě i dnes mezi námi zdomácočla. Málo
je nás, kteří jednáme důsledně. (Patrně narážel
na členstvo „Volného sdružení “ — Lepší bylo
českobratratví, jež pronásledováním © zahbyoulo.
Řečník však míní, že i kdyby společnost Če
ských bratří volně se vyvíjela až ua naše Časy,
še by ani dnes nebylo z nás Českých bratrů —
(Studená aproba na jistou část posluchačů.) Bitvou
běloborskou utažena poroba, protiref rmací ova
leno na nás jho cizácké. Tohle necháme, aby 8e
s p. Kuntem vypořádal nynější jeho přítel prof.
Masaryk. Otevřme jeho brožuru Naše obrození a
naše reformacez roku 1899, kde povídání p. Kun
teho dostává tímto výprask: „Protireformace ne
počala se teprve po bitvě na Bílé Hoře, nýbrž
katolíci mnohem dříve v Čechách pracovali pro
myšleně a mnozí jistě v čistém úmyslu. Tím také
vysvětliti, že tak záby po událostech bělohorských
Pražané a ne méně obyvatelstvo měst jiných
valně bylo pokatoličtěno. To se pouhým působením
Lichtensteinů a Madarasů vysvětliti nedá, ale do
kazuje, že strany reformní, zejména strana podobojí
mravně i politicky byly již dávno poklesly. Proti
reformace byla — budiš to ještě výslovně pově
děno, taktéž dílo české atd.“ Dobrézažití p. Kunte!
— 4 této poroby národ se poznenáhlu probousel
jako ze sna, Jeho probaditelům (že palma
v tomto díle přináleží katolickým kněžím, to Kunte
ovšem ví také, ale shromáždění neřekl), k nimž
přínáleží v první řadě Karel Havlíček. Havlíček
až do svého vstupu do semináře věřil, po svém
vystoupení stal ee nevěrcem. To ovšem mení
pravda a sám p.Kunte v řeči své vykládal ná
zory Havlíčka řka, že usiloval o reformy církevní,
podobné, jakých se nyní domábá Katolická mo
derna. Nevěrec by se pramálo staral o reformy
cirkevní. Jedenácte let před avou smrtí napesl s
na kruby na vlas podobné,v nichž se nyní pohy

buje kněz odpadlík p. Kuvute, adresoval temto B
Pra: Kterakpak vámnenadati učenýchknedlíků,yš skoumáte co je duše vchemickém rendlíku?
Oté mojivbibli stojí, že je Božídech,co ty

ve avé mretemičíř. to si p.... dech! — Konečněcítě Havlíček, že doy života jeho te krátí, dává
ee spovídati, přijímásv. svátosti a pohřeb má
církovaí. Tedy: Nevěrci, ruce pryč od Havlíčka!
— Vzávěrečnéřečí postěžovalsi řečník,le Be



přátelé prof. Masaryka ani se neostýcbají falšo
vati matriky a polaskal sociálu« demokraty, 00
prý musí snášeti persekucí. Toble se po mačení
Kopejtkově, potlučení Michalíčka krvavých soc.
dem. výstupech — výborně p. Kuatovi povedlo.
Skončil. Pan Desenský se táže řečníka, má-Jí 80
optati shromáždění, přeje-li si kdo alova a Kunte
odpovídá apaticky: jak chcete. Nikdo ovšem na
to z dobrých taktických duvodů neresgoval —
slyšené stačilo. Řečník začal i skončil za silného
potlesku, ale s důrazem tvrdíme, že ua všech
stranách po řeči jevilo se úplné — sklamání....

Úmrtí. Dne 5. srpna zemřel v Pardubicích
ve věku 56 let Dr. Ant. Formánek, advokát, sta
rosta pardnbický, náměstek starosty okr. zastapi
telstva, poslanec na sněmu království Českého atd.
Pohřeb konal se v úterý 7. t. m.

Protináboženské třeštěmíi ma po
stapu. Oslava Havlíčkova v Dohaličkách dne

.5. arpna osvědčila se, jak ve u soudného lidu oče
kávalo; byla dokladem zřejmým toho smutného
zjeva naší doby, že se stále pěstuje z jistých
etrau pokrokářských, nevěreckých štvaní proti
kněžstva kat. místo vážného ponaučování a vzdě
lávání lidu. Havlíček Karel, kteréhož pokrokáři
zdejší oslaviti -bleděli, byl jiné povaby, jinéh»
dacha, než p. přednášející br. O1. Kubišta, učitel
v Novém Hradci Král, a jeho někteří místní spolu
bratří, vychovatelé mládeže školní. Havlíček o
snzoval veškeré zbytečné dráždění lidu, dbal toho,
abychom síly národní všecky své spojili, jelikož
byl z plné duše přesvědčen, že činnost jednotlivců
neprovede tolik, co síly spojené. Soabu Havlíč.
kova byla, aby každý ctil v sobě člověka a také
člověka v každém druhém, cílil vždy jen k tomu,
abychom byli skromnými a abychom 8e nevypí
nasi oad jiné. Již z provolání slavnostního, které
učinily spolky v Dohalicích, v nichž první a hlavní
roli brají místní nčitelé, dalo se předvídati, že
místo povznášejícího ponaučování bude jen proti
náboženský fanatisem se roztahovati s šílené ne
přátelství vůči kat. kněžatvu, což mělo za ná
sledek, še veškerý lid zůstal k slavnosti úplně
netečným a dostavili se k oslavě - ač kní byla
amerikánská reklama — jen učitelé místní a
z Nového Král. Hradce se svými tehány, rodiči a
několika výstředníky stavu různého. Panečkové —
to jest studená sprcha na vaše neumírněné, proti
náboženské směry! Čihte se, jak čiňte — lid má
svon přirozenou filosofii, lid dobře prohlíží vaše
podvratné plány, lid vás již začíná igaorovati a
půjde svou starou, poctivou cestou dále proti vaší
protináboženské pokrokovitosti v přesvědčení tom,
že bez víry pravé a bez kat. koěžstva není života
katolického, ani národního, společenského. —
S obsahem celé přednášky nebudeme se zabývati,
ale jen fekneme, že to byl výtažek vypsaný s Ha
vlíčkovy čítanky tištěné r. 1906 v Uher. Hradišti
s jinými přebnanostmi z růsných brožur protika
tolických, kteréž p. učitel br. VI. Kubišta po tří
díiném oddechu namáhavě, ale s malým dojmem
přečítal; v přestávkách, v kterých unavený čtenář
odpočíval, zatím bleděli místní někteří páni učitelé
a ml. učitel z Nového Hradce Kr. břitkými epi
gramy Havlíčkovými posluchačstvo pobaviti; nej
více ovšem těmi proti kněžetvu čelícími. Bylo to
věra pravé štvaní, nešetrné stranictví; pánečkové
nebyli nijak upřímní; zapomněli lidu říci, že Ha
vlíček tepal jen vady zevní na zřízení církevním
a še odsuzoval vady jen toho kněžstva, které bylo
ve slašbách absolatického státu a které tomu státu
otročilo, zapomněli pokrokáři poslochaéstvu říci,
že Havlíček byl mužem víry, že měl náboženství
povědy, že byl mužem pravověřícím a ne proti
katolickým bojovoíkem a štváčem, jako jsou ny
nější protikatoličti pokrokáři, jejichž jediná úloha
jest, úplné popírání křesťanství. Při všem chvalo
fečnění zapomnělo se u Havlíčka na jeho soukromý
život, že jako jínoch i jako muž žil život spořá
daný a příkladný. To se nesmělo říci, aby mnohým
snad krev v obličej ae nevtlačila! ©Aby břitkost
epištol Kutnohorských i epigramů byla objasněna,
měl se udati důvod rostrpčenosti, mělo se připo
menoutí Havlíčkovo mládí, jeho obuivý tempera
ment, jebo brské úmrti, takže by jistě po bohat
ších zkušenostech a v dospělejším věku byl Ha

vlíček mnoboořnnové odložila umírněnějižeby byl pak psal. Myslíme také dojista, že by ani
p. Vi. Kubišta, učitel, nepsal umírněně a sladce
listy, epištoly a epigramy na Školní úřady svá,

kdyby z dakýohinii příčin a nedostatků duševníchze škol honavědy odstranily. — Pan předseda Jan
Tobolka — zároveň starosta obce — když místní
dachovní správce do jisté chtěl opraviti a

ku doplniti a sa udělení slova žádal,
slovy ironickými jej odbyl řka: „Lituji, že ne
mobu dátí slova, jelikož se koná oslava.“ Ale pp.
učitelům, kteří epigramy urážlivé předčítali pro
obveselení, slovo dal, ač jmóna jejích nikde na

u nestála. Přednáška byla skončena také

povedenou lží a potupením kněžstva,ja jinakani u pokrokářůnebývá, P. učitel Kubišta pravil:
„K Havlíčka za vyblácili, a každý tedy,
kdo se k Haviíčkovi hlásí, jest kacíři“ To se po
vedlo! Jenže kacíři byl Havlíčeksv. svátosti
před smrtí nepřijímají |

dáaiadební povleka. MistrJaroslavKo
. , které oprováděna e napoutní slavnost Namebovsetí PansyMariev Ústí

n. O. Dle zkoušek, které aator sám řídí, očekávají
milovníci budby a církevního zpěvu krásný požitek.
Zdejší hudební jednotě Cecilské dlužno vzdáti dík
za její práci.

Z Ústí n. ©rl. Místní odbočka Všeodboro
vého adružení pořádala veřejnou spolkovou schÚzi
8 programem „O povinnostech ženy.“ Přednášela
sl Jakubcová. Poněvadž místnosti spolkové json
melé, byla tato spolková scbůze odbývána v ho
stinei p. Liobarta. Dle hesla „rovnost, volnost,
bratrství“ | obsadilo několik zdejších známých 80
ciálních demokratů stůl. a dovolávajíce se toho,
že jest schůze ve veřejném lokále, křičeli a lo
mozili, že řečnice dotva svůj hlas slyšela. „Prý se
urážeti nedají“ My přítomní té schůze dosavěděn
jeme, že sl. Jakubcová sociálním demokratům ne
padávala, ani je netupila. Že se jim nelíbilo, když
poavítila na jejich jednání, toť patrno. Vždyť pro
pravdu se lidé nejvíce zlobí. Vás, občané, bychom
se mohli zeptati: „Kdo pak nadává katolíkům
„nebeské kozy“, černá havěť atd. na veřejných
schůzích ?“ Tak to jest: kdo v té pecí bývá atd.
Předseda schůze, ačkoliv k tomu nebyl povinen,
poněvadě to byla schůze spalková, alíbil, že jim
po vyčerpaném programu dá slovo. Sotva řečnice
končila, hlásil se občan 8., chtěje reputaci sociální
demokracie zachrániti. Předseda poukázal na to,
že se musí dříve vyčerpati další body programu,
volbé návrhy a přijímání členů. S tím však nebyl
občan S. spokojen. Vyskočil na stolici a začal
cosi křičeti. Přítomní členové a hosté Všeodboro
vého sdružení nechtěli si věsk tuto smělost, ba
drzost dáti Jibiti a odešli raději d“ spolkové míst
nosti, kde sl. Jakubcová ještě mluvila, a schůze
byla nadšeně dokončens. Návštěva byla četná.
Hle, tak rozumějí rovnosti ti, kteří ji mají tak
často v ústech Zdali pak by si troufal některý
křesť. sociál jíti do spolkové schůze sociálních
demokratů a tam ji klakovsky rušiti? Ten by
se měli

Vyzeameonání. „Zesvětaptačího“, „čítanka
o ptactvu a jebo ochraně“, sepsaná od Ladislava
Nágla. řídícího učitele ve Staré Vodě u Chlumce
p. Cidlinou, vyznamenána byla na výstavě v Nov.
Bydžově stříbrnou medaili, v Pardubicích čestným
diplomem e právem ražení zlaté medaile a v Roud
nici čestným diplomem.

Z Úplee. Sdružení Českých katol. země
děleů konalo veřejnou spolkovou schůri v Blat
ňovicích u Úpice v neděli 22. července t. r.
Schůzi zabájil p. Fr. Hetflejš z Úpice. Slova ujal
se p. Šupka, soukromý úředník z Hradce Král.
Ve své řeči pojednal, sa jakým cílem se má ka
tolický rolník sdražovati a poukázal také na naše
bolné rány, jež mosejí býti saceleny. Zmínil se
též o rozluce manželské a o volné škole. Řeč
jeho byla se zájmem sledována. Dlužno Jitovati,
že za příčinou žní byla návštěva slabá. Přece však
na tak malý počet přihlásilo se oem členů ke sdru
žení, tak že semínko jedno zase bylo zaváto tam,
kde dosud nebylo ani potuchy o katolickém rol
nickém sdružení. Divno jest nám, proč p. starosta
do schůze se nedostavil, ač byla bned vedle;
když ale pořádá schůzi třeba strana soc. demo
kratická, tu p. starosta schází zřídka. My prý
jeme ho nepozvali! Na schůzi veřejnou 8e, p.
starosto, nezve každý zvlášť. Litujeme tobo, že
nemáte ani ponětí o strané soc. dem., jaké má
smýšlení vůči rolnictvu. To nás však neodstraší
a tím větší budeme věnovati okolí tomu pozornost.
Dlažno ještě připomenouti, že schůzi svolal a
obstaral náš člen všeod. sdruž. křest. dělnictva p.
František Šolc z Batňovic. Budiž mu za to čest.
Svorně ku předu postupujme kaťolíci na Úpicku,
aby p. Zich nemusel někde na tábora hlásati, že
klerikálové na Úpicku to daleko dopracovali.
„Zdař Bůh |“

Do sociál. domokratických Holic
najednou učiněn průlom. Soc. demokraté do po
slední chvíle pokládali Holice za svou pevnou tvrz,
kde vče skákalo dle komanda jejich, především
občanu Pavláta; vždyť i v obecním zastupitelstvu
mají své muže. Jak se to působení soc. demokra:
tické v Holicích a okolí blabodárným projevuje,
ukazuje nespokojenost mnobých, kteří té vlády
soc. demokratické mají už až po krk. Rozhodlo
se proto několik řádných a uvědomělých dělníků
saložiti tu odborovou organisaci křesťanskou. Tu
však byl oheň na střeše. Toho se soc. demokraté
nenádalí, že by i v Holicích mělo dojíti k organisaci
na základě křesťanském. A přece! Dne Ď. srpna
na důvěrné schůzi v bostinci p. Konráda polo
ženy sáklady ku křest. organisaci. Sešloť se tu na
400 účastníků, k nimž p. Jar. Astr z Hradce Krá
lové promluvil o odborové organiseci křesťanské.
Schůze bes přerašení dokončena, třeba že soc.
demokraté s obč. Pavlátem v čele všemožně 80
namáhali, aby shromáždění rozehnali. Po schůzi
vrazili sice do sáln, aby projevili svou divošaskou
kulturu, než četníci s nasasenými bodáky ukásali,
Jak s takovými umravněnci třeba jednati. Proto
vzhůru křest. dělníci, kteří se už nedáte vláčetí
bahnem soc. demokratickým a vstupte směle do
Věeodborového sdružení křest. dělnictva, kde je
dině nalesnete savépravé přátele.

Z Německého Brodu. (Sjezdabitorientů
s roku 1896.) Vybídnuti srdečným provoláním
sbromášdili se abitarienti z roku 1886 ve dnech
6. a 7. srpna ve staroslavném královském městě

pad ladnou Sázavou, by důstojným způsobem o
slavili 20tileté jubileum maturitní zkoušky. Z růz
ných končin Čecb, Moravy, ba až z dálné Istrie
dostavili se milí drubové, by po 20 letech v pa
měti své obnovili milé vzpomínky pa mladá léta
studijní a upřímně si pobovořili o radostnýchi
tradných zkušenostech životních. Těmto milým
vzpomíakám věnován večer v pondělí Velice nás
potěšilo, že všeobecně milovaný pan professor
Vašák poctil nás svojí návštěvou a delší dobu
mezi námi prodlel. V úterý ráno o 8. hodině sbro
máždili se kollegové v gymnasijoím Kostele, kde
p. prof. Aog. Dufek, Ord. Praem., za assistence
dvou kollegů kněží obětoval slavnou měi sv. za +
kollegy, professory a dobrodince. Zpěv, jejž ob
staral sbor studujících, řídil vždy ochotný a obě
tavý sbormistr zpěv. spolku odborný učitel pan
Racek. Velice krásně přednesli dvě sola: právník
p. Spriuger a letošní abíturient p. Hubáček. Na
varbany doprovázel septimán p Krejza Všem
účiokujícím zpěvákům vzdáváme nejsrdečnější dík!
K slzám dojati jsme byli, když po msi av. vldp
celebrant v dojemné modlitbě děkoval Bohu za
prokázaná dobrodiní a vzpomněl zemřelých kol
legův. Po měi sv. dostavili se kollegové do sakri
stie. by svéma nezapomenntelnému tatíčkovi vldp.
professoru Dufkovi projevili city synovské lásky
a vděčnosti. Laskavostí pp. profesaorův i p. sbor
mistra provedení byli kollegové budovou gymna
sijní, načež odebrali se podle staveniště, kde se
již počíná prováděli stavba nového gymnadia, do
skvostného parku, odtud do města, kde probléd
nuty různé památnosti a novostavby. Po společném
fotografování odebrali se všichni k obědu v botelu
p. Štolce, kamž dostavili se oba pávi professoří
jakuž i p. sbormistr. Při obědě promluvil nejprve
v básnickém slohu přednesené řeči o významu
sjezdu kollega Dr. Ryba, prof. na vysoké škole
montapistické v Příbrami ©Jménem Moravanů,
jichž bylo v oktávě 13, mlavil koll, Holba, kaplan
z Letovic, vzpomíneje vděčně + p. ředitele Fulg.
Ledvioky a dosud žijících, ale mimo Něm, Brod
prodlévajících býv. profesorů: Dra. Forchheima,
nyní c. k. okr. iasp. v. v. v Příbrami, Dra. Jana
Máchala, mimoř. prof. na univ. v Praze a Josefa
Nováka, ředitele c. k. paedsgog'a v Hradci Král.,
kteří v dopisech, dýšících láskou ke svým bývalým
žákům, omluvili svoji nepřítomnost. Bouři radosti
způsobila slova, jimiž nadšené promlouval o ot
covské péči přítomných pánů professorův. Na
slova račníků navázav, pronesl vldp. prof. P. Aug.
Dufek krásnou řeč, ve které dojemně děkoval za
lásku s vděčnost svých žáků, prosil o milou vzpo
mínku a přál zdaru na cestě v budoucnost. Slova
vroucně milovaného p. professora nezůstala bez
blubokého dojmu v srdcích všech kollegův. Po
odchodu pánů professorů setrvali kollegové ještě
několik chvilek pospolu těšíce se, že dá-li Bůb,
po 5 letech se opět sejdou. K 6. hodině na večer
ubírali se k nádraží, by vrátili se ku svým po
vinnostem. V nezapomenutelné upomínce zajisté
zůstanou všem kollegům dni 6. a 7. srpna 1906.

Řemesinickáé výstava v Chrasti.
(Dokonč.) Od. I.: klempiřství, oděvnictví, obuv
nictví a pod. různé odvětví vystavují: ukásky sta
vebvíbo i umělého klempířství Miroslav Šrůtek
z Chrasti; pozornost poutá patent. medomed Fr.
Šilera, klempiře ze Svratky; Krištof Nožička,sou
stružník a deštnikář z Kutné Hory, kromě zdejší
kollekce obeslal současně své výrobky do Zbra
slavi a Belgie; J. Švec, holič a vlásenkát z Chrasti,
má tu copy i jiné práce v jeho obor spadající;
Seifert z Cbrudimě a Novák z Chrasti oděv i různé
látky; Jan Hasmanu z Vršovic kožené zboží; A.
Svobodová z Chrasti provazy a motouzy; Frant.
Klubka z Chrasti dámské toilety; A. Novotný
z Cbrudimě postap výroby klobouků. Obuv vy
stavují: Ant. Beran a J. Šmabel z Cbrasti, Vince.
Tlapák ze Slatinan, kollekci kopyt obeslal Felix
Zelinka ze Štěnce, Kučera ze Svratoucha dýmky,
Hufnoceglze Svratky kartáče; pozoruhodná je u
káska lidové výroby z horního Pojízeří Františky
Šolkové; Alois Dvořák, cukrář z Chrasti, provedl
sladký model biskupské villy z Vorlové; ozdobné
bijutěvické zboží vystavuje Jos. Vaňátko z Ja
blonce n. M. — Od. II.: práce z různých kovů.
Především s tohoto odvětví sluší uvésti výrobky
známého uměleckého zámečníka Kaleša z Chradimě,
jakož i Ksáskovy nejnovější velocipedy a mandle.
Brychta z Chotěboře paraduje se svými vlasovými
řemeny, J. Šule z Koul u Hlinska me želízky na
sápalky. Kurka z Vys. Mýta vystavuje výrobu
acet. světla, Jos. Sachý, zámečník s Chrasti, prak
tickou plotou; čestně se veřejnosti doporučujíno
šíři Kroupa s Chradimě a Šár z Chrasti. Potřeby
pro ruční tkalcovství vystavuje Zvolánek z Hlinska.
—Od. III.: Kamnářství, truhlářství, soustružnictví,
natěračství, kolářství a pod.: Karel Melan má tu

svá tahová kamna.Prům ové museum Chrudimskévedle všech svých publikací vystavuje zajímavou
sbírku potřeb trublářakých. Ant. a Em. Benoni
s Chrudimě vystavují kredenc, toiletní stolek se
zrcadlem a postel. Kromětoho jsou tu práce tru
blářské Břísy z Trh. Kamenice, V. Vodičky de
štnikáře z Chradimě, lakýrníka Hanusa s Chru
dímé, koláře Bezdíčka z Chrasti a kočár Roublaka—
Novotného —Bezdtěka. — Od. IV. Zdejší osvědčené
firmy Aut. Ševčík, Em. Siegel, Vaněk podávají

vzorné tkalcovské výrobky. Pateatobyt prachupro největší výkomy atrojů mlýnských poutá pos



zornost všech návštěvníků. Různé druby chrupův
vystavil dr. Holub z Chradimě, umělé řezané
dýmky a hračky Em. Jedlický z Nuslí. Libí ge i
vyložené fotografie p. Flidrovy ze Skutče, který
je tuším jediným vystavovatelem ze sousedního
města. Různé druhy vazeb a ořízek má tu zdejší
knihař R. Svatoň. Ant. Chlouba, malíř z Chrasti,
vedle studie koňských blav a různých aguarelů
ze staré doby vystavuje větší obraz: pohled do
biskupské zabrady z věže zámecké kaple. Na
chodbě rozbili svůj stánek Th. Vušek a Jos. Po
spíšil s tákavými lomnickými sucbary a Růž. Ko
níčková z Vinobradů s různými druhy vypalova
vého zboží. V rozsáhlé školní zahradě, kde na
cházejí se koberce, růže, keře a pod. umělého za
hradníka Hlaváčka z Podlažic a biskup. zahrad
nika Kučery, vystavili pomníky sochaři Kalous a
Drajer z Chrudimě, uáhrobní m«lžové plůtky
Kales z Cbrudimě. Strojnická firma Slavíka a To
biáše z Chrasti umístila tu žentourovou mlátičku,
2 řezačky na řezanku, železné brány a hák na
vyvorávání řepy. Kováři Mencl z Chrasti, Pelikán
z Podlažic a kolář Bezdíček z Chrasti mají dvě
vzorné spodiny vozu nákladního. Kovář Stěrba
z Chrasti vystavuje hasičskou lejtu a strojník Fr.
Kulhánek z Makova u Litomyšle stroj na řezání
žitných snopů ku mlácení. Občerstvení jídlem a
nápojem «bstarává uzenář a hostinský p. Syaek ve
zvláštním pavilonu. — Tu dlužno zmíniti se ještě
o zajímavé attrakci pro mládež i dospělé. Samouk
rolník p. Jos. Probošt z Třebecbovic, ploých 20
let pracoval na svém „Betlemu“, který v tak ve
likém rozměru zhotovil, že sotva vejde se do oby
čejué místnosti a v němž 1000 figurek je stále
v čilém pobybu. „Betlem“ ten těší se také nej
hojnější návštěvě. Jak viděti, zasluhuje první ře
meslnícká výstava v Chrasti všemožné přízně A
účasti naší veřejnosti a doufáme, že v průběhu
svého trváoí přiláká do Chrasti, jejíž samé ma
lebné okolí stojí za navštívení, hojně cizinců, kteří
tohoto svého výletu jistě nebudou litovati.

Lnářská výstava v Hampolel konsti
se bude ve dnech svatováciavských letošního roku.
Na výstavě možno úplně bezplatně vystavovati.
Výstava tato má poskytnouti věrný obraz Českého
lnářstva, t. j. ukázati, v jakém rozsahu, jaké ja
kosti len se v Čechách pěstuje a jak je zpracován.

urosený, uočený, vytřený a po případě i vochlo
vaný; Semeno lněné, modely a plány Sušíren,
stroje na čištění Iněného semene, stroje na zpra
cování Inu atd, — Ve dnech výstavních uspořádán
bude sjezd českých lnářů. Hospodářské spolky
jakož i jednotlivé pěstitele Inu vybízíme, aby si
dopsali o výstavní přihlášky. Všechny dotazy
baďtež řízeny mnaadresa: „Lnářská výstava
v Humpolci.“

Táber lidu v Chrasti. Sdraženíčeských
katolických zemědělců pro království České koná
dne 19. srpna 1906 tábor lidu v Chrasti v sadě
u městských lázní. O půl 3. bod. odpol. pronese
rolník a předseda Sdružení p. Frt. Šafránek řeč:
„Postavení 8 cíle rolnictva.“ —-Po ukončení tá
boru prohlídka řemeslnické výstavy.

Různé zprávy.

„OBNOVU« V PRAZE
dostati lse v knihkupectví p. Františka Hovorky
oŽitnéulicí a vprodejinovin p. M. Vičkama

Příkopech.
P

Upozernění. P. T, přispívatele své pro
síme, aby nám v následajícím týdau zprávy své
dříve zaslali, ježto svátkem Nanebevzetí Panny
Marie zkrátí se velmi Čas.

Poučení v příčině podání přiznání
výnosu májemného domů v místechdani
Činžovní zcelu podléhajících za účelem ukládání daně
pro berní období 1907, 1908. Die zákona podléhají
dani činžovní v místech, v nicbž je nejméně polovička
stavení a mimo to polovice místností k obývání apů
sobilých pronajata, veškerá stavení a jich části, tedy
nejen stavení obytná aneb místnosti obytné, nýbrž
na př. také dílny, stodoly, koloy, průjezdy, mlata pro
stánky, výkladní ekříněatd Vyzývají se tadíš majitelé
domů, aby přiznání výnosu nájemného k účelu vy-ně
ření daně činžovní, jakož i zakonných přirážek pro
léta 1907 a 1908 nejdéle do 31. srpna 1906 u před
staveného obce (a úředa vyměřovacího) podali, ježto
by jinak propadli peněžité pokutě; při dalším prodlé
vání vyšetřil by so výnos nájemný zvláštními komi
sary na útraty majitelů domů Výnos nájemného sluší
za obé léta činžovní udati. Ve přiznáních budiž též
vedle jména a příjmění nájemníků jich zaměstnání
(povolání) udáno. Přiznání baďtež podepsána a dato
vána majitelem po případě všemi spoluvlastníky nebo
jejich zástupcem, že udání vyhotovena svědomitě,
Spolumajitolé račí za pravost udání společně rokou
nerozdílnou. Přisnání nájemného budiž před podáním

stanovené k tomu rnbrice podpisem potvřseno. Téš
jest majitel povinen v případě, že by některé míst
nosti později pronajal, ve 14 dnech okoloost tuto u
c. k. okresního hejtmanství osnámiti, jinak bude pro
zamičení nájemného dle stávajících předpisůpokntován,
Pro notě (novo-, pře, při- nastavbon) povatalé před

činžovního během 14 dnů po nastalém pronájma
aneb ušívání se atrany držite'e a vyměřovacíhoúřadu
I. stolice podati, ježto by jinak potrestání pro zata
jení činže nastati musilo. Od zmíněné doby až do
nejbližšího dvouletého období tvoří činže za tuto dobu
ujednaná základ vyměření. Pro následující dvouleté
berní období vypočítává ae činže v předcházející dobá
ujednaná na doba dvou let a polovice tohoto obovsu
tvoří základ vyměřenípro každý zobou roků berního ob
dobí. Ohledně prázdných bytů zůstávají stávující před
pisy v platnosti. Majitelé domůjeou povinní ku přizvání
výnosu nájemného podrobný popie domu předložiti.
Tento popis má obsahovati: s) Béžné číslo každé
části domu. Číslování počíná nejepodnější částí domu
a pokračuje až k nejvyšší; čísluje Be tedy nejprve
podzemní části, dále přízemní části, psk Části v prvním,
drahém poschodí atd., až konečně pod střechou. Každá
část domovní, která od ostatních zvláštními stěnami
oddělena jest, aneb k určitéma byta uáleží, aneb ur
čitému nájemníku pronajata jest, obdrží své vlastní
číslo. Každý pokoj, každá komora, kucbyň atd. obdrží
tedy zvláštní číslo. Sklep stěnami rozdělený obdrží
tolik čísel, 2 kolika oddělení sestává; není-li věsk ve
skutečnosti stěnami rozdělen, nýbrž rozličným nájem
níkůmdle jisté výměrypronajat, obdrží tolik zvláš:ních
čísel, kolika nájemníky je užíván. Totéž platí o pů
dách, cblérech a kolnách. b) Číslo dvoru, v němž
části leží, má li dům více dvorů. c) Číslosctodů, po
kterých je přístup, ač má li dům více achodišť. d) Po
lobu, totiž je-li čist pod zamí, v přízemí, v prvním,
drahém poschodí atd. e) Účel té které části, totiž
způsob, jakým ae jí užívá; zda-li co do sklepu, dřev
níku, pokoje, komory, skladiště, krámu, půdy, chléva
a p. f) Číslo bytu, ku kterému čásť pronajata, sneb
při kterém ae jí užívá. Číslo byta mosf 8s úplná sho
dovati s číslem, jímě byt tento v přiznání výnosa ná
jemného uveden jest. (Pokrač.)

(3) Nová galerie socialistických slo
dějů. Socialistický skladník koneuma u Karlových
Varů Ant. Weps jest stíhán zatskačem pro zprone
věru 3093 K 72%h. — Socialistický předák na Pra
chaticku Vojta zpronevěřil peníze v odbočce stavebních
dělníků. — Důvěrník rudých v Modřauech Trousil
utek] s 300 K, jež náležely stávknojícím ve Vrané. —
Socialista Pazdziora prchl z Těšína a 3400 K. — So
cialista Horský v Praze VII. zpronevěřil 140 K. —
V Novaře v Italii odsouzen socialistický purkmistr
Petr Ghieingelli pro podvod a bankrot do vězení na
7 let a 4 mósíce.

3) Opět doklady, jak jsou secí
all snájeliví a svobodomysimí. Dno29.
července na socialistickém táboru v Jaroměři přihlásil
se k alovu též národní socialista Gregor. Když začal
mlaviti o všeob. práva blasovacím, začali rodí kříčeti;
zvedajíce hole, vybízeli: „Shoďte ho, ať nemlaví“ a
pod. Zjednán však přece na chvilka klid předveda
jlelm socialistou. Gregor nyní řekl: „Žádáte svobodu
slova, sami ji však dati nechcete.“ Nato veliký řev
rudých, aš komisař tábor rozpustil. — Katoličtí děl
níci s Třebíče pořádali 29. července výlet do Týaa.
Poněvadž však titéž dělníci nechtěli na rudé komando
stávkovati, posláni při zpáteční cestě na ně mladí
hoši socialiatičtí, kteří nesli tabulku = nápisem:
„Hanba stávkokazům!“ Starší radí bojovníci byli
zatím schováni, aby v okamžika příbodném vyrazili.
Když katoličtí dělníci chtěli hochům potupnou tabolku
odejmouti, utekli hoši k ukrytému táboru; ta již
rudá záloha starších vyrakorala a přepadla katolíky
holemi. Hotová, vypočítavá vojna dle pravidel indiánů!
— Socialistický starosta nem. pokladny pomocnické
při společenstva malířů v Praze Bob. Kučera odeouzen
pro své násilnictví při stávce proti těm, kteří praco
vatí chtěli, na šest neděl do žaláře. — Ke stávce
nutili dělnictvo nesocialistické socialisté v Bubeoči
na stavbě školy. Socialista Ant. Novák v sobotu dne
4. t. m. vyhrožoval pracujícímu Josefu Anderlovi;
strážník terrorista satkl. — It. června vypukla
stávka v Praze o firmy Morel! a spol. Když se kstáv
kujícím z Klimentské ulice nechtěli přidati montéři
z obchoda v Havířské ulici, začaly vybrůžky Bo
dřichovíJeškovi,začalihrositi Fr. Řezníčeka J. Mareš,
že ho zmlátí jako psa; půjde-li do práce, rozbijí ma
hlavu, a pod.; Ješkovi bylo též vzkázáno, že mu budou
přerašeny nohy, zůstane-li v práci. Korážní výbojníci
odsouzení do vězení na 12 hodin pro ové vybrůžky.
— Odkud takové barbarské vyhrůžky a násilniotrí?
Čtěte jen socialistickou tiskovina, apak posnáte, kdo
rudé draby v tekové „enášonlivosti“ vychovává.

(20) Historický koutek. (Pokračování).
A nyní k obssbu projevu Šafaříkova. Při dnešní kon
fiskační praxi spisy Husovy Ize vydati; jsou proti
ostentativnímu a sprostému bezbožectrí a posměchu
všeho katolického pravým beránkem. Ba dnes jsou
tiskové poměry skoro obráceny ; dnes tiskne se ochotně
spousta spisků ve prospěch Husův, zato proti Hasovi
(vlastně poukázit na chyby jebo při dobrých jeho
vlastnostech) něco napsat je považováno v České veřej
nosti za zrádu, nevlastenectví. Ale naší protikatolické
veřejnosti spisy Hasovry i a illostracemi nádherně
2 Části vydené nejevu po chati, čpít klorikalismem
t. j. vírou v Boba, v nesmrtelnost dade, zavasují ku
zachování příkazů Božích a podobnému „zpátečnictrí.“
Proto dnešní pokrokový intelligent jde přes „kleri
kální“ spisy Hasovy, Komenského k dehnímu pořádku.
Ještě tak to nějaké rýpnutí do papeže, kardinálů,
odpuatků atd. jest pokrokovému šaladka jeho stravi
telno. Proto český pokrokový intelligent už nechce,
aby ae šířily spisy Husovy. Bylo by činem vlaste
neckým, ale pokrokářům velmi nemilým, kdyby se
mezi český lid v tisících exemplářů roshodil otisk té
části z „Dějin Národa českého“ od Františka Pala
okého, kde se líčí výslech a smrt Jana Hasi. To by
byl zabiják na pokrokářské brošury a řeči našich
protikatolických, Išibusitských štváčů. Z panrusismu
nás Čechy už také pro vydání spisů Hasových vládal
kruhy neobviňnjí. Zbývá tudiš obava Šafaříkova, sda
„vydáváním spisů Hasových sotra utlumené národní
a náboženské vášně opět by se neprobudily, neros:
plamenily, a slopé vášně lůzy neroznitily? Zda by to
nevedlo k novým avízelům a bídě?" A trovfáme si
tvrditi, že samotoy spisy Husovy otisknuté a mezí
lid roshosené by náboženské vášně moobo neprobu

dily a elopé vášně losy neroznítily, proto,če jev niob:
z 90%, nčení církve katolické obsaženo. Nýbrž, že
štváčské řeči, štváčské bročary namířené proti kato
lické církvi a v posledních cílech proti vší autoritě
a proti náboženství, podporající anarchii v myšlení,
anarchii v jednání, jež pod pláštíkem oslav Husových
mezi lidem českým ne rozšiřají, jsou s to, náboženské
vášně — neboť tlak bezbožecký budí protitlsk ná
boženský — sotva utlomené probaditi a slepá vášně
lozy roznítiti. Národ, který těžce zápasí o svou exi
stenci proti kmenu národnímu, s ním jednu zem obý
vajícímu, tolik býčkanému a který dovoluje ei bazard
nových, zbytečných třenic a bojů náboženských, po
zornost jeho od nejzákladnějších potřeb národního
bytí odvracejících, jest opravdu vinou nesvědomitých
štváčů v nobezpečí povážlivého seslabení neb dokonce
neodvratného pokoření a trvalé poroby. A naše hi
storie? Místo co by, předváděna českémo lidu v pů
vodním znění tak, jak ji sepsali bistoričtí velikáni
Palacký a Tomsk (nota bene neklerikálové!!), lidu
měla býti učitelkou a vůdkyní, stává se „upravením“
dějin různých štváčekých maličin svůdkyní a štváčkoo
českého lidu. A kdo seje vítr, klidí bouři. Jenom že
se té bouři ty různé štváčeké maličiny dovedou v čas
nebezpečí vyhnouti, a bouře snege se na avedený Čoský
lid jako po 'oce 1434, jako po roce 1620, atd. Jen
štvete Český lid, vy moderní Korandové, Houskové,
Želivětí, Ambrožové,Strážničtí .... Skaltetové ...
ovoce krve a vandalatví brzy godostaví — Husitská
univerata od Hoeitů do šatlavy dána.
Mírní Hasité čili kališníci pražští učinili v březnu:
1422 pokae demokratickou vládu Novoměstských udr
žovanou táborským knězem Janem Žaliv-kým avrci,.
davše tajně táborského kněze Jana Želivského odpra
viti. Jakmile se věsk lid pražeký o popravě svého
miláčka dozvěděl, vzbouřil se po vší Praze; chátra
hned udeřila na židy a zloupila a pobrala jim všecko;
a když již ta neměli co bráti, obořili se na všecky
kolleje a domy kněží a mistrův Pražských, vše vy
tloukli a vytepali, knihy mistrův a jiných učených
lidí, také kniby některé z knihovny obecné v kolleji
Karlově, je císař Karel pro ni skoupil, pobrali a
mvohé z nich atrhali a zkazili. Mistři někteří Pražští
záby z města utekli jakož i mistr Jan z Rokycan,
jehož jméno počínalo tehdy slavné býtí, jiní všíckní
kněží a mistři strany mírné, kteří od té rozsápané
chasy doma postižení byli, octli se na radnici v ža
lářích, tak še následkem toho přednášky na obecném
učení Pražském na nějaký Čas zcela přetrženy a za
staveny byly.“ A kdo byli ti rozuteklí neb do žaláře
veazení mistři mírné strany pražských Hositův?
Slyšme další vypravování Kroniky Zapovy: „V neděli
ns to, 16. března, svolali noví (demokratičtí) konšelé
Staroměstskou obec na radnici, abv nad zajstými
mistry, protivníky Knězeněkdy Jana Žslivského, sond
učinili. Kněz Vilém, oblíbenec nobožtíka knězs Jana,
žaloval na všecko kněžatvo, které so nčení Pražského.
drželo, předně ne mistra Jakoabka Stříbrského a ns
drubé hlavy, zejména Příbrama, Payne, Martina z Vo
Jyně, Křisťana z Prachatic, Prokopa Plzeňského, Kar
dinála z Reinšteina a Jana z Rokycan, předetavoje
obci, kterak všecko jejich jednání již od jednoho roku
k tomu šlo, aby stranu opřímných zastavatelův zá
kona božího zabubili, až prý tím způsobem přišlo
k zavraždění věrných bratří. Obec však po dlouhém
a nesnadném emlouvání konečně na tom se uštano
vile, aby všickni zajatí mistři zavezení byli do
Hradce Králové, aby se prý tam ze hříchův káli.“
Zapova Kronika Českomoravská sv. II., str. 961, 96%.
Tak: „Jakoubek ze Stříbru — dle téže Kroniky Za
povy av. IL atr. 1287 — byl přívršenec Husův, jehož.
se zastával v rozepřích,synodácha královských ko
misích, a po odjezdu Husové do Kostnice prvaí počal
zastávati potřebu požívání svátosti oltářní pod obojí
způsobou, stav se tímto původcemkališnictví. Ponejprr
podával kalich laikům na počátka r. 1416 a svatébo
Martina vo zdi ...... 5 „Jan s Příbrami,mistr učení
Pražského, stoupenec mistra Matěje z Janova, od mládí
přítel Hasův .. . .“ (Str. 1286) „Křišťanz Prachatic,
mistr učení pražského, rektor uaivereity prašeké r.
1412 a 1436, maš pevné povaby a nevšední učenosti;
byl věrným přítelem Husovým, kteréhož i r. 1416
v Kostnici navštívil . . . .“ (Str. 1286,) „Prokop
z Plzně, mistr svobodného umění, od r 1408 byl ně
který Čas profesorem university pražské, přidržel ae
strany Husovy, byl v létech 1420, 1420, 1448 rek
torem aniveraity . . . * (Str. 1286) „Jan Kardinál
z Reinštoina, mistr avob. umění na učení Pražském;
přívršenec Husův; šel r. 1415 do Kostnice co poe-l
a prokurator university Prašeké při sboru; r. 1417a.
1418 rektor university ... . .“ (Str. 1286) — Z vy
pravování tobo patrno, jsk velikou zvůli provozovala.
v dobách těch cbasa čí laza (dle Zapovy Kroniky).
pražské, když bez trestu, volně mohla do žaláře vasa
diti učené mistry pražeké, výkvět university kališné,
a co nejpodivnější: nejvěrnější přátely Husovy, kteří.
smýšlení nešťastného mistra nejlépe znali, v plány.
jeho nejlépe byli zasvěceny. Právě nejlepší přátelé a.
přívrženci Hasovi patřili k těm kališníkům, o nichě
Zapova Kron.ka (str. 954) praví: „Kališníci byli by
se rádi opět chtěli smířiti se všeobecnou ofrkví, spo—
kojujíce se a články Pražskými, kdyšby jim je ofrkev
potvrdila, kdežto strana táborské ( níž i popravený
kněz Jan Želivský náležel), o všelikém smíření ničeho
slyšsti nechtěla“ A přátelé Husovi, mistři, professoři:
pražské univoreity, zároveň kališní faráři pradětí ne
byli v aseni od radikálnějších Hasitů do žaláře jen
jednou.Slyšmež: Přátelé Husovi od Husitů
do věsení vsazeni. „KoldeSigmant Korybutovič,
chtěl sobě sískati sáslaha a slávu v celém křesťanetvě,
kdyš by se o něm pravilo, še on Husity ku poslu
Šenatví církve uvedl. Mysle, že strana mistra Jana
s Příbrami (mírných Hasitů) má v Praze převahu,

vypravil tajné posolní k papeži Martinovi sa příČínou navrácení se Čechů do lůna církve“ Leč listy
Kerybatovičovy byly uscbyceny. Na zelený čtvrtek,
das 17. duboa 1437, farář u Panny Marie před Týnem
celý plán Jidu » kasatelny oznámil. Nastalo vzboa
ření lidu pražského, při čemt Korybet s Prahy od
vezen. „Zároveň pak zástupové spátečnické (zpáteč
nickými mistry nasývá Zepova Krenika —nejvěrnější
přátely Husovy a nejlepší jeho amatele. Pos. pisatele)
mistry, Jecs £ Příbrami, Křišťana z Prachatic, Pro.



kopa Plzeňského, Petra z Mladenovic a ještá jiné
osoby vyhledavše, jich se zmocnily a do Staroměst
skébo vézení na radnici je veadili.“ — Tak vypra
voje neklerikální Zapova Českomoravská Kronika.
Sw. II. str. 1068.

Poslední Přemyslovee. Dne 4. srpna
bylo toma 60) let, co v Olomoaci na schodišti kapi
taloího domu zavražděn byl poslední Přemyslovec
Václav III, král Český, teprv 17letý.

Ubozí Wlováel. V Ražomberkubylo z gymna
sis vyloučeno8 studujících pro „panslavistické rejdy.“
V žaláři sedí 7 občanů, mezi nimiž farář, 4 občané
a kandidát poslanoctví dr. Šroban jen proto, že vybí
seli v posledních volbách lid, aby nevolil košutovce.
A v Turčanském sv, Martiné byla zabavena slovenská
modlitba, poněvadž se v ní doporačaje setrvat vo zdě
děné víře a národnosti.

Prováděcí nařízení zem.školní rady
v Čecháeh, k novéma školnímu a vyačovacímu
řádu, které tolik podráždilo všecky vrstvy pokrokářské
a radikální, ministerstvem vyučování neechváleno.
Vráceno zemské školní radě k novému projednání.
Jako důvod uvádí se zde $ 24. říš zák o školách
obecných, kterým výslovně vytčena ponze povínoost
posílati děti do školy ane že zanedbání »ložeb Božích
má se trestati jako zanedbání školy. Přes to však
dřívější nařízení v příčině návštěvy kostela a nábo
ženských cvičení platí i nadále.

Čím vším nás přiteličkové maší ob
mýšlejí, když chtí našo peníze. Naši obchodníci
jakožto blavní rozšiřovatelé a podporovatelé oněch
„kolturních“, kteří nás znají, jen když potřebojí naše
peníze, prodávají vašemu lidu lep na mouchy, na
němž je zobyzdéna nsše mateřská řeč následovně:
„Mucholapka zavitkovita. Modre zakonceny drát navin
na prst, závitek pozvolua vytabní a zavce, De vsak
na misto slomecné, aby lep nestékal. Páskn odsranl“
To nám naši obchodníci nabízejí. Měli by do Liberce
jíti!

Vyznamonání. MistrLev Zelenka-Lerando,
virtuos na harfu, dlící ton dobou v Italii, byl, jak
ge nám sděluje, dne 27. Července t. r. vyznamenán
od Jeho Svatosti papeže Pia X. udělením čestného
záslužného kříže „Pro Ecclesia et Pontifice.“ Vy
znamenání toho dostalo se umělci na stkvělé od
poročení se strany J. M. budby milovného biskupa
£ Tivoli Prospera Acaccia. Umělec, jenž studoval
v archivech Vatikánském a v proslulém opatství
na Monte Cassino, hodlá ještě v tomto podzimu
vydati velice interreasantní dílo „Církevní tradicic
nelní chorál a jeho reforma“ vyvolaná Motu Pro
priem papeže Pia X. Dílo hodlá vydati umělec
v cizině a to z příčiny, že by u nás dílo nena
lezlo dosti rozšíření a obětavého nakladatele, ne
bledě k úzkému kruhu čtenářstva Českého.

Nedostatek lékařů zomské obrany
jeví -e nyní velmi citelným. Proto upozorňuje vojenská
epráva na velmi příznivé podmínky při vstopováví
lékařů do zemské obrany. Všichni lékaři do zemuké
obrany vstupující obdrží jako náhradu, atadijních
výloh 6600 K. Těm, kdož byli již činní ve- veřejných
nemocnicích, bu le tato slnžba započítána při stanovení
jejich holnusti, tak že již v krátká dobů postoupí za
plukovní léknře. Nova. přistupující lékafi zůstanon
první uvě léla ve Vídni a na útraty erární budou so
vzdělávati dále.

Zemědělské vyučování ve vojsku.
V poslední dobi zavádí se ve Francii a Italii země
dělské vyučování ve vojsku Význam zemedělství jest
dalekosáhlý, prot pochopilelno, že i správy vojenské
počínají stobo. všimati, z láště 1 proto, že mězi
vojskem jest noho z mědělekých pracovníků. V Italu
ahzevy k tomu cíli zvláštní hospodářské kursy, jež
pořádány byly r 1905 ve 220 garnisonách a na nichž
vyačovalo 45) civilních a 50 vojenských něitelů
K vůli praks: zřízsno 100 pokasných polí pro pěsto
vání zsleniny, oblí, rostlin krmných, pro orocnictví
a vinařství. Přednáší se pouze ve dnech nedělních,
svátečních nebo v čČasn mimoslažebním. Do přednášek
mobuu Be hlásiti vojini, kteří: povoláním. jsou buď
zemědělci, vebo kteří provozují Živnost se zem“dělstvím
souvisící, dále desátníci a jako naslouchbači 1 j.ní
poddůstojníc:. Potřebné stroje zapůjčují úřaly státní.
Na konci rokn adělují ne pak vojínům, kteří se knr-ů
borlivé oúčastusli, odměby. Podobné karsy by jistě 1
u nás přiníšely dobré ovoce. V Rakousko Uhersku
učiněn v tom směru jakýsi počátek. Oddílům vo
jenským přeloženým do Bosny a Hercegoviny po oku
paci dana byla různá semena, zejména zeleninová,
aby jednak zavpatřování vojska bylo ulebčeno, jednak
aby se znalost pěstování zeleniny jak a vojska, tak
i mezi obyvatelstvem domácím šířila.

12.000 dělníků propuštěnodne 6. t. m.
z práce správami textilních továren ve slezském
Bílsku, ježto v tamních závodech dosud nenastaly
spořádané poměry.

Vlaštovka a holub. V Antrerpáchcbytl
kterýsi kopec ve svém chlévě vlaštovka a označil
její peří červenon barvou. Dal ji úředníkovi, kterého
vláda poslala s 200 poštovními holaby, aby je vy
pastil v Campiegne. Holubi i vlaštovka byli ráno v
1/,8 hod. v Compiegně vypaštěoi. Holubi lítali dlouhou
chvíli sem a tam, než rozpoznalí směr, kam mají
letěti. Vlaštovka však okamžitě nastonpila cestu ka
ové vlasti a v 6 hod. 23 min. byla jíž v Antverpách
ve svém hnízdě, kdežto první z bolabů přiletěli o půl
13. bol. Vlaštovka orazila za hodinu a 8 minut 236
km, čili 8448 metrů za mi..uta anebo 207 kilometrů

-sa hodina.

Jaký jest šár hvězd a z čeho jsou.
"Teplota alance byla jhů mnohokrát určována a sble
dána od zkoumatelů velmi růsně, až i na miliony
stupňů ji odhadovali; nyní má se za to, že jest asi

-6000*aš 800.,*C. Žár hvěsd usuzuje se až na 180.000*C.
O teplotě nyní svudí se dle vídma hrězd. V prostora
světovém jest teplota nad míru níska, 2730pod nulou;
jest to abeolatní bod mrasu. I mezi sluncem a zemí

„jet tak nleká.temporatane, i kdybychom.se od semě

vzdalovali směrem k elanci až po jistou vzdálenost;
teplo jakoby se vzbuzovalo zoova na zemi dopadem
p»preků. Kdo mluví telefonem z Praby do Vraně
vzbuzuje vlny vzdochn u přístroje telefonu v Praze a
ve Vídui přístroj vzbuzuje vlay nové, podobné vlnám
vzbuzehým na př. v Praze; nejde snad vlna vzduchová
z Prahy do Vídně. Tak mocných vln hlas lidský ne
dovele vyvoditi, aby byl hlas slyšiteloý z Prahy až
do Vídně; podobně slunce není task borké, aby hřálo
až i na zami z příma, jako hřejí naše kamna tím více,
čím bhže k uim přicházíme. — Tělesa nebeská jeví
se na různých stupních vývinu, jakoby Be v prostora
avdtovém odehrávalu to, co se děje na povrchu
zemském: rostlina se vyvíjí, dospívá vrcholu vývoje,
greje, chřadne — a hyne; tak 1 hvězdy vyvíjejí Be,
dospívají největšího lesku, blednou, červenají — a
basnou. jen že v dobách, a nimiž i nejdelší věk
lidský nedá se nikterak uni porovnati. Z čeho hvězdy
jsou, hvězdářům zjevoje vidmo hvězd; oni totiž zachy
cují paprsky hsčzly, propo štějí je hranoly ze skla,
zkoumají zvětňovacím: skly barvy a temné čáry vidma,
z nichž pak u+uzují, kterých látek plyny noří na
povrchu těles nebeských. ZJÁ so, de v prostora svě
tovém ve hvčzlách soustředěny json tytéž látky, jaké
nalézáme na zemi, ovšem hmoty takové nejsou ve
skupenství pevném, nýbrž aspoň na jejich povrchu
boří jejich plyny.

Veliké neštěstí ma moři událo so
v neděli 6, t m. n španělského ostrova. Bajna Hor
migae, kde ee ztroskotal italský parní „Sirio“, čímž
zabynul: na 835 cestujících, většinou vystěhovalců.

Uržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 4. srpna 1906 1

+) pšenica K 38'00—13 80, ita K 10*40—10*80,ječme
ue K 960 —10 10, prosa K 00*0G—V'00, vikve K 00:00
—000, braoba K 18:00—20*00, ovsa K 7-00—780,
čočky K 20 00—2400, jshel K 24'00—00'00, krap K
18:00—36:00, bramborů K 3:00—420, 1 hl jetelového
semeno červ. K 100 00—10400, 100 kg jetelového se
mínka bíl. K 00:00—0'0, růžáku K 32-00—0'00, olejky
K 0000—0000, lněného semene K 00'00—00*00, 100
Uz žítných otrab K 1000—1200, 100 kg pšeničných
otrab K 100C—12-00, 1 kg másla čerstvého K 240
—260, 1 kg másla převařeného K 0.00—0.00,
* bg sádla vepřového K 160—000, 1 kg tvarohu K
(*38—0:38, | vejce K 06—00, 1 kopa okurek K 200
—2'40, 1 kopa zelí K 6:00—1220, 1 kopa kapusty
R 2 80—4 00, 1 kopa cibale K 0*40—0"61 0, kopa drob,
zeleniny K 0 30—0'50, 1 pytel mrkve K 2:00—2 80,
1 kopa seláta K 100—200, 1 hl jablek K 320—
8:00, 1 hlhrašek K 7 20—8 60. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 4. srpna 1906 odbývaný
(řivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 591, žita
4791/, ječmene 484, ovsa 424, prosa 8, vikve 11,
hrachu 6, čočky 6:/,, jahel 9, krap 9, jetel. semínka
18, lněného semene 13, máku 2. — %.) Zeleniny:
zelí 50 kop, okarek 300 kop, kapusty 100 kop, cibule
160 kop, drob. zeleniny 400 kop, mrkve 80 pytlů,
bramlor 2001/,hl, salátu 50 kop. — 3) Ovoce: jablek
82 hl, brašek 64 EI. — 4) Drob. dobytka: vepřů
1 kos, podsvinčat 651 kusů, kůzlat 00 kue,

Kathrelnerova
Knelppova sladová káva

dle způsobu Kathreinerova připravená,
zdraví aně chutná,

[stilená poskytujetedy neoceniné výhody pro každou domácnost!

Klaďme ted ákupu důraz
na jménoKatrelner ažádejme

Jen původní bajičky * ochrannou známkou fa Knelppa. ms n
V 4o

> Učně©
8 dobrým vysvědčením z měšťanské školy a

dva pomocníky
AB*na práce kostelní “

přijme uměl. závod pozlacovačský

dos.KlestichavHradatKrál,V"

avštivenky
všeho druhu

nabízí bisk. Enihtiskárna v Hradol
Králové.arm

9 Cvičení G
snoubenců.

Ku potřebě

duchovních správců i katolických
snoubenců upravil a konal

Antonín Kaška.
Stran 44, registr. 8%.Cena 1 brožova
ného výtisku 50 h, vázaného červeně

v poloplátně se zlacením 80 h.
6)

ou)
f 9 Objednávky vyřídí Blsk. knihtiskárna.a

=)

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické církve šíří mezi náš lid

celé spousty prolbaných brožur na potupu naší.
Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důkladnými, promyšlenými
úvahami maří otravné účinky vám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉP
EX ÚVAHY.

Na celý vok se předplácí pouze 1 K.
Jednotlivá čísla (nejméně 32 str.) po 8 h.

Na 4 výtisky dáváme pátý zdarma.
Při hromadných objednávkách poskytujeme

větší 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. Praenje-li se nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhoduě potřebí
vytrvale státi na stráži, Laskavé čtenáře prosíme,
aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur.

Z „Časových úvah'
posud jsou na sklaclě tyto spisy:

Raiffeisenovy záložny - 8h
Učtesez dějim---...--. 16OslavaHusova-2 8,
Hradecká kolej Tow Ježišova r. 1636 8 >
Žaloba vyděděnce XIX. věku . . . 8,
O trestusmril. a... 3,
Zrušenířádujesuliského.. . NNWládažidovsíva<--2 x,BližekŘímu-2 5,
Moderní choroba a její protilék (o tisku) . 5,
Vyznánístaréhohřišníka . ......- - . 5,Osw.zpovědi-2 8,
Svépomocdělnictva... ......... 8,
Pryč s dogmaty <- .. <. 4.. « 8,
Fara katolickáa protestantská . . ..... s,
O úpadku náboženství mezi protestanty . 16,
Zpráva o sjezdě českoslovanských katolíku v Hradci Králové.
Veliký biskup . . 
Důležitost pravého náboženství

ká

Pokoraa náboženství. ......... o,
Zakládejteodborovéspolky ... ... .. 8,Husltéjindyanyní.... . +.+++.2,
Několik slov o papežetví . . . . .... ... b,
Katakomby -< © + + ee 8,Českénáboženství..... ...... 16,
Oústavnímživotěv Rakousku... 5,
Plus VII. a Napoleon. —... . . 8,obevraždystudentě.. <... 5,

Českákonfesse-< 21,čelnostvpřirodě-+ 16,
Pohřbivati či opalovati mrivolyf . . . . 8,
Moderní náboženství Masarykovo |. . . 3,
Jublicum mariánské a Lurdy . . . 8,
Otrocivízrušenokřesťanstvím... . ... 18,Spojencispiriistě. . . -ee 8,©manželství-0 8,Braňmesetiskem- -4 8,
OzázracíchyMristových. ..... 16
Jesí úctaPannyMarieoprávněnaT. . . 8,NávětěvouwSlovánů.. .. .... ... 8,
Volnéhapifoty©spořívosí—-. .-. . . 8,

Objednávic vyžití“

Biskupské kuihfisidrna'v Hradei. Králové,
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Pro P. T. pány pekuředodávám uhlí hnědénejlepšíc zuámek Též doporačuji svůj hojně zásobený sklad
na celé vagony při cenách nejlevnějších. dříví palivového, měkkého i tvrdého. ——
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7% 7% m

—mwa— | Nostinec|
ústav ve Slatiňanech | ||| ***íjemnebnapodsndní

| € (uChrudimě)3 —|hledám na venkově. |
: - mi S Případněnajmu též místnost,| i
P -- PÁ kde by se.smíšenýobchod

čkaská zříditi dal, aneb obchod přeSPA vezmu.

Lask. nabídky pod adresou:

Jan Málek v Roudnici,
pošta Dobřenice.

: poskytuje příležitost k řádné přípravě ku
" vedení vlastní domácností a ve vyučení se

vaření,žehlení, šití prádla, šatů, střihů, účesů,
výrobě umělých květin, vypalování na dřevé ;

| i na kůži, malbě na skle i na plátně. Též l
vyučuje se hře na klavír, na noutle 1 citeru,
řeči německé i francouaské.

Do téhož ústavu přijaty mohou býti dívky,
jež ještě 14. rok věku svého nedovršily, buď |
do trojtřídní Školy měšťanské, aneb do
školy obecné s právem veřejnosti, pro něž

zbudována je nová přístavba s moderním za- —- |
řízením, centrálním topením, tělocvičnou a Kř —t M ,estní lisés

Dívky škole odros'lé navštěrovati mohou . :
kurs pokračovací,v němž mohouse též při- (ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabízí '

m
m

pravovati ty, jež nemají škol měšťanskýchpro a ;

m
m

koupelnou.

paedagogium v Chrudimi. : hh i
Také dívky nabýti zde mohou způsšobi- Biskupská knihtiskárna.

losti ku zkoušce industriální proškoly obecnéi měšťanské, neb ku zkoušce pro školyma- ;

teřské. R AKA KARA ARARAKARAKARAKŮ,
Krajina je velmi adravá, ústav asi 6 minut

vadálen od nádraží, blíže lesa, kde jsou krásné u

procházkyapartie. Pra kt k a ni a

DBA z řádnérodinys přiměřenýmvzděláním
přijme

, první královéhradecké knihkupectví

prom S00páně Pon
Vala, ka Skok mdnrupokoj Bohdan Melichar v Hradci Král,Fr,Jelínek,Slatiňany,Čechy, PA
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Vzdávaje se po 39leté činnosti obchodu, vyslovují všem svým příznivcům
v Hradci Králové, jakož i váženému odběratelstvu v širém okolí upřímné díky
za přízeň závodu mému projevovanou a prosím, aby tatáž i mému nástupci
v stejné míře byla zachována.

NS

HEB

P

AHV Hradci Králové v srpnu1906. Jindřich Jelínek
% o

4 — =Dá PT.

Zn
Vzhledem ku předcházejícímu dovoluji sobě váženému P. T. obecenstvu

v Hradci Králové a okolí co nejuctivěji oznámiti, že jsem převzal roku 1867.
založený a věhlasné, známé pověsti se těšící

WLzávod mydlářský, ší
který v značnějším ještě rozsahu pod dřívěiší finmou na dále povedu.

Na skladě míti budu veškerá mýdla prací 1 tolletní, proslulé, výborné
jakosti, vlastní výroby, jakož i veškeré potřeby ku praní a žehlení.

Obzvláště upozorňuji na osvědčené své speciality: „Šaponit“, flalkový
mýdlový prášek a levandalové mýdlo neutrální.
: Zkušenosti nabyté v cizině, dále na odborném kursu mydlářském, jakož
i v závodě svého otce v Malšovicích, kde jsem po dobu 7 roků samostatně
působil, jsou váženým mým příznivcům dostatečnou zárukou, že u mne obslouženi
budou vzorně a svědomitě při cenách nejmírnějších.

Vždy milerád k službám, znamenám s dokonalou úctou

JosefJelínek.
9: o
em Ox: VO BOTHTS ÉD

AHS

X
KSB

Př

ZBPNE

At
PLUELLTTLETTETUTTTETUTTVTUTEETTTEEETV

jydojí 6%

LEDDÁV
HE

R
l

EX SAT
MTý06%RASGK00OD

ETUTETELEVETUTTI

7 VOODOO 0 O 00% V 8999099959909/ PLL

Vychovávací ústav
v Kocléřově u Svitav

přijímá přihlášky dívek škole odrost
lých, které si přejí naučiti se němčině,
hudbě, vyšívání, šití a přietřihování
prádla i šatů a vůbec

C] | všem ručním pracím.

Ač konversace německá, jest ústav
veden v duchu národním.

Krajina lesnatá, velmi zdravá.

Denně poštovní spojení 8 nádražím
ve Svitavech.

Zápis od 1. září. Přijetí možno celý
rok. Bližší dotazy zodpovídá

Správa ústavu v Kocléřověu Svitav,

království České.—al
KORKURS.
Při městské obci Královéhradecké obsadí se

dle usnesení městského zastupitelstva ze dne
26. července 1906 č. prot. 6164

místo městského

policejního KOMISAÍE
se základním složným K 1800 —, 20%, příbyteč
ným po oplynutí provisoria a pěti 10%, kviukve
nálkami, provisorně nejméně na rok.

Ostatní práva a povinnosti policejního komi
saře, jakoži kvalifikačnípodmícky java stanoveny
organisačním statutem, platným pro úředníky města
Hradce Králové. Mimo to podrcbiti se musí in
strakcím, jež pro něj budou vydány.

Žádosti opatřené doklady o způsobilosti, za
chovalosti, stáří, jež nesmí přesahovati 35 let a
o dosavadním zaměstnání, podány buďtež u pode

KE úřaduv úředníchhodináchdo 31. srpna
Porkmistrovský úřad

král, věn, města Hradce Králové,
dne 8. arpna 1906.

Starosta.

Dr.Fr. Ulrich, m.p.

Malbu kostelů,
malby dekorační,

facadní a freskové

hlížením k příslušnému slohu

Antonín Chlouba,
dekorační malíř

v Chrasti u Chrudimi.
Rozpočty sestavují zdarma.
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zanána, | PŘLKŽDDSÍNÁKOLOplanina,
Zachovalý starší tvrdý i měkký nábytek,

harmonia garnitury i pohovkymoderníchvzorů za
každou cenu prodá

avarhany| KV. Skuherský,
— v Čáslavi my| nejnovějších | v Hradci Králové, proti hotelu „Merkur“

KARLA ADAMCE,. soustav—levné
: Ne : též na splátky a výměnu nabízí

řicích a četných jiných věžových hodin, na (© Vměstské jatky v Praze atd., diporučuje se Č první královéhradocká továrna
k vyhotovenívšehodruhuvěžníchhodinŘ| A Iu EXUG. O LHOTA,
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky; : a

cenalevná,jakostvýborná. FIRADEC KRÁLOVÉ. SOCHY,OBRAZY,OLTÁŘE
- A VEŠKEREN KOSTELNÍ NÁBVTEK 

Sklad na Velkém náměstí č. p. 39. V KAŽDÉMSLOHUPŘESNĚDLE PŘEDPISŮ

na Vinohenáy, Karlova třída č. 8. CÍRKEVNÍCHCO NEJLEVNĚJEU. FIRMY

Jan NryŠDÍM,*přešá čaje soškš čeníznat cer: PETNÁ BUŠKA SYNOVÉ
J. Sylvateráv

(J. Sylvaterův |; Wž UMĚL. ZÁVODSOCHAŘSKÝA ŘEZBÁŘSKÝsynovec, nástupce)
: odberný Uznaný ze nejvýhodnější a nejlevnější ná- vRO PRÁCEKOSTELNÍW SYGHROVĚ.

k — umělecký zárod — ; kupní pramen v Rakousku veškerých ZALOŽEN1853.o“ — o
ň ť í pro malbu PROVEDENOPŘES G0 NOVÝCHOLTÁŘŮ,

ši ; oken kostelních 80 B. IIRORŮA OBNOVENOAS60STARÝCHl 16, ————————oOLTÁŘŮ. ©
2 PRAHA-I,

6. 145at, Malá Karlova| prádla, praporů, příkrovů, koberců a
Ale. zenové blíže Ma- Kovov he máčimí ve výrobnách nejstaršího

60 9 pámění, AV přes závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele
městí pod lonbím) dopo

ok JosefaNeškudly (Chrámovésvíce
guralnímu provedení a

ice i snými Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —

rámy, útěmivsasenm. Obrázkové cenníky, rozpočty,vzory a hotovézboží voskové
BESTSENBy2.

CAETSELCREW

EEOOOPTLETE)sOOPORTETE: MEZALLK svíčky a obět. před
— | k výběru franko. iturej čtypro místa pout

Veškeré rozpočty,akizsy i odborná rada bezplatně, beze ; dle liturgických před- měny pro mista pou
S Vízávaznosti ku deflaftivaí objednávce. Adresování vždy doslovné se vyprošuje. pisů vyráběné, nické, prvnější pří

ORP“Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání.< | W k lovoskové padnými obrázky o
Založeno roku 1836. Továrna na cottagová americká polovoskov zdobené,

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Noškudiy, faráře ve Yýprachtioloh)

(ceresinové) svíce pro chrámovéHARMONÍA| == svícekostelníste
též evropského systému SE evo arana, arinové,

| RudolfPajkrácspol.| SEE 2%
třínožky hladké, ve všech velikostech

| šaněníů

sěrí

KNTŮMETIKHOOET

ARERMUNUTMKMUUNUXN!
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biřnování sestuhami ručaje veledůst.krahům

kórát 1%os. — Prals,
Ferdinandova tř. 48. —všech kostelních paramentů,

ELENRKEKEIICCÍ

praperů a kovového náčiní. Vídeň-Vil.,Mariahilferstr. > uchovnímnejvětšíspeci
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Prrní 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.

0Videň,
VO. o., Seiden

gasse čís. 36.

Na ukásku sasílá
se vše franoo.

Krejčík
R V PŘAZE,

| umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Plsárna a dílny na Letné číslo G12—VU.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,
lové jejesle, Boží Moby, kříše,

dk atd.atd.dleAo onot mérám nazkemie, afe a di
pr fotografnýaa RlomyK en
Původnímnákre, cencenník a rozpočty bečplataě a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

K letnímu období

dovoluji ei weledůstojnému
duchovenstvu nabízeti

přírodní vína
první: jakosti jak možní tak tabulová.

Adolf Bařtipán,
hotelier v Hradci Králové

(Adalbertinum).

SRPERSSK

š Hudebniny
%Ě školy hudební4
dě pro všechny nástroje

má na skladě

Ž 5= návodnahien,mdbrat«
č „„ Bohdana

elichara 
v Hradci Králové.

(Býv. závod Pespililův, založ. r. 1608.

— [Denní prodej zovia. —

ne“ n 9

C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní Kancelář

Inž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

sahraniční.

Kancelář „Hótel Hyrši“.
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

DOOCX

JAN KALIS,.
hodinář a zlatník v+ Byohnové n. Kn.

Solidníobsluhapřiuírmých

cenách.

"91902jUyppzodwu

UPoTGDÁXIPAÁyZHg0oI4U99

nabízí ve velkém výběru: Výtečné koposzí ho
dinky všech druhů a soustav. Pondlové hodiny

v krásných P kotlaky, skříních. Zlaté a stříbrné
skvosty,jako:fetizky prsteny, náramnáramky, JohJeklya j. v nejmodernějším proveden

Dao kadnýmmlok, navýbě,tá i a plá
bessvýšenícen.—Založenor. 1848.

PDXGODXEBDXCBDX O2X

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 uzmání 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.

Volejemnélátky na taláry.
Též na oplátky bez zvýšení cen!

GODX662KEOIXCBDXČB

+

XG8X8X8DDU8X880X80X MGDXG6MC8DXICEDMSBDXC6D

Půjčuji za nejmírnější poplatky

obleky
Ke všem národ. slavnostem

všech druhů

Koš k KARAOKE OKKKAKAKAKAKKÍ

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

stavitele

J indřichaJ abouťky
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.BOZP
-© Vetledůotojnému

duchovenstivu!

Jan Staněk grenků
Korikakésl, sn panpoz pe

1 doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně račně prnco
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky,„nky nádobky at d, všeetnémslohu cí . Staré
předměty mnovu opravuje v původní

ntencl a jm © obmí slatí a stříbří. Na pošádání hotové

práce Da ukázku, rozpočty, nákresy neb"cenntkyfranko,veškeré a slacení ručím. Největší výroba u
skladv Praze k volnémunahlédnutí. Provedezí d nej

jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším ErasononéSe.va v placení. Více uznání po ruce.
robkydescenné.Vlepošílámjiš oo

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové“č. 83.

ku zhotovení veškerých ke
stelních nádob se stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššíhodonejstkvostněj

šího provedení, v každém
vzorku afryse církevním slohu.

Vše/přesně, čistě a důkladně
shotovuje se v mé vlastní dílné
j en ručně, čímž amošněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milosti re vldo
vány.

Mešní nádoby jen v obní
slatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se rychle, řádně a

a levně vyřisnjí.
Vše zasílám jen posvěcené.

Vsorky, rozpočty, nákresy i hotové zboží na ukázku
franko se on. Chudším kostelům možno splácet
bez přirážek.

SRB“ Sta odporučení a čestných uznání poruce. „08Prosím veledůstojné duchovenstvo o vou příze
a důvěru závodudomácímu.

GRANOHOTEL
ge- v Kolíně. “ga

Znovuzřítenépokoje, místnostikavárenské
a restamrační. Každou dobu dobře upravená
stadenái tepláJídla. Vima stolní vlastního
pěstění, plzeňský prazdroj, vyleželéko
línské zámecké pivo 8 pardubský porter. —
Omnibms ku každému vlaku. — Ku poradám a
schůzím svláštní oddělené místnosti. — O bojnou
návštěvu prosí

Josef Paseka, botelior.



Číslo 88. | > na půl roku 5 4 — A !
V Hradci Králové, dne 17. srpna 1906.

U mrtvého bodu.
(14) U mrtvého bodu říká 5e situaci, když

věci dospějí tam, odkud není kalého východiska
— tedy šach pad. V takém postavení octla se
dnes naše národní politika. Vnitřní čeština a
moravská universita byla kdysi sázka, již jsme
sice ještě neprohráli, ale také nevyhráli. Vše
obecné volební právo zavedlo nás do slepé
uličky, z níž není východiště, leč ku předu,

Na jedné straně nespokojenost národa
s návrhem volebního výbora, jenž provedl
rovnost politickou, individaelní, prohřešil se
však těžce proti rovnosti národní, na druhé
straně ruce přivázané k dvěma ministerským
křeslům a svázané nebezpečím, že předloha
neněmecké národy urážející bade v podzimním
plenu přijata hlasy Němců, Poláků a Slovinců
přes naše hlavy, a že se octneme, bademe-li
proti předloze blasovati, v oposici, z níž jsme
nedávno bez vavřinů vyšli. Toft věru situace
málo závidění hodná — pravý šach pad. Ode
vzdají-li Mladočeši v nejbližší říšské radě hlasy
předloze, budou hotovi doma, kde 86 o jejich
mandáty rozdělí agrárníci a radikálové, budou-li
hlasovati proti, octnou se v menšině a dr. Pacák
i Fořt ztratí své portetenilly. Což divu, že sa
hají v této nesnází k starému svému prostředku,
jenž vždy pomohl, když bylo nejhuře, a že vo
lají k součinnosti a svornosti stran, čili t. zv.
koncentraci. Bude to však těžko koncentrovat
nespokojené strany národní 8 extranárodními
realisty a protinárodními socialisty. Mladočeši
jsou tam, kde byli Staročeši v době punktac,
jenže tenkrát pohnuli uárod, aby „promluvil“,
dnes národ promlaví bez ních. Dr. Kramář
odjížděje od vídeňského poradního stolku, pravil
sice, aby se ospravedlnil: „teď je na národě,
aby promlovil“, ale národ posud ani nedutál
Agrárníci sklízejí a rozbíjejí schůze katolických
zemědělců, šlechta všeobecné volební právo
celkem ignoruje, socialisté json sním náramně
spokojeni, protože je 8 ním spokojen Adler,
Mladočeši jsou v něm engažováni — kdo by
měl mluviti? Novináři nejsou národ.

A že není všecko v pořádku, toho dů

FEUIULETON
Tondovy kousky.

VIL

(3) U Lipských dostali o vánocích návštěvu;
přijela po častém zvaní stařičká setřenice truhláře
Lipského. Nejdřív z obstarožního povozu vyňal
kočí dvě veliké škatule a bedničku; pak hned vy
balil truhlář ze dvou tlustých přikrývek horoucné
čekanou příbuznou. Nastalo vítání ; děti staré tetě
líbaly s velikou úctou ruce. Nastal pravý ples.
Stařena měla peněz dost a děti žádné; za to truhlář
mél dětí pět a peněz žádných. A tak ta návštěva
byla velice příhodná. Však to bylo nějakého pro
šení, než stařena k návštěvě se odhodlala[

Děti se druhý den chlubily všude, co všecko
dostaly. A rodiče — ti se ani nezmiňovali, jakkoli
jejich blahem zářící zrak dokazoval, že si stařena
zaplatila několikadenní pohostění dráže než v pa
řížském hotelu. Po svatém Štěpánu už chtěla ste
řičká tetička dětem ujetí přes všechno prošení.
»Není to nic platno, milé děti, už na mne čekají;
ještě by chudáci měli strach, že se mi něco stalo.«

Ale ještě aspoň dva dni byste tu přece mohla
počkat, paní švagrová«, prosila stará Lipská, »Přijde
Josef a ten by vás jednou tolik rád viděl| Pořád
O vás slyšel takové krásné věci vypravovat, tek
Často na vás vzpomíná a — teď byste před ním
zrovna utíkala? Vždyť by si myslel, že jest to
jako naschvál a ještě by nám zle domlouval, že
jsme vás tady nezdrželi. Kdy pak se zas k nám
z takové dálky podíváte?e

»Všecko není nic platno, milá Kačenko;«
však jsem si tu pobyla dost. Když se jednou pro
něco rozhodnu, to taky vždycky přes všecky řeči
provedu. Doma už znají moji přesnost a čekají.
Zjednejte ošjaký povoz na zítřek k nádraží.«

Všecky řeči byly marné; a Kačenka se tolik

———

kazem jsou Němci; ti jsou pro nás barometrem.
Stoupá Ji jejich láska k něčemu, můžeme bez
dlouhého rozmýšlení souditi, že věc ta nebode
nám k prospěchu — a naopak. A do volební
předlohy Němci se zamilovali. Ovšem škoditi
nám navržený volební řád nemůže, ježto Němci
bez slovanské pomoci většinu nikdy utvořiti
8 to nejsou, ale je řád ten, kdyby měl býti
v plena říšské rady přijat, orážkou naší a
každé jiné neněmecké národnosti v této říši;
a za takovou urážku dvě ministerská křesla
přece nestojí, protože za těchto okolností nejsou
ona ústupkem naší národnosti, nýbrž ústupkem
straně ceny nazkrz individaelní. Ministerskéma
fraka moderní naši vlastenci již nedovedou
vzdorovati; zaopatření — tof cíl vší národní
práce; lid je beranem, a poslanecký mandát
žebříkem ku kariéře. Proto, i když doma nej
více hřímají, páni ce Vídni se usmívají, nebuť
dobře vědí, že to tak zle nemyslí. A dejme
tomu, že se nenajde pro volební předlohu
dvontřetinová většina; co z toho kouká? —
Nic, než starý rakoaský klíč, jímž se otvírají
všecky dváře, $ 14. Parlamontární absolntismus,
toť rakouská specialita, parlamentární vláda,
která si z parlamenta nic nedělá a jej rozpostí,
kdy chce, privilegovaný kmen, který při všem
svém štěstí má jedno neštěstí, že se nikomu
nechce vstoopiti s ním do většiny. Neštěstím
pro rakouské Slovany jsou Poláci, že chtějí
zůstati stále jazýčkem na váze; sami státuího
práva postrádajíce, nepřejí ho jiným, dobře
počítajíce, že samostatné království české na spo
lečné potřeby říšské by jen skrovně platilo.
A peněz oni potřebují.

To vědí i čeští Němci, že se finančně po
Škozují, oni však raději platí, než by připastili
„království české“ a se s námi poctivě vy
rovnali dle měřítka rovnoprávnosti. Proto drží,
co se přežilo a co v naskrz změněných pomě
rechb dlouho držeti se nedá — ústavu prosin
covon. Jest to sice dojemné, provází-li pes
svou paní až k brobu a tam vytrvá, až zce
peví, ale kdyby ten pes měl rozom, bledal by
si štěstí jinde. Rakouští Němci budou držeti
centralistický svůj systém, až padoe ona 8 ním
celá říše. A ti lidé nechují si říkati „liborá———————————,"
těšila, že nejstarší její syn, který byl řeznickým
tovaryšem v Doupové, taky ješté nějakou desítku
shrábne, Proto mu dala taky hned po příjezdu
návštěvy písemnou zprávu. — Druhý den začalo
se trochu chumeliti. »Vidíš, vidíš,« upozorňoval
Lipský stařenu; v takovém počasí se chceš dáti
na cestu? Vždyť si můžeš ublížit.«

»To je, Františku, jedno; jak jsem už řeklsl«
— Starý truhlář šel shánět příležitost, Nebylo to
v pohorském Korálově tak snadné. Povozník ko
rálovský Louda kamsi odejel. Vávra se vvmlouval,
že mu kobyla kulbá. A tak Lipský vzal útočiště
k starému kramáři Křepelákovi.Ten v zimě má.okdy
kam na trh jel; a měl doma obstojnou bryčku,
do níž zvláště v zimě za dobré zaplacení dvě u
dřené berky rád zapřáhl, aby nezapomněly nadobro
chodit. K té starší kobylce přišel hodně lacino.
Když jel loňského roku s kramářským vozem na
trh do hor, nemohl přese všecku dobrou vůli
udřený komoň náklad spoustou snéhu do kopce
vytáhnouti. Prosil tedy jednoho vesnického maji
tele koně o přípřež. Ten ochotně vyhověl, ale pak
žádal za svoji službu celé čtyry zlaté. +Tolik? I
dejte pokoje, spráskl ruce Křepelák. — »Bodejt
bych chtěl míň«, odsekl vesničan. »Podívejte se,
jak ten chudinka kůň vypadá. Vždyť to byla pro
takové staré zvíře jízda na život a na smrt. Stejně
po takové námaze teď musí aspoň dva dni odpo
čívat, aby se trochu vzpamatoval.= — »Hm, aco
byste chtěl za tu celou herku f< »Přidejte k tém
čtyrem jednuškám ještě čtrnáct zlatých a můžete
si ji necbat hned, Stejně to nemám ani čím krmit
a v zimě na ní skoro nic nevyděláém. A možná,
že vám bude dobrá taky při kopcích dalších.« —
Křepelák tedy dal bodrému muží ostnnáct zlatých
a měl hned dvojspřešení. Těšil se, že mu nový
tahoun jistě aspoň přes zimu vydrží. A vydržel
ještě déle. Vždyť teď dostával víc obroku; za měsíc
vyhlížel o pět let mladší.

Oba ty koné Křepelák doma měl, ale škrá

—
Inserty se počítají levné,

Obnova vychásí v pálek v poledne.
* Ročník XIL

lové“ Není horší politické lži nad tuto. Proto
v této předlitavské říši není bez velkých udá
lostí zahravičních, ua uíchž měla by účasten
ství j ona, žádné naděje na změnn ústavy a po
valení nynějšího systému. My si jako katoličtí
Češí a věrní Rakušané těch událostí věra ne
přejeme, poněvadž se právem obávati musíme,
že by pro nás nastaly časy ještě horší, ale my
běh věcí nezastavíme. | Víme, že je t> marné,
niceuéně opakujeme znova A znova: jeu v upo
kojených nár..dech je síla Rikouska, jen v spra
vedlivosti a rovnoprávnosti jeho trvání. A
jestliže zajde tuto říše, zajde vinou těch, kdo
ji mobli ndržeti, kdyby ji nechtěli míti — i po
frankfurtském kopgressu — za každou cenu
německou.

Moderní pozérství,
III.

Na gymnasiu nasbírá se až příliš mnoho
dokladů o pozérství zeleného mládí. Pamataji,
jak se utvořila pětičlenná učená společnost
z kvintánů a kvartánů, jejíž denním chlebem
byly „Národní listy“ Mládenci vykračovali si
hezky pyšně u vědomí svého osvíceného vla
stenectví a vrhbali tau útrpné, tu pobrdavé pc
bledy na obohé spolužáky, jimž nedopřáno
zříti tak velikou zář osvěty, jakou viděli sami.
Přímo mrazilo, s jakou jízlivostí vyslovoval
jeden z nich slovo „svatá církev“. A tenhle
osvícený zázračný hoch při dotazech kateche
tových velice horlivé so hlásil, aby kalecheta
si myslil, jak mládence rozvpaluje horlivost po
domu Božím. Mládenci konali k záchraně české
vlasti konference. Zjevil mi spolužák stejného
se mnou smýšlení, jak hoši debatovaii: „Řeč
Heroldova zdá se býti ovšem některým málo
břitká, jakási kompromisní.. . Ale jiní zase
— na příklad tuhle my... *“Štastný Hervld,
že ta osvícená mládež zachránila jeho dubrou
pověsti Běda tomu, kdo by Se byl odvážil
hochům říci, že jest potřebí k důkladnému
sezuání politické situace Čísti také listy strau
protivných a — že na takové zevrabné polis

(O
bal se za uchem: +Ssfiente, Františku, safiente|
Duše drahá, vždyť já nemohu tik daleko jet.
Chci právě zaskočit do Hrabalova k sestře; mám
tam veliké jednání, Ons mne čeká na jisto — 4
jindy snad nebudu mít kdy. — Ale počkejte.
Uděláme to takhle. Já vzkážu Tondovi Koštovu;
stejné nemá teď nic na práci a kočírovat umí
jako starý fiakrista.«

Lipský doskočil k Tondovi sám; oba byli
dobři přátelé a tak se Tonda uvolil ochotně ko
nati službu vozatajskou.

*«Hm, skoro bych byl radši«, sděloval dů
věrně Lipský svému příteli, »kdyby nám tu se
střenice ještě nějaký den zůstala. Víš — tak mezi
námi — ta má peněz jako želez. A kdyby tu
počkala, až přijde zítra náš Josef, snad by mu také
něco dala. Ale ona jinak nedá, chce mermomocí
už odtud, ničím se zdržeti nedál A kdybych jí
řekl, že nemohu povoz k nádraží zjednat, hned
na to přijde, že se tu dějí schválnosti.«

Odpoledne již se tetelily zimou obé kobylky
Křepelákovy před chalupou truhlářovou. »Vidíš,
vidíš«, chytal se naposledy ještě stébla Lipský,
»vítr jest stále prudší, pojedeš zrovna proti nému,
a k nádraží jsou dobré dvě hodiny.« Stihne-li tě
ke všemu ještě metelice| Však už sníh popadávála

*[ to je jedno,« šermovala stařena suchou,
kostnatou rukou, »však nejsem z cukru a ještě něco
vydržím.«

Když se loučila s dětmi, zašeptal Tonda do
ucha Lipskému: +Poslouchejte, strejče, ať se nej
menuji Tonda Koštů, jestliže tu bábu nedostanu
ještě dnes nazpátek. Však už to mám promyšleno;
musil by v tom čerchmant být, kdyby.. „«

»Teda už pojedeme«, velela stařena.
"A dejte, pane Anton, na naši paní švagro=

vou pozor, jeďte opatrač! Ať se jí nic nestanee,
domlouvala Kačka.

——oBje, bjés, houkl Tonda, a už bryčka hodr
cala z městečka. Vločky sněhové padaly stále hu“



tické studium nemá vlastně student času — i
kdyby měl bystrost zvlášť znamenitou! Mlá
denci byli též hlavními sběrateli mezi stodent
stvem oa Ústř. Matici. Za nějaký čas se jim
nějak mladočeský sport znechatil; více ae jim
zamluvila sociální demokracie. A tak bylo pc
třebí důraznějšího vystoupení studentů jiných,
aby peníze na Matici nebyly dány místním 80
cialistům.

Chudokrevný, cigarety zmořený stadent
směje se nafouklému důstojníkovi, dělá laciné
vtipy na urozenost šlechtice, jejž spatří. Ale
týž nažloutlý student cítí v sobě velikou brdost,
že jest potomkem slavných bojovníků hosit
ských, jakkoliv nechce dovoliji šlechtici, aby
se svými předky pochlubil. Hned smekej, ná
rode, před takovým demokratickým studentem!
Vždyť on pohrdá šlechtictvím, jest hrd na své
předky — a to ho přece činí velikým, i kdyby
vlastní jeho tatík lomil rokama, „co z toho
bocha líného bude.“

Čím dále více přibývá příživoíků lidské
Bpolečnosti, kterým se do žádné práce nechce.
A ti s velikým hlukem nosí svoji bídu na odiv,
zvedají pěsti proti „bezohledným kapitalistům“,
kteří nenznávají za potřebné odměňovati za
hálku tučným honorářem. Nosí se na odiv
vetchý kabát „ubohóho lazzarona“. Kdo nechceš
býti tupen jako nepřítel proletářstva, jdi a
bonem ten kabát zlíbej. Jsi třebas dobrým
otcem šesti slušně vychovaných dětí; dřeš se
do úpada, abys nebyl nikomu na obtíž. Ale ty
nejsi ničím ještě proti pozérakému křiklouna,
který se spolehá na podpora lidí pracojících.
Jdi a honem jej opěvaj jako mučednickou oběť
nynější nelidské společnosti. Jegt mnoho sku
tečných chudáků, kteří do bídy přišli bez své
vlastní viny; a ti právě nevytrabují po ulici,
jak je bída hněte. Dovedou trpěti často hr
dinsky — ale to nic není. Teď se musí svět
klaněti těm lidem, kteří umějí s roztrhaným
šatem líp obchodovat než pilný krejčí 8 těžce
urobeným Šatem novým. Literatara sama k ta
kovému pozérství vybízí. Víte, co se stalo
masarykovskému p. K. Horkému? Čtěte si,
jak v „Paličových slokách“ stýská na nevděk
a bezcitnost vlestenecké společnosti. Byl v Praze
prý právě všesokolský sjezd. A jak si vášila
Praha genia Horkého v ten den? Slyšte, jak o
sobě lká: „Já schoulen bídou, zhublá lýtku
jsem těžce vlekl kamsi v dál, prapory, řeči,
fábor, kytka — toť Praha, již jsem miloval. —
Dav Sokolů se za mnou ohléd, kam lýtka asi
dovleku .. . dva nízké vtipy, tupý pohled, to
jistě vyšli od Fleků, — Z nich každý byl 8o
najed' právě a ještě stiral mastnou líc — —
(Bylo vám, básníku, opravdu tak ukrutně zle?
A proč? Proč? A opravdu vás či Sokolové
odbyli nízkými vtipy? Možná, že sí utrhovali
od úst po dva měsíce, aby se mobli do Prahy
podívat.) Ó, moje Praho, tenkrát v hlavě roi
prasklo nervů na tisíc. — A v divém bolu
pad jsem ke zdi a plakal, skučel, tiše vyl, a
na mém srdci dosud jezdí hrot nože, jenž se
nezaryl. — A napadlo mi, kterak dneska moe
vyštvali kdes ze dveří, u bloubal jsem, zda
Praha česká mi poskytne dnes večeři... Ma

stěji a prudčeji do očí. Jelo se proti větru, který
skučel stále silněji. Kobylky nevrle odfrkávalv.
Tonda dojel právě do Kulhánkova; byla to osada
vzdálená ne celé dva kilometry od Korálova. »To
je psí počasí«, začal Tonda nadávat. +»Ani jsem
se na tu cestu kale neposilnil; jsem celý zkřehlý.«
Před nejbližší hospodou zastavil a skočil s bryčky.

»Proč tady zastavujete ?«
»| musím se trochu posilnit; jináč bych

zmrzl jako roh.«
»A to ja tady mám ubohá děvečka sedět

v té metelici jako zakletá princezna, pokud se nc
vrátíte 2e

»Ale kdepak, babičko, slezte taky; vždyť je
vám potřebí taky občerstvení.«

Tonda pomohl stařeně s bryčky a vrazil do
hospody s rozkazem: »Litr piva a něco k snědkul«

Jejda, jejda, pan Anton, usmíval se šenkýř;
"kam pak jedou, pane Anton ?«

»M:sto ptaní radši honem něco přineste«,
mrači] se vozataj. »Takové počasí, že by psa ne
vyhnal a já musím ještě jet až k nádraží v Ž
vicích. Máte šunku nebo kus vepřové ?<

+Panečku, to už ne«, vrtěl hlavou hospodský;
sale nad jsou v komoře ještě dva buřt?; chcete-li.«

»Teda je honem přineste,«
Hospodský se vrátil z komory se zvěstí:

»Vidíte, to je smůla; náš Freute užty: buřty
snědl Mobl bych dát nějakou homolku?«

»1 dejte, dejte, ale hned.
A co Tonda pil a jedl, poručila si steřena

z dlouhé chvíle čtvrtinku. Ale pospíchejte kočí,
ať-nezmeškám vlak, to vám povídám, Dovezete-li
mne pořádně a včas, dostanete diškreci.«

»Buďte bez starosti, všsk vím, co je moje
povinnost., mávl rukou Tonda a pobilbával ne
nápadně k oknu. — Za chvilku se zdvihl a vy
bídl babičku k další pouti. Když vyšel ven, počal
se ediveně rozhiížeti. — Bryčka nikde — a kc
bylky zmizely s ní též. Pokročil poplsšně na
levo, na pravo a už začal láteřiti na lidskou te

tičko slatá, chtěl bych jednou zas celovat
Tvých vlavů sníh, leč odpust, nelse. . . Dosud
Jezdí po mojím srdci ostrý hrot, jenž přimáčkl
mne tenkrát ke zdi a docela se nezabod'.“ —
Teď jen proč tam mladý jan „bezmála už chodil
v badrech a nejedl přes tři day?“ — Ta bídná
Praha nechtěla uznati, že má šiviti moderně
přemýšlejícího mladíka, jakmile týž opustil
poštovní slažbu v Chotěboři. A zač? Jiný —
možná, že ten některý Sokol — zkusilv učení
u mistra jako pes, ale místo co by byl chodil
se svými modřinami a svým hladem na trh,
protloakal se po vyučení zmužile dál, až si
získal obstojné postavení.

Jak velký jest počet matek hotových ma
čednic, které o svých trampotách slovem se
nezmíní a svojí trpělivostí s choravými dětmi,
8 mužem sarovcem apod. stávají se největšími
hrdinkami! © takových se dovíme málo.
Pravá hrdionost obyčejně zkvétá v skrytosti.
Zato všecko tleská a jest nadšeno pro řečnici,
která třebas zbaví se povinností rodinných
opuštěním muže a za ovoje radikální brdlo dá
si slušně platiti.

Kdo místo jalových frazí vychovává pe
člivě s velikou obětavostt děti, naději národa,
kdo se stará, aby po jeho amrti měly děti tolik
aspoň, aby nebyly nikomu na obtíž, ten jest
„blaseovaným mešťákem.“

Proto, starostlivý otče, propij raději, eo
jsi pilnou prací nasbromáždil, hoď děti na krk
obci — a pak všichni dohromady noste na
trh svoji bída. Potom se stanete populárními.
Pozérství se teď vyp.ácí znamenitě.

Tatínek o prázdninách k vlasatému synku
studentovi: „Proč pak nejdeš dnesky se spolu
žáky na procházku do lesa!“ — „Já si dostačím
sám“, mávl rakou aristokraticky student. Olec
byl u vytržení nad ženiálním a samostatným
dachem svého prvorozence. Jenže pak poznal,
že synáček není právě velkým milovníkem sa
moty a že lákají ho karty anebo schůzka
s dívkou třebas sebe méně ogvícenpon. A ta
tatíkovi spadlo bělmo 8 očí.

Jsou celé davy pozérů, kteří chtějí im
ponovati aspoň několika paprsky slavozáře,
vypůjčené od mužů zvlášť vynikajících. Lepí
se dotěrně na šosy velikých umělců; obtě
žují slavné učence nikoli z tosby po vědě,
ale aby se mohli pochlabiti, s kým kdy bovc
řili, jak uěkterý slavný muž kdysi oa jejich
dotazy odpovídat. Proslolý umělec hraje nebo
řídí koncertní čísla. V přestávkách broou 8e
k němu mladíci s prosbou, aby 8e jim podepsal
na pohledko. Nečiní tak z úcty a obdivo
k uwělci, jako spíše k sobě, aby 8e mohli po
chlabit, aby mohli imponovat. Kdo se zná
z náhodného osobního styku s Oadříčkem,
Kubelíkem, Kocianem, Dvořákem, nezapomeň
se mu pokloniti, i kdyby byl sebe větším ob
mezencem. Tací lidé začnou tě častovati tónem
ležerním: „Když skončil Franta Oadříčků po
sledně v Praze koncert, povídám mn: Víš,
kamaráde, něco ti musím vytknont.. ... A on
naposledy sám přisvédčil : Máš, hocha, pravdu.“
— Nebo: „Toníček Dvořáků byl člověkem že
viálním, pravda. Ale oeuměl své umění dobře
=

poctivost. Vášnivé výkřiky jeho vřískavého hrdla
přivolaly bned celou tlupu vesničanů. Tonda šer
moval za velikého nářku bičem tak hrozivě, jakoby
byl chtěl spráskati celou ves a hroznou klatbu
provolával na hlavu toho, který mu ukradl bryčku
1 s tahouny. »Co miteď jen starý Křepelák řeknel
Vždyť mi hlavu ukroutí, až se k němu vrátím
jen s bičem. Tohle je nějaké svědomí? Hanbal«

Zatím kobylky vesele hupkaly po větru
zpátky do Korálova. Když brýčka před hospodu
přijela, čekal již v úkrytu mladý Václav Rákos
níkův, který byv důkladně Tondou poučen, co a
jak má dělati, až Tonda pod krovem hospody
zmizí. Obratný a chápavý učenník mistra Tondy
vyčkal v cbumelenici příhodný okamžik, kdy ho
nikdo nepozoroval a obrátil povoz na cestu zpá
teční, Jen Tonda věděl, jak bryčka zmizela, ale
markýroval okradeného,

+Ach, a copak já ubohá ženská teď si počnu
tady v ciziněl«

»[ budte ráde, že jste sebou nic nevezla;
bylo by vám to zmizelo takyl« těšil Tonda hlasem
již chraplavým«

»A prosím vás, lidičky, dostanu zde nějaký
povoz jiný ?«

+Milá babičko, tady těžko; je tu jen dvacet
chslup. Leda že by vás svezli na trakaři; anebo
by vám nejvýš mohla půjčit stará mlíkařka Jete
lová vozejček se dvěma psy. To víte, že v takovém
místě tremway nejezdí.

=Rény Boží, doma budou čekat a já nešťastné
poutnice . . „« ,

»Tady nářek nepomůže. Vlak vám až před
hospodu na zavolání nepřijede, níkdo vůsdál ne
poveze, a tak bude nejlíp, vrátíme-li se oba pěšky
pěkné po větru a s kopce do Korálova. Já vás
budu podpírat, aby se vám to líp úlo.«

Stařena musile uposlechneuti. „Ze.malé půl
hodinky vcházeli oba do městečka. »Pane Anton,
to si vedete starou pevěstu«, vtipkoval před cbo
lupou Ferda Bránkův,

rodati. Já jako jeho starý známý jsem mu
ednou v Praze domlouval: Antonfne, v době

moderní reklamy musíš sí jínsk počínat...
A on mne pohladil po tváři se slovy : Jsi přece
jenom apřímný, starostlivý kamarád; tvá rada
je dobrá.“ Nebo: „Co pak Jarka Kociánůl
Ten už jako chlapec hrál lépe než já, jakkoli
jako skromný hoch nechtěl mi věřiti, když
jsem ma říkal, že budu v pozdějších létech
proti němu jen tuctovým Šumařem.“

A poslachači se diví, jací asi jsou cbla=
píci ti lidé, kteří mají tak úzké styky s muži
světového jména a kteří je jmenují „ze staré
známosti“ jmény zcela důvěrnými, prostě a —
někdy docela i eprostě.

Někdo má radost, může-li se přitříti
k muoží ne-li slavnému — aspoň pověstnéma.
Pamatuji, jak kat Wolschláger, přibyv do vět

člověka, byl přímo oblehán v hotelu zvědavci
3 z honorace. Nestačil podpisovati pohledky —
i slečinkám, které třebas krátce před tím (zase
z pózy) Ikaly nad přísným zákonem, který od
suzaje k smrti. Řemeslaík nebo pilný intelligent
v den „slovatné návštěvy“ byl pro ně méné cen
ným mužem než kat. — Kdož ví, zda takové
jemné a homanní dušičky by také netoužily,
aby se jim n pohledka podepsal Loccheni,
Bresci nebo Ravachol! Mohly by se potom po
chlabit a víc imponovatl...

Utápime se ve frazích, pilbou práci vla
steneckop nabražojeme hereckým gestem Aa

vlastním příkladem. Jsme národem malým,
těžce sevřeným a střeženým od soupeře sil
mějšího. Tážemeo se tadíž, zda jest vhodno od
dávati se v kritické době tajtrlictví a bezsta
rostným komediím; tážeme se zda jest dovo
leno v čase tak vážném věnovati osobnímu
pozérství víc Času a pozornosti než horlivé
práci pro skutečné blaho národního celku.

Dopis z Prahy.
(Kritika protináboženské agitace od slrany spřá
telené. — slavnosti borovské. — O nábo
ženství ve škole filosof Pawlsen a filosof Masaryk.)

V poslední době mladší realistická intel
Jigence všdy houžovnautěji vrhá 8e na řešení
otázky náboženské a mravní. Zjev ten jest
přirozený hlavvě z té příčiny, že doše lidská
ve své podstatě jest náboženská a že člověk
oklamává sám sebe, když chce žíti bez zájmů
na věcech náboženských. Bezděčný původce
náboženské anarchie v mladých duších, prof.
Masaryk, obklopil se nyní mlčením. Čím pře-.
pjatější byly naděje, kladené v Masaryka, že
svým| poslochačům podá nové, všestranně
ucelené nábožeuství, tím bolestnější jest nyní
zklamání těch, kteří podlehnuvše jeho před-
náškám a jeho demagogii na veřejných schů
sích, bloadí smutně v troskách, které zívají
hroznou prázduotov. Mladí tito lidé, porušení
ehyperkriticisimem“ svého mistra, z pýchy u
————————

»Aspoň je rozumnější než ta tvoje, rozumíš!
A už zalez k mamince, aby ti utřela bradu.«

»Vy jste přece jenom dobrák«, blahořečila.
stařena před chalupou truhlářovou Tondovi. »Sám,
chudáku, jste přišel o povoz a ještě tolik se sta
ráte o starou, cizí ženskou.«

"Copak o tu bryčku se už teď mnoho ne
bojím. Však se ten zloděj nalezne brzy. Vždyť
taková bryčka není cukrlátkem, aby se dala před
očima spravedlnosti do kapsy uschovat, Jen. když
jsme tu metelici tak ve zdraví přestálil<

»A co vám budu dlužna za veši námahu ře
»Co bych mohl chtít, když jsem vás ani

nikam nedovezl?« dělal velikomyslného Tonda,
»Tedy si vezměte tuhle něco darem za své

šlechetné srdce.« Tonda ucítil vhrati čtyry zlaté.
Zatím doma truhlář se ženou široce vyklá«

dali, jak ti Stehlovi stařenu lapili do svých sítí,
jak jim pomalu všecko rozdá, ačkoli toho nepotře«
bujt. Kéž by ta zlatonosná sestřenice | raději
zůstávala u ních v Korálověl

Z tohoto důležitého rozjímání vytrhl oba
manžele redostný vřískot dětí ns-chodbě. A už
malý Francek avěstoval pootevřenými dveřmi:
vAjé, tatínku, tetička se vrátila.«

Druhý den přišel Josef a vyprávěl, že na
železniční trati jsou veliké spousty sněhu; prý
vlaky přestaly jezditi. «Vidíte, vidíte, paní šva
grová,« připomínala Kačka, »stejně byste se byla
musila vrátit k nám. A od nádraží by to bylo
ještě horší než od blízké vesnice. Kdo ví, co by
vás bylo potkalo.«

sAch, zlstá dušičko, máš pravdu«..
Když se vyptévala Jovefs, jak se.-mu vede,

spustil mladík lamentaci, že by už dávno mobl
být zařízen samostatně, kdyby měl aspoň dvě
stovky. Naříkal tak mistrně, še obdržel bned
padesftku a k tomu ještě stará tete mu slí
bila, že pošle brzy víc.-— Poiád aj libevala, jak
ten Košt byl svědomitý, útrpný <= a jek ji Vy
svobodil z velikých nesnásí



reakce proti němu.“ (K dějinám husitství, 104.)
A teď srovnejte s výzkumy Tomka, Palackého,
Bezolda a Tadry odvášlivou lež evangelicko
klerikálního pamfletu! Právě v době husitské
dle svědectví Wintrova „obchod měl v rukou
žid a potom rozdělil se žid s Němcem.“ (Kul
tnrní obraz českých měst, 143.) A univer
sita ? Měla-li se státi skutečně hnod z počátka
předním ohniskem vzdělanosti středoevropské,
nemohlo býti jinak, než poděliti správou její
čtyři národy (a nejenom Němce!). Při tom však
Karel národ svůj těšil: „Až dospějete ve vě
dách, vy budete páni a dědici; sečkejte ma
ličkol“ A známo, jak rázně arcibiskap Jan
z Jenštejna Čechů na universitě proti Němcům
se zastával. Že byl pak Václav IV. příliš po
hodiný v podpoře Čechů, za to nemohla
církev. Dále: vždyť také Karel IV. zakládal
uciversito k vůli tomu, aby národ náš aosel
většího uvědo«ění.

Karel IV. uvedl náš národ „v úplnou zá
vislost na němectví“ tím, že prohlásil český
stát za svrchované samostatný, (jak dokázal ze
Zlaté bully dr. Kalousek) a že českému státu
vyhradil veliký vliv na říši německou. Nikdy
nebyla politická toc státa našeho tak veliká
jako za Karla IV. — O tom Be leták nezmi
ňuje, že slavná universita Karlova byla husity
oloupena o své statky a že v rukou husitských
bídně živořila, jsouc k posměchu jiným kaltur
ním národům. A které německé šlechtice
Karel do Čech uvedl? Chyby, jež páchali na
našem národě Otakarové, odvažuje so nestoudný
pamflet svalovati na tohoto panovníka, jejž
sám český národ nazval „Otcem vlasti.“

Vytýká-li leták církvi ubratnost, nechť
nezamičuje, že husité upálili tisíce katolických
laikův i kněží. :

„Za necelých deset let Čechy jsou skrz
na skrz proniknuty učením Husovým a Vikle
fovým.“ — Chyba lávky. Sami husité nedrželi
se protikatolických zásad Hnusových. A proč
v Čecbách tolik krajanů pobíjeli, bylo-li zde
všecko husitské? Balbín píše, že v prvním ne
celém šestiletí války husitské bylo povraždéno
katolíků daleko nad šest set tisíc. — A v tom ob
dobí tekla nejvíce krev česká, Byl tedy národ
„Skrz na skrz“ proniknot učením „Husovým“?
Táborské cepy učily — „poslušnosti“ — A
když už mluví leták o zavedení roboty, tož
nechť poví upřímně, že pod vlajkou Říma za
Otce vlasti sedlák český byl svobodným, ale
že právě za věku husitského šlechta, nabyvší
velkého bohatství a moci koufiskacemi církev=
ního jmění, sedláka zotročila; uvedla pod své
zpupné jaříno i busitské kněze,

Leč již dost. Celou knížka bychom musili
vydati, aby bylo důkladně posvíceno, jak do
vede bezcitně ohlupovat pamflet vydaný mi
lovníky „reformovaného evangolia.“ Přibili jsme
— pokud místo stačilo — aspoň něco, jako
historický dokument pokrokové proihanosti.

Kontrola lidí, prováděná církevní věrou a
kněžskou mocí, jest pro trvání lidské společnosti
nevyhnutelna. Na základě materiálu, který jsem
nashromáždil a roztřídil v „deseript sociologe“,
dospěl jsem beze vší předpojatosti k tomuto pře
svědčení.

Liberální filosof Herbert Spencer ve „Svéživolopisu.“

Politický přehlea.
Cisař v září přítomen bude námořním

manévrům při pobřeží dalmatském, odkudž
navštíví Bosnu a Hercegovinu. — Ministr dr.
Pacák dne 13. srpna rozloučil se s Horou
Kotnou, při čemž prohlásil v naději, že minist.
předseda Beck zachová se spravedlivě ku všem
rakonským národům, jinak že on, dr. Pacák,
opastí své místo v ministerské radě. — Mi
nistr obchodu dr. Fořt vydal nařízení o vzdě
lání mladších úředníků svého odboru, aby roz
hled jejich se rozšířil.

Sv. Otec Pius X. vydal encykliku o věcech
francouzských, v níž zapovídá rozšiřování ná
boženských sdružení, jak je žádá rozlukový
zákon, svojoje však, aby se zřídily náboženské
obce dle vzoru amerického,jež jsou od státu a
jeho dozoru neodvislými.

Brbská armáda, v níž jest neastálé kva
Šení, má býti reorganiaována, — Celní spor
Rakousko-Uherska se Srbskem dosud nevyřízen.

Protiřecké výtržnosti opakují se na růz
ných místech Bolharska. Nejhůře bylo v městě
Auchialu, které téměř celé vypáleno. Příčinou
všebo jsou vlastně Řekové, kteří zřiznjí si tajné
místní výbory na posílení svého postavení, při
čemž ovšem svým vystupováním dráždí pře
devším Balhary.

Velké znepokojení způsobily v Tarecka
správy, že jest sultán nemocen; nyní však se
správy ty vyvračejí prohlášením, že sultán jest
již úplně zdráv.

V Rusku doutná stále revoluční hnutí.
Ruská vláda, aby zjednala pořádek ve vojsku,

zamýšlí enížit slažební dobu o pěchoty, dělo
střelectva i uámořnictva, — Po žních povoláno
bude do zbraně 77.000 kozáků uralských a
donských a bude jich použíto u sesflení po
licie. — Velkokníže Nikolaj Nikolajevič jme
nován nejvyšším velitelem armády. — V jihc
ruských guberniích jest veliká nouze, a lid
selský, podoěcován revolucionáři, bouří8e. —
Na podpora ruské revoluce utvořilo se komité
inančníků londýnských a pařížských, kteří si
u vůdců ruské revoluce pojistili avé půjčky
tím, že uznávají výpůjčky, které roská vláda
byla učinila v cizině, i kdyby mělo dojíti
k tomu, že by v Rusku zvítězila revolace.

Z činnosti katol. spolků.
V katol. nár. Jednotě čermilovské

pojednával po 2 hodiny minulé neděle předseda
její, náš vdp. děkan J. Seidl o časové otázce
+0 nerozlučitelnosti manželství.“ Vyložil potřebu
znáti otázku tato právě nyní, promluvil podrobně
o manželství ve světle rozumu a víry a vysvětlil
jasně i boj proti manželství. Přednáška za hojné
návštěvy byla sledována s velkým zájmem a mnoho
osavětleno, co dosud nebylo známo. Jednomysluě
hájiti posvátoost a nerozlučitelnost manželství —
to bylo výsledkem pojednání, za něž dloubým po
tleskem vzdán vdp. děkanovi dík všech. Vbodné
byly i praktické pokyny pro našo dny. Zdař Bůh!

Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzi městské rady králo

věhradecké dne 14. srpna 1906 usoeseno:
Zdejším obchodníkům se zakáže zkoušeti moto
cykle ua ulicích a vykáže ee jim do odvolání
serpentina od okresní nemocnice k domu p. Rejchla.
— Žádosti vlastníka domu čp. 229 za mimořádný
odpis přirážek nebylo vyhověno. — K pozvání
c. a k. technického vojenského komitétu ku zk.ušce
automobilů ufmy. Bromovský Scholz a Sobr učiní
se dotaz u téže, kdy zkouška bnde se konati —
Odvolání p. JUDra, Alfreda Radolfa, podané do
vyřízení zdejšího ze dne 25. čevence t. r.č. 421x,
kterým adepřeno mu bylo povolení k obývání no
vostavby jeho v bloku IV., předloží se okresnímu
výboru. — Poukáže ge k výplatě účet fny. Ed. J.
Bittner v Praze za opasky pro policejní stráž. —
Vydá se kvítance ke vkladu výmazo způsobilá,
opatřená schvalovací doložkou na splacených K 165
kostelu sv. Antonína a K 105-— kostelu sv. Jana
pp. Josefem a Viktorem Morávkovými, vlastníky
domku čp. 8. na Zámečko. -- Rozhodnutí c. k.
ministerstva obchodu obledně úpravy řeky Labe
u Hradce Králové a Pardubic postoupí se peva“st
nímu odboru. — Žádost p. Otakara Fachse z Kuklen
za koncesní bostinskou a kavárenskou pro dům
čp. 163 postoupí se Žživoostenskému odboru. —
Žádost p. Fr. Nováka zde za povolení ku prodeji
jižního ovoce a cukrovinek po hostincích se ne
doporučí. — Průmyslovému museu zde bezplatně
se propůjčí do odvolání místnosti v obecním domě
čp. 230. — K návrhu děkanského úřadu zde se
povolí, aby hraní na varhany o deváté mši v době
nedělní svěřeno bylochoralistovi p. Janu Wůoschovi
za roční odměnu K 60. — Nenatřené zábradlí
na orličném zábradlí natře se letos na zkoušku;
ostatní nátěry provedou se příštím rokem. —
Přijata byla offerta p. L. Terbarena na dodání
nového nábytku pro obecnou a měšťanskou školo.
— Žádost pí. J. Preittenbergové, vdovy po měst
ském důchodoím, o zvýšení vdovské pense vyřídí
se při rozpočtu 1907. — Výkazy o činoosti po
licejní stráže v ušěsíci červenci t. r. vzaty na vě
domí. — Panu M. Nepeřenému poukázán k odpisu
Broš činžovní z domu čp. 200. —- K žádosti p.
V. Buriana, býv. pol. komisaře, vrátí se témuž
nájemné zaplacené v obecním domě čp. 34 za
srpen 1906 v případě, že byt uprázdní. — Strážník
Fr. Král odvolavší regignaci přijme se zpět do
služeb policejních a vyzve se, by nastoupil své
dřívější místo dnem 1. září 1906.

Ke uprávě o návštěvě Jeho Veli
čenstva de Hradce Králevé. Mnohélisty
denní přinesly v těchto dnech zprávu, že Jeho
Veličenstvo na cestě do Prahy navětíví Hradec
Králové, aby vyhověl pozvání nejdůst. pana bi
skupa Doubravy. Informovali jsme se na přísluš
ném místě a bylo nám sděleno, že zpráva tato,

jakoby nejd. pm biskup byl císaře pána doHradce Králové pozval a císař pán pozvání přijal
a návštěvu panu biskupovi přislíbil, nezakládá ae
na pravdě,

V/ Pe 20 letech. Dne 5. a 6. t. m. konalse
v Hradci Králové sjezd abiturientů gymnasijních
s roku 1886. V neděli večer byla přátelská sohůse
v místnostech „Grandhotelu“, kde mnozí £ účast
níků shledali se téměř po čtvrt atoletí poprvé;

po chvíli; nenucená, srdečná zábava trvala do
pozdních bodin. V pondělí o 8. bod. slonšena
v kostele P. Marie sádušní mše sv. sa zemřelé
bývalé professory a upolužáky, počtem 11, farářem

utnarem, při níž aesistovali: převor milošrdvých

Hek, farář Novák a na varhany bral učitel J. Kroutil;
pak navětíveno gymuasium, vykonána prohlídka
města a posléz účastníci fotografováni u firmy
Laoghansovy. Své bývalé žáky poctil návštěvou
v Grandhotelu při obědě alovatný pan c. k. škol.
rada E. Budecius, jakož i nynější řiditel gymna
sijní p. O. Rutb. Celkem sešlo se kollegů 4U;
projeveno přání, by sjezd se opakoval každých
pět let. Tedy za 5 let na shledanou v Hradci!
Zdař Bůh!

Městské průmyslové mumseam pro
severovýchodní částkrálovství Českého v Hradci
Králové dle své výroční zprávy za rok 1905
v oddělení předmětů z kujného železa alitiny má
1120 čísel v ceně 8391'80 K, ve skupině prací
ze dřeva 181 čísel v ceně 242760 K, skupina
předmětů z perleti, kosti a slonoviny 62 čísel
v ceně 80050 K, keramické oddělení 456 čísel
v ceně 537287 K, skupina výrobků skleněných
a emaillových 110 čísel za 2363-10 K, oddělení
textilní 1044 čísel za 5990 45 K, skupina vszeb
knižních a výrobků z papíru 143 čísel za 89020
K, obrazů 23 v ceně 104750 K. Nákupy a dary
vzrostly sbírky mosea na 4796 čísel v ceně
43.709:17 K, se sbírkami technologickými na
5151 čísel v ceně 49.083 22 K. — Knihovna čítá
3119 čísel o 4933 svazcích, 62.964 předloh v ceně
50.468:88 K. — Veřejná čítárna průmyslová byla
hojně navštěvována — V minulém roce pořádány
kursy: účetnický, malířský a ciselenrský. Před
nášek bylo 13. — Výstavy uspořádány: výstavka
paličkovacých krajek, předsádkových a obalových
paplrů knižních a vzorných prací z knihařekých
kursů, výstavka grafických prací a vánoční vý
stava drobného uméní a uměleckého průmyslu. —
Dle tohoto výkazu museum v každém směru plní
své poslání, začež apráva zasluhuje vší chvály.

Počasí. Žaě už skončeny; obilí aveženo,
aniž by naň sprchlo; pouze poslední 0783 poněkud
zvlbčeny. Sucbo neobyčejné hrozilo na Hradecku
pohromou zeleninám, okopininám vůbec; otava
na sušších místech jest zprahlá. Mimo to rozšířilo
8e na zelí a kapustě neobyčejné množství hou
senek, které počínají ožírati i mladé lipky, což
jest zjevem velmi řídkým. Poslední týden dostalo
se vyprahlé půdě aspoň částečného napojení. čímž
hrozící škoda suchem poněkud odvrácena. — Ovoce
jeví se na všech stranách hojnost

Nejnovější podoblzny členů rodiny
knížete černohorského vystavujeprávěve
výkladní skříni naproti Grand-hotelu J. F. Laug
hans, c. a k. dvorní ftograf. Radost pobledéti na
marciální, svérázné typy, zachycené fotografickým
aparátem velice zdařile.

Na kapli Smržovskom dal do rukou
naší redakce nejmenovaný 40 korun, což tímto
stvrzujeme.

Majitelé domů, kteří snad posud ne
obdrželi tiskopisu přiznání výnosu nájemného a
je podati povinní jsou, vyzývají se proto, by se
přiblásili o tiskopis v osmi dnech u berního úřadu
neb a porkmistrovského (obecního) úřadu, ježto
opomenutí přiznání nikdo nemůže omlaviti tím, že
poučení neobdržel, a zakročí se proti majitelům
domů, kteří v ustanovené Ibůtě přiznání nepodali,
přesně dle $ II patentu o dani domovu! ze dne
23. února 1820.

Měsíční výkaz Záložního úvěrního
ústavu. Stav vkladů: (na knížky, pokladničví
poukázky a běžný účet): 31. července 1906
K 6,16465548 oproti K 5,903 82885 v června
1906, tedy více o K 200.82663. Vklady přijímá
na 49, ude dne vložení do dne vybrání. -— Na
běžný účet dle dohodnatí. Eskont směnek: V čer
venci r. 1906 eskontováno kusů 1.455 v obnoso
K 2,115.947:79 oproti 1121 kusům na obnos
K 1,660.365-12 v Červenci 1905, tedy více o kusů
334 na K 45558167. Skladiště: (31. července
1906.) Uloženo zboží v ceně K 720.000-—, více
o K 76.300-— nežli 31. července 1905.

Jmenování. Poštovalsprávce p J. Rosa
v Hradci Králové jmenován vrchním správcem
poštovním, v dosavadním působišti.

Konkurs ohlásil včera odpoledne p. J. St.
Malý, majitel cukrářského závodu zde. — Za ne
dlouho tedy israelská država na náměstí se přece
zaokroublí. A kdo za to může? Většinou my sami.

Dělostřelectvo vrátilo se z vojenského
tábora u Mladé Boleslavi dne 11. t. m. ráno do
Hradce Králové.

Ruch stavební. Zdi uovostavbyp. Jos.
Tboře pnou ae již do výšky jednoho poschodí. Na
jesuitskou residenci se jiš začnou klásti krovy.
Z kropáčky zbývá již jen třetina.

Taky „klerikalismast“ Při israelské
svatbě ve středu bylo lze apatřiti v synagoze dvě
hořící svíce, rozšatá světla na lustrui jinde, pány
ieraelské duchovní v talára a s menší rochetou, se
štólou žluté barvy, s birety, kostelníka s biretem,
dále varhany a t. d. Co dávno již katolíci měli,
sa to se teď israelská obec nestydí. Nu — ja má
pokoj; za to na katolické církvi tupí se všecko.

Matiční «lavmost pořádáse již tato ne
ději dne 19. srpoa v Novém Hradci Králové. O
hojnou zábavu je všestranně postaráno. Průvod
vyjde o 2. bod. odpol. z hostince „u Jelínků“
na místo slavnostní do lesa ke Kobližkovy bá
jovně. Vstupné 30 h za osobu. Děti vatap volný.



Spořitelna Krolobradecká. V měsíci
červenci 1906 ulošeno na vkladní knížky K
134.327-98, vybráno na vkladoí knížky korun
205.392 86, vklady koocem července 1906 korun
11,506.779'82;na hypotékypůjčenokor. 83.000—,
na hypotéky splaceno korau 38.11034, na by
potékách koncem července 9,914 11223 K; cenných
papírů v zásobě za korun 2,114.000 —, uložené
přebytky korun 445.448-791

Záložna v Hradei Rrálové. Výkaz
za měsíc červenec 1906. Vloženo K 176.173, vy
bráno K 195.545, zůstatek K 1,499.516. Půjčeno
K 114.761, splaceno K 121.892, zůstatek K 1,4656.108
Počet účtů 2743, pokladní obrat K 783.466, zá
ruční fondy K 132.592.

Z Dolno- Černilova. (Slavnéposvěcení
av. kříže.) Malá naše osada 13 čísel čítající měla
neobyčejnou slavnost dne 5 t. m. Veliké processí
vyšlo odp+ledne z děkanského chrámu v Černilové
za zvuků budby. vedeno 4 kněžími, za účastenství
katol. nár. Jednoty 8 praporem, výravského sboru
hasičského a drašiček,. k našemu novému av. kříži,
který jame sobě postavili nákladem přes 700 K.
Krásný tento kříž se sochami bl. Marie Panny a
sv. Jana Eg jest nemal-u ozdobou vbce naší.
Vdp. děkana uvítala vřelými slovy družičku M
Fe'glova podavší jemu spolu skvostnou kytici.
Řeč dojemnou promluvil nadšeně vip. J. Petrásek,
nyní kaplan v Golč. Jenlkové, načež následovalo
slavné svěcení, po němž vdp. světítel promluvil 6
významu stavěcí kříže nyní i o svatých kol kříže,
adělil uznání nejd. bisk. Konsistoře a povzbudil
věrué katolíky zdejší k vytrvalosti. Družička B
Hyakova pěkně, srdečně vyslovila díky za po
svátné úkony. Koncert kapely p. Vanického mile
pobavil veliké maožetví účastníků, jichž tolik do
jista ješté nikdy v naší obci nebylo, až do večera.
Díky všem, kteří jakkoli přispěli ke zvýšení slav
nosti naší. Kéž vyplní se brzy ještě jiná touba
naše — po zvonku-potedníku. L

Zualost českého šivnostníka v ci
símě. Že p. Karel Adamec z Čáslavě jest zvlášť
v Čechách a na Moravě znám jako velice zkušený
a zručný stavitel věžních hodin, to není divu. Leč
nyní navázali 3 panem Adamcem obchodní styk
jedna firma z Malé Asie od Černého moře. Patrno,
že jméno bystrého odborníka proniklo již hezky
daleko

Jubilejní omen kněžskýchpadesátin v Bílém Ujezdě.Dne 12 srpna 0 poutní
slavnosti „Proměnění Krista Pána“ v Bílém Újezdě
slavil své kněžské zlaté jubileum zasloužilý farář
a b. notář vdp. Frant. Král. Byla to slavnost
tichá, ale tím jímavější a také v Ujezdě věru
vzácná. Od časů fará'e Frant. Junka před rokem
1832 nebylo zde podobné oslavy. Vdp. Frant. Král
vysvěcen byv r. 1856 působil na různých místech.
Od Sadské — přes Borobrádek a Ujezd dostal se
až na Kunštát. Od Labe na Orlici a až k samým
její pramenům. Pak pobyl v Černikovicích a nyní
od r. i893 v Bílém Újezdě. Největší část z tech
let pů-obil na vikariátě rychnovském a na patro
nátě hrabat z Kolovratů. V rodině p. hraběte
Zdenka z Kolovrat byl i za svého pobytu v Čer
nikovicích domácím učitelem. V tomto oboru vý
chovy a katechetiky vynikal. Jako lidumil, který
tak Často svým osadníkům říkávul: „A co bych
mohl na vás chtít — máte beztoho mlň než já“
— nenastřádal si pokladů žádných — ni úspor
jakých pro stáří své. Zcela správně o něm řečeno,
že 1 k jeho osobě i k jebo působení připoutáno
mnoho záslub, byť i ten nynější avět o knězi a
jeho působení a zásluhách téhož maoho slyšeti
nechtěl. — Vdp. Frant. Král sám jako ne zvláštní
ctitel osobních oslav © slavnosti veřejné slyšeti
nechtěl. Chtěl svou „zlatou měi av.“ obětovati
někde v zátiší. Ale duchovenstvo okolní jej při
mélo k tomu, že přivolil k tiché oslavě o slav
nosti poutní. Ze spolků doprovodili svého dachov
ního správce do chrámu Páně místní hasiči s pra
porem. Z duchovenstva okolního zůčastnili se vadp.
V. Klepriík, děkan, vikář a kanovník z Rychnova,
vdp. a pp Frant. Šafránek, děkau m. s. a b. notář
taktéž z Rychnova n. Kn., Ferd. Blecha, děkan,
b. notář ze Solnice, Joa. Domašínský, děkan z Do
brušky, Pav. Rozínek, zám. far., b. notář a kona
rada ze Skalky, Jos. Čížek, vik. sekretář a děkan
« Dobrého, oba duchovní ze Skuhrova, Ferd.
Audrlický, farář z Černikovic, J. Dostál, prof. ná
boženství z Kladna, t. č. na Skalce, Ed Švorc
z Dobrého a J. Imlauf z B. Újezdu, kaplani.
Slavnosti té zúčastnil se též vysokorodý patron
p. Bohuslav hrabě z Kolovrat Poutní i jubilejní
promlavu spojiv, oslavu chrámu Páně a jeho za
snoubencem, sasloužilýmjubilantem, mělvdp. Frant.
Jiří Košťál, farář ze Skubrova. Pak následovala
jubilejní zlatá mše sv. 8 „Te Deum laudamus.“
Po té ve farním domě při přiměřeném a opřímném
proslovení podal vdp. J. Čížek, vik. sekretář a
děkan, oběma spolnjubilantům z r. 1856 vdpp.
Frant. Královi i Fr. Šafránkovi každému zvláštní
album 8 příslošným věnováním a s uvedenými tu
jmény všeho vikarlátního duchovenstva. Slavnost
úkončena upřímně a bratrsky. Přejeme vdp. jubi
lantu na Bílém Újezdě to, čím vyzněl konec řeči
slavnostní — klid, mír, spokojenost pro radost
jebo šedin, pro radost jebo stáří a pro to Boží
požehnání celé jeho farní osadě.

Ze Nlatimam. Jsou to u nás divné poměry
lékařské. Osada tak veliká má toliko jednobo lé
kaře, ač v jiných menších městečkách mívají ne

zřídka lékaře dva. A kdyby aspoň tento Jedelékař byl obecenstvu vždy k službám! Nedávno
byl několik neděl v Praze, nyní zase odejel na
několik neděl 8 vrchností do lázaf a Slatinany —
jsou bez lékaře. Dojížděti sem má ovšem lékat
cbradimský, ale ten každodenně nedojíždí, Když
pak se stane něco náblého, musí býti pacienti
vozeni do Chrudirmě, aneb musí lékař k nemoc
nému, jenž nemůže býti převážen, na rychlo býti
z Chrudimé povoláván. Ale to vše jest na dlouhé
lokte a stojí také mnoho peněz. Když jest placen
obvodní lékař pro Slatinany, měl by také v Slati
nanech stále býti. D»pornčovalo by se, aby 8e ve
Slatinanech usadil lékař ještě jeden. Praxi by tn
měli zajisté oba dva a takovýmto nesnázím byl
by učiněn konec, z čehož L) uměli radost zvláště
chudí, kteří si nemohou tak snadno povozy jsdnati
aneb lékaře z města volati. Byly jíž vysloveny
častěji různé stesky stran čekárny v bytě lékařová
a p, čehož tentokráte opomljíme. Bude však nutno
ještě k jiným věcem svým Časem se vrátiti. Plésti
se do jiných věcí mimo svůj obor není tak důležito,
jako konati povinnosti svého oborn a povolání.

Z Týniště m. Ori. Dne 5. t. m. k veli
kému zármutku zemřela v Týništi n. Orlicí na
letním bytě p pošt. koatroloru a inspektaru c. k.
hlavní pošty v Praze Karlu Paspovi jedinká
3letá dceruška Zlata; táž převezena na hřbitov
Olšanský a dne 8. t. m. v rodioné hrobce pohřbena.

Riegrův obelisk v Hořicích. Po na
mábavé 20tidenní práci byl pískovcový jehlanec
— 12 dlouhý a 300 g vážící — na spodek 3 m
vysoký, který na 7metrovém základě apočívá, dne
11. tm. o půldrahé bodině odpol. šťastné bez
všeliké nehody a pohromy vztyčen. Obrovský kus
práce byl vykonán v této poměrně krátké době.
Lešení bylo dle nástinu stavitele p. K. Šťastného
postaveno. Práce vztyčovací řídil a velikou obe
zřetnosti stavbyvedoucí p. J. Vyskočil a práci
samou vykonalo 10 mladistvých tesařů. Radost
byla sledovati jejich dovedné výkony ve výšce 13
metrů, a hlavné, jak hravě si s tímto kamenným
obrem pomocí kladek vedli — [Ihned nastonpili
kamenici p. B. Rusa a zpracovávají nyní obelisk
na čisto. Během podzimku a příštího jara prove
deny budou práce oa spodku a okolníbo parku a
o příštích svátcích Svatodušních bude za přitom
nosti zástupců celého českého národa slavnostně
odhalen. Hořický Riegrův obelisk bude památní
kem celého českého národa, velice důstojný pro
věčné Časv.

Nový školní rek na ©.k. odborné
škole sochařské a kamenické v Hoři
cích počne výminečně pro tento rok až dnem
1. Hjna 1906 a to na škole denní, jejíž účelem
jest: soustavným vyučováním jak předmětům vše
obecně vzdělavacím, technickým, umělecko-prů
myslovým i obchodním, tak vyučováním vdílnách
vychovávati dokonale vzdělané pomocné síly pro
Živnost sochařskou a kamenickou se zvláštním
zřetelem na jejich budoucí zaměstnání jako dílo
vedoucích, správců závodů u samostatných živ
nostniků; vedle toho samostatným živnostníkům a
pomocnikům uvedených živností umožpiti žádoucí
doplnění jejich vzdělání. Denní škola má dvě od
dělení, jedno pro sochaře, druhé pro kameníky a
jest tu vyučování čtyřleté. Zápis řádných žáků do
první třídy koná se v pondělí dne I. říjoa 1906
od 9—12 bodin dopoledne. Podmínky přijetí: Ža
datelům, kteří — jsou-li nezletilí — mají se k zá
pisu dostaviti v průvodu svých rodičů neb jejich
zákonitých zástupců, jest Re prokázati: 1. že 14
rok věku svébo dosábnoli, neb během roku, kdy
se zápis děje, dosáhnou (křestním listem); 2 do
kladem o příslušnosti (domovským listem); 3. že
absolvovali s prospěchem alespoň dostatečným
přípravku některého podobně zařízeného učeliště,
neb dvě třídy všeobecné školy řemeslnické, neb
III třídu měšťanské školy, neb tři třídy školy
střední, nebo průmyslcvou školu pokračovací (vy
svědčením školním). U žáků, kteří přicházejí
E gymnasia, nepřihlíží se ke známkám z latinské
a řecké řeči. Žadatelé, kteří nepřestupují přímo
z jiného stavu, mají se mimo to prokázati vy
svědčením zachovalosti, vydaným od představen
stva obce, v níž naposled přebývali; 4. že k 80
chařství neb kamenictví tělesné způsobilí jsou
(lékařským vysvědčením). — Ke všem dotazům,
týkajícím se nejen zápisu, ale i jiných záležitostí
Školy odborné, ochotně odpoví c. k. ředitelství.
Podrobné programy školní zašle řediteletví výtisk
2a 40 b, osnovu učebnou za 60 h, jež možno také
ve snámkách poštovních zapraviti.

Bolnické schůze Ndrušení českých
katol. zemědělců konají se v neděli 19.arpna
1906: v Kamýku n. Vit. dopoledne a odpoledne
v Krásné Hoře; ve Lštění dopoledne a v Hošti
cích n Vimperka odpoledne; tábor lídu v Chrasti
u Chrudimě vsadě u městských lázní a tábor lidu
v Třeběšících u Benešova v zámeckém nádvoří o
8, hod. odpoledne.

Z Ranné do Ranné a okolí. Člověče,
vy byste měl nosit, jako teď Maďaři nomívají na
přou, tulipán, ne pro vlastenectví, jako Maďaři,
ale pro něco jiného. Jak vás to jen mohlo na
padnout, Že mne podráždíte, dáte-lí mne do Osvěty

lidu? Jiného úmysla jste neměl, poněvacž sám si
musfte doznat, že není pravda, Co jste o mně
napsal. Šlo vám jen o to, abyste mohl říci, „to
jsem mu dal.“ To jste přišel na pravého! Nejste
vy ani první ani poslední z těch, kteří mne dali
a dají do „Osvěty lida“ a podobných novin. Ne
dávno jsem byl ua př. v „Železničním zřízenci“,
a kolikrát jsem byl v „Ovvěté L.“, na to se zeptejte
redakce. 8 níž imáte tak důvěrné styky. Píšete o
osobních stycích se mnou, znáte mne tedy osobně.
víte, jk vypadám, a azuáte tudíž, že ačkoli jsem
byl tolikrát v novinách hodnoty „Osvěty lidu“, že
jsem posud živ a zdráv. A že mi to neškodí na
ori, můžete poznati z toho, že před nedloubým
časem ve společnosti akademicky vzdělaných mužů
(rozumíte, akademicky vzdělených mužů, ne tedy
nějakých dětí neb výrostků) ku zvyšení radostné
nálady se vedlo vypravování jedavho o druhém.
ve kterých novinách zuíněné hodnoty a úrovně
už kdo byl, a přiznám se vám, že o mné to uváděl
soudní adjuukt. A teď vy jste mne chtěl podráždit
zase strčením do „Osv. 1.“ Vidíte, jak jste pozadu
za duchem času! Tak, tak, noste v knoflíkové
dírce tulipán. — J. E.

Různé zprávy.
->

„OBNOVU« V PRAZE
dostati Ise v knihkupectví p. Františka Hovorky
v Žitné ulici a v prodeji novin p. M Vlčka na

Příkopech.=-———,———2,""
(3) Blahobyt a moc protikatolické

Franelie. O židy postarala se Francie znamenitě,
katolické řády pronásleduje. A ví přece dobře, že
kam vkročil katolický missionář, tam se staral o školu,
u řemesla a umění — že žid čel vždy opatrně teprve
za ním, zřídit prodej kořalky. Francie zrašila nábo
ženské školy a ústavy; židé z toho měli radost, pro
tože za laciný peníz budovy katolíkům uloupené
kupovali. Také zavedla manželskou rozlukn a ná
sledek toho — hrozná rozháranost rodinná a úpadek
počtu novorozeňat. Vláda francouzská chtěla poučiti
lid, že so má starati výhradně o vlast a nikoli o ka
tolickou církev; a teď její svobodomyslné, bezbožecky
vychované děti nedbají ani o tu vlast; stojí 0 to,
aby armáda francouzská byla v rozvratu. Socialisté
prohlásili ústy svého parlamentního zástupce, že jak
mile baode prohlášena válka, odpovědí generální
otávkou. — Německo nechce 8e nijak klaněti „pokro
kové“ činností sousedky Francie a přihlížejíc k ná
sledkům školy bezbožecké, zavedlo ai školu náboženskou.
A náboženství nijak nepřekází Německu v pokroku.
Sím Francouz Jules Huret poučaje avé krajany, že
Německo obchodaje roku 1906 šestnácti milliardami,
Francie však pouze takovým obnosem, jakým obchodo
vala r. 18721! Německo má 47.900 pošt, Francie ponze
11.000. Německo rozesílá 5 milliard psaní a zásilek
ročně, kdežto Francie pouze 2 miliiardy 700 milliouů.
Telefonní dráty v Německu mají dohromady délku
1,383.0 O km, va Francii jenom 128.000 km, Německé
dráby vykazají dohromady délku 55.000 km., fran
couzské pouze 46.000 km. — A teď počítejme dálo.
Námecko má rozlohu 540.703 km*, Francie 536.464 km?
Jsou to tedy státy téměř stejné velikosti. A jakkoliv
jest Francie úrodnější než Německo, přece čítá pouze
necelých 39 millionů obyvatel, kdežto Německo má
nyní přes 66 milliouů obyvatel. Odkud tedy to, že
Francie živí skoro o 18 millionů méně obyvatelstva
než Německo? V Německů jest větší blahobyt, národ
francouzský zůstára pozadu v lidnatosti též úpadkem
počtu novorozených dětí. Teď bade s Fraucií ještě
hůře; francouzským židům povede se ovšem líp, po
něvadž se na úkor národa stále více obohacují. A čím
víc bude žid se smáti, tím víc bude plnokravný Francouz
trpěti. Ti, kteří stále nám dávají za příklad „pokroku“
protikatolickou vláda francouzskou, neřeknou, jak jest
vlastně ta osvícená Francie v úpadka

Z utrpení uherských Slováků. Vrbovce
jsou městys slovenský pod nadvládou žídův a Maďarů,
Hospod plno, ale an: jedna křesťanská. Žid dostane
koncesi na všechno, křesťan na nic. Obyvatelé vrbo
večtí jsou převážnou většinou evangelíci. Katolická
fara jest tu ovšem také. Farářam jest zde Edvard
Šandorfi, Slovák tělem i duší, přítel lidn, spisovatel.
Byl dříve v Budapešti městským katechetou, pak re
daktorem, kdež byl miláčkem lidu, zvláště dělnického.
A hle, tento knéz jest přeložen z pokuty, z tresta
z Bodapeště až do Vrbovců. Farnost jeho čítá jen
sto duší, z nichž je Ó0 ciká.ů, a ze zbývající pade=
sátky skoro všichni muži jsou ze výdělkem jinde,
většinou v Americe. Příjmy nemá farář téměř žádné,
Kdyby nebyl literárně činným, musil by zabynouti
hmotně i duševně. Nadaný tento lidumilný kněz proto
stižen jest tak kratým osudem, pr.tože všechny vrch=
vosti maďarské řídí ae heslem: Slovák není člověk,

Vzpomínka ma požár „Národmího
divadla r. 8881. 12. arpnat. r. bylo tomu právě
26 let, co lehlo popelem Národní divadlo v Praze.
Očitý svědek vypravnje v časopise „Divadlo“ o po
žára takto: Vyblédli jeme vikýřem (v nemocnici na

Karlověn a spatřili na pohled nepatrný,ohnivý jazýček, kterak se plazí kolem jedné ze čtyř
zlacených bání na rohu klenuté střechy. Na povrchu
sotva patrný — sařil tou dobou jíš v podatřeší di
vadla shoubný pošár. Ve chvilce bylo na půdě
k umačkání, lékařové, lehčí nemocní i opatrovnice,
věe tlačilo se k vikýři a kašdý, přesvědčiv se o pravdě
jako blesk se roslétnuvší správy, zaslzel, a brzy
ulzela (elá Česká Praba — a drubéhodne celý národ.
Požár konal dále své dílo shouby. Sešli jeme s půd
s vyšli do ulíc. Ve všech ulicích k řece vedoucí



byla obrovská zácpa. Davy lida se šli rozloučit se
„zlatou kapličkon“. Zamífili jeme k Palackého mostu
a ta v jedné z okrouhlých výbybek etannvše, opatřili
jsme úchvatné divadlo. Střecha Národaího divadla
tonula v moři plamenů. Obrovské množství lidu stálo
tebdy v ulicích, ale ticho bylo tak veliké, de slyšeli
jsme zřetelná příšerný praskot požára. Davy stály
zmlklé, jakoby dosud nevěřily, že je to všecko sku
tečnost. Až tu pojednou nad střechou divadla zavířil
plamen v krabu, bned na to vyrazil mobu ný sloap
ohnivý ku setmělé již obloze, a temná rána zvěstovala
Praze, že směle klenutá střecha zlaté kapličky více
v slanci nezazáří. Krovy se pobořily a veliký lustr
spadl poloroztavený žárem do blediště. Tou dobou
ticho v nlicích přeblnšeno bylo pláčem, tichým, tla
meným pláčem a proto tím bolestnějším. Ale dlouho
Praha neplakala; heslo: „Postavme Národní znoval“
rozlétlo se od úst k ústům, a kde kdo spěchal do
hostinců a spolků, kde hned pořádány sbírky a upiso
vány sumy až překvapojící. Národní bylo skutečně
postaveno znova, ale hotovo není dosud, modely Schnir
chových trig blýekaly se před požárem na svých.
podstavcích, ale na novou badova se dosud nedo
staly. Ty prázdné podstavce jako by nám byly zbyly
na památka na nešťastný 13. srpen I. P. 1881,

(20)Historický koutek. Jak oslavili
Husité vítězství své u Domažlic? O tom
podává českému protiklerikálnímu intelligentu Zapova
neklerikální Kronika českomoravská neuvěřitelnou a
zcela klerikálně znějící zpráva tuto: „V Praze slavilo
se vítězství Domažlické 14. a 15. srpna r. 1431 ulož
bami božími a tu stalo se, že když Pražané Staro
městští po narození Panny Marie 8, září v procesní
e kříži a s Božím tělem šli na hrad královský k sva
tému Václavu do hlavního chrámu, a potom 8e zas
vraceli, že se pod nimi přední most před velikoa
branou bradskou probořil, tak že na sto lidí pod
most epadlo. Pravilo se, že 16 apadlých hned se za
bilo, a víc než 60 lidí že se těžce poranilo.“ (Sv. II.
str. 1124.) Byli to ti naši hasitětí předkové přecejen
zabednění klerikálové: služby boží, processí, kříže'
tělo boží, hrad královský, kaple av- Václava
samá tma. Největším trestem pro průměrného českého
intelligenta po mém soudu by b-lo, kdyby měl
opravdu si přečleti dějiny husitství dle Palackého,
Tomka, Bezolda . . . Mnoho se dějiny ty chválí, ale
málo se — čtou. Takhle šestihaléřové pamflety! —
Táborští kněží někteří nesměliFáboritovi
Žižkovi na oči. Zapova neklerikální Kronika o
tom vypravuje (av. II. etr. 970, 971) následající: „Co
do náboženství zašli Táboři dále, nežli Has, ba i nežli
Wiklef Co se samého Žižky týče, velice by se mýlil,
kdoby Žižku za nejvýstřednějšího a nejžárlivějšího
vyznavatele učení Táborského pokládal, neboť on
vakatku co do vyznání víry nebyl ani pravým Táborem
a již zmínka o tom 8e učinila, že se v tom ohledu
více ku Pražanům chýlil. Žižka věřil 1. ve svátost
oltářní, že se chléb a víno proměňuje ve skutečné
tělo a krev Páně, 2. on gsachovával posty, 2. měl svaté
ve cti, 4. držel na to, aby mše av. vykonávala se
v ornátech. Kdešto o tom všem Táboři více méně měli
mínění odchylné, Pražané zas a kališníci vůbec víc
a více k církvi všeobecné couvali, držel ce Žiška hlavně
jenom zásad Hueových, a velká část Táborův s ním se
v tom srovnávajíc Činila zvláštní sbor náboženský
v lůné samých Táborův. (Z toho patrno, še když se
Haeité odtrhli od autority učící církve katolické, ješ
písmo sv.a články víry autoritativně vykládá a určuje,
tím samým se odtrhli od jednoty duševní a rozpadli
te jako tělo bez duše v různé sekty, jež navzájem se
ovářily, ba i násilím se pronásledovaly. Poz. pisatele.)
Nemohblo to ovšem dlouho trvati, aby o různé nábo
Ženské emýšlení a politické mínění mezi Tábory spor
nepočal. Celá Táborská strane, kněží a obce, měli
první svůj valný sbor okolo 24. února 1422 o maso
pustě v Písku, a to pro lepší spořádání věcí svých
jak náboženských, tak politických; a co tam za pra
vidlo nalezeno, všem obcím Táborským bylo ozná
meno. Věc možná i pravdě podobná, še nálezové toho
sboru Žižku pohnali, že se od ostatních Táborův od
dělil, že přestal býti neprostředním vládcem města a
lidu Táborského, a že někteří kněží Táborští, jmeno
vitě Václav Koranda, od té doby ani před ním uká
zati se nesměli, neboť je bratr Žižka zjevně pikbarty
(t. j. křesťany, kteří nevěří, že chléb a víno se mění
v Tělo a Krev Páně, Pozn. pisatele) a kacíře nazýval“
Nebylo tudíž nejen mezi Husity, kteří se dělili na
mírné Pražany, radikálnější Sirotky, a radikální Tá
bory, jednoty ani náboženské ani politické ani aoci
ální, ba nebylo jednoty náboženské a částečně i po
litické ani mezi samými Tábory, ač v socialismu de
mokratická myšlénka pevně je pojila. Ku př. Jan Žižka
byl pro volbu krále, Mikoláš z Husi byl pro bez
královí pro repablika. Po bitvělipanské (1484)někteří
Táboři králi Sigmundovi se poddávali, někteří do po
sledního dechu jako pan Robáč z Dubé mu odpírali;
někteří byli pro vyjednávání a Římem, někteří byli
naprosto proti nímu, atd,

O důležitosti a potřebě víry píše
orgán spisovatelky Elišky Krásnohorské dále: „Vyčítá
se náboženství sobeckost, a má ae za to, že jen lidé
sobečtí cítí nábožensky, poněvadě již za své nábo
ženské cítění chtějí býti odměněni, a také, že v ná
boženství hledají útěchy jen tehda, když se jim vede
zle, a ta prý jim má náboženství psskytnonti měkké
podušky, na kterou se chtějí položiti. Ovšem, nedá se
popříti, šo jsou teké tací lidé, leč jest dl.žno ugsnati,
Že jsou taká nejnesobečtější lidé, kteří neupínají svých
myslí k odměně v nebí anebo k trestům v pekle, jak
snad to které náboženství též ačí, ale kteří mají silné
religiosní (náboženské) cítění proto, še k svému Boha
vzhlíží « důvěrou a láskou, v jehož moci ponechávají
vše, co se jich ve vzhledě jakémkoliv týče a vyhledá
vají bo k zušlechtění a povznesení svého vlastního já.
A to, sdá so nám, jest to pravé náboženské cítění; a
já specielně nemohu ai předataviti člověka, který by
činil nárok na člověka sbožného a činil by dobře jen
proto, že čeká odměnu a sdršuje se sla jediné proto,
že se bojí trestu. — Máme také sa to, de šádně ná
boženství nebude lidstvo přímo nabádati ke konání
zle, a če nebude se v něm učiti: „Však mi to Bůb
odpustí.“ Teto právě se vytýká náboženství koto

lickému zvláště, co se tkne instituce zpovědní. Vždyť
prý se můte břešiti do syta, však se vyzpovídám a
badu čist! Toto tvrditi mohou jen falešní vykladačí
náboženství. Také nesmí se hlásati, že Boba stvořil
strach; přece však velmi částo slýcháme: „Toť boha
bojný člověk“; anebo, vidíme-li, že někdo páchá zlo,
zvoláme: „«8 se ten člověk Boba nebojíl“ Nikdo
přece nebude mysliti, že by se musil bohabojný člověk
třásti před Bohem, ale domníváme se bez odporu, že
takový bohabojný člověk vždy jest pamětliv všady
přítomnosti a vševědoncnosti božské, což ovšem držívá
na azdě jeho zlé pady a náklonnosti. Proto nepřed
stavujeme si človéka zbožného a bobabojného jinak,
než že jest člověkem dobrým, charakteru čistého. A
není-li účelem výchovy nic jiného, než vychovávati
z dítěte dobrého člověka, charakter čistý a ušlechtilý,
ba dokonalý, jost nejen dobře, ale zároveň nutno vy
chovávati dítě v náboženství, a ukázati mu cestu, na
které jest možno povznésti se k Bohu. Zbývá ještě
otázka: „Kdo má u dítěte cit náboženský buditi?“
Příroda, zdá se nám, že určila matka za první budí
telku náboženského citu u dítěte. Blaze takovému
dítěti, jehož matka dovede povznósti útloa dušička
jeho k Bobu. Takové dítě Ine obyčejně láskou k ro
dičům, jest k nim activé a jich poslušné. Na druhé
straně matka, která dítě v náboženství vycvičila, bývá
klidna ohledně jeho budoucnosti. Tane mi na mysli
jistá matka, které bylo rozlončiti se 8 jejim j=diným
synem, jenž musil daleko od ní za svou existencí
odejíti. Paávala ma takto: „Milý Pavle, nezapomínej
na Boha, důvěřaj v něho, abych se newusila o tebe
chvěti.“ A syn při vzpomínce na matčina slova vždy
od zlého byl odvrácen.

Na sjezdu katolické moderny, ko
naném 81. července t. r. v Přerově, přijat byl svorně
a pak publikován tento projev: 1. Odmítáme útoky
na katolickou církev, jakoby se byla přežila a jakoby
byla ona příčinou nedostatků našebo národa. Odmí
táme tadíž heslo „Pryč od Říma l“ Naším bealem jest:
Uplatniti se v Římě, imponovat vedení církovníma
silou mravní a kultarní i hmotnoua zlskati jeho vlivu
a autority k prospěchu a slávě olrkve české. 4. ŽA
dáme, aby hierarchie byla volena kněžstvem bez ohledu
na středověká privileg's, a aby statků církevních uží
vela ve prospěch církevních účelů kultarních a hu
manních v naší zemi, aby v kněžstva noviděla avých
němých sluhů, nýbrž bratry pomocníky, ktoří mají
býti slyšání a podporování. Mají-li míti kněží sku
tečně bratrsky styk se svými biskupy, žádáme, aby
děkanové (vikáři) byli od biskopů jmenování z kněží
od kněžetva dekanátního navržených. 3. My kněží
českoslovanští máme za zvláštní povinnost, hájiti dě
dictví našich velebných věrozvěstů sv. Cyrilla a Me
thoděje. Dědictví to vidíme nejen ve víře katolické,
nýbrž i v bohoslužbě národní a v církevní samostat
nosti České. Žádáme tudíž o zavádění slovanského
jazyka do bohoslašby a vymanění episkopátu primi
tialní oblasti české z područí Vídně. Prosíme o zří
zení bohoslovné akademie Cyrillo-Methodějeké, která
by sdružila všechny kmeny slovanské na poli boho
vědném. 4. Protestnjeme proti zneužívání církevní
moci sa strany biskopů maďarských proti národním
a církevním snshám kněžetva a lidu bratrského kmene
slovenského. 5. Žádáme církevní vrchnost vídeňskou,
litoměřickou a jiné, aby daly českému lidu České
služby Boží. 6 Vshledem k tomu, že celibát kněžatva
je čistě dieciplinárním zřízením, a vzhledem k tomu,
Že stává se mnohým kněžím kamenem úrazu, takžs
působnost jejich ochromaje, rozervanost duševní za
viňuje, ba část jejich dokonce k odpadu od církve
dohání, žádáme časovou úprava tohoto čistě discipli
nárního zřízení. 7. Tak jako je nám samozřejmou zá
sada: katolické dítě patří do katolické školy, neka
tolické dítě do nekatolické školy. Katolická škola pak
předpokládá katolického učitele, neboť výchova musí
býti jednotná. 9. KatolickájModernasympatisojes pra
cujícím lidem, cítí důležitost otésky sociální, vidí
v ní též otázku mravní a náboženskou, a vítá s po
těšením organisace na základě křesťanském a vybízí
avé stoupence k účinnéma spolupůsobení. 9. Uznáváme
potřebu, aby uvědomělí katolíci súčastnili ae veřej
ného divota politického a bájili zájmů katolického
občanstva, ať už ve straně kterékoliv, pokud nestojí
ne stanovisku protikřesťanském. 10. Žádáme také pro
katolické kněšstvo svobody sdražování k hájení jeho
zájmů. 11. Žádáme, aby katolický tisk byl na výši
doby, aby byl v rukou lidí skutečně vzdělaných ane
odvislých a dobře placených, a aby uš bobvslovci
byli vedeni k sledování všech časových proadů, k pu
blicistické činnosti, aby byli vychováváni ke karakterní
samostatnosti. Žádáme, aby nejen kleras nižší dopi
sováním a řádným předplácením katolický tisk pod
poroval, nýbrž aby i hierarchie se statků církevních
tento moderní apoštolát podporovala.

Učitelský kurs pre kreslení ma
obocných školách die volnějšímethody bade
při c. k. českém gymnasiu v Plsni od sačátka října
1906 do konce června 1907. Vyučovati se bude vědy
v neděli od 30 hod. dopoledne do 3 hod. odpoledne dle
svlášní osnovy c. k. ministerstvem kultu a vyučování
schválené. — Písemné přihlášky k účastenství při
kurse tom, opatřené vysvědčením způsobilosti aneb
u těch, kdo ho posud nenabyli, vysvědčením dospě
losti učitelské, buďte podány cestou úřední (skrzs nad
řízenou c. k. okresní školní rada) u ředitelství řeče
ného gymnasia jakožto správy kursu nejdéle do 6.
září 1906, aby se o přijetí do kursu včas moblo
roshodnouti.

Ohromnost Londýna jevíse jasněs ná
sledujících údajů: Londýn čítá nyní 7,113.560 oby
vatelů na 35.000 hektarech, Sňatků u svírá se v Lon
dýně za rok 89.685. Dětí narodí se 129.835 a zemřelo
dle výkazu za minolý rok 74.900 lidí. V minulém
roc) připlolo sem 27.098 lodí s 17,073. 852 tunami
uákladu a odplalo 27.471 lodí s 16,251.474 tunemi
náklado, Železnice londýnské doprav'ly sa minulý rok
298,688.760 lidí, tramwaye 433,781.880 s omnibusy
288,865.214 osob. Pošte, jež má 46.216 úředníků s
Břízenců, vykazoje.sa uvedený rok 727,200.000 do
pisů, 166,600.C00 dopisnio, 168,200.000- tiskopisb,

22,700.000 časopisů, 17,391.000 balíků a 291.216
doporočených balíčků, 6,472.000 doporučených dopisů
a 26,864 000 telegramů, Telefon londýnský má 3.135
veřejných kabin. V roce 1904 až 1905 používalo se
v Loudýně 11.841 automobilů. :

Výkon llstonoše. Zapříležitostislužebního
jubilea jistého listonoše vypočítala „Berl. Morgenpost“,
že každý listonoš ve větším městě vykoná denně cestu
3% km, tedy ročně asi 11 tisic km, za 265Jet tudíš
276.00) km, Objem zeměkoule obnáší 40000 km,
vykoná tedy listonoš za čtvrtstoletí tak velkou cestu,
jsko by sedmkrát obešel celý svět,

(3) Také osvícemý starostu. Chudák—
už bo hrouda kryje. A nač také vyzrazovati jméno i
kdyby posud žil? Vždyť takových starostů jest posud
nemalý počet. Opsali jsme do slova a do písmene tohle
vysvědčení nemajetnosti, kteró sám sestavil: „Aušto
vam potvzujem že Barbora Kapraska je do cela ne
najetna 5 děti jednoje mrzak nanohi Jozefji na zejma
voslep navoko skrz vidle na houj. — N N. stasta.“
Jak je vidět, pan starosta při sepisování listiny po
čínal si stručně, ale paal také obsažně. Vždyť pozna
menal, že oslepl Josef na oko (aby si někdo nemyslil,
že oslepl třebas na ucho) a že mu oko bylo vypícanato
hospodářským instramentem, který se do fatrálu ne
schovává.

Poručíkovo trápemí 6 rokrutem.
Scéna: U vojenského cvičiště někde oa Rusi. Uvoz.
Ve stínu sedí porůzna rekrati. Pan poručík je pou
čaje. Rozhovor s jedním rekrutem je následující:
Poračík: „Copak bys dělal, milý syna, kdybys potkal
v poli nepřítele ?“ Rekrat: „Já bych ho zabil, Vaše
Vysokoblahorodí.“ Poručík: „Výborněl A co bys dělal,
kdybys potkal celou setninu nepřátel?“ Rekrat: „Já
bych ji zabil, Vaše Vysokoblahborodí.“ Poručík: „Ale
na to bys přece sám nestačil. Ty bys nepozorovaně
se vytratil a podal a setniny zprávu. — A co pak
bys dělal, kdybys zpozoroval v poli nestřeženou
kráva ?“ Rekrat: „Já bych ji zabil, Vaše Vysoko
blaborodí.“ Poračík: „Špatněl“ Rekrut: „Já bych se
nepozorovaně vytratil a podal bych u setniny zprávn.“
Poračík: „Také špatné! Ty bys ji chopil za rohy a
dovedl do tábora, rozamíš ? — E, teď mi pověz, co
bys dělal, kdybys potkal v poli mne? BRekrat: „Já
bych Vaše Vysokoblahorodí zabil“ Poračík: „Oslet
Já jsem přece tvůj předetavený a mám raskonu uni
formu stejně jako tyl“ Rekrat; „Já bych se nepozo
rovaně vytratil a podal bych u setniny zpráva I“
„Mezku pitomý! Já přece nejsem šádná nepřátelská
sotnina|“ Rekrat! „Vzal bych Vaše Vysokoblaborodí
sa rohy s dovedl do táboral“

Nová dámská moda. Letošek přinesldo
mody dbalým Paříšankám zajímavou novinku — pa
pírové klobouky. Třeba že tato moda není zrovna
nejpraktičtější, přece ji milují krásné Poříšanky velice.
Ze dvou příčin: nejprvé, že je laciná a pak, že jich
vkus ta má neobmezené volné pole, neboť každá dívka
si může vyrobit klobouk docela podle svého vkusu.
Materiál ani za řeč nestojí: kus krepového papíru,
šňůra prostředně elabého drátu, toť všecka příprava,
s níž se můžeme dát klidně do neobvyklé práce. Colý
výpravný náklad nepřestoopí dvou koran.

Poučení v příčině podání přiznání
výnosu nájemného domů v místech dani
činžovní zcela podléhajících za účelem uklsdání daně
pro berní období 1907, 1908. (Dokončeni.) 1. Výnos
nájemného a to i ohledně tavení LB Čas od uaně
vavobozených, budiž udán pro každý byt a pro
každou část domu zvlášť dle umluvoného nájemného
roku 1905 a 1906, t. j od 1. ledna až du konce pro
since 1905 a 1906. Jen v místocb, vo kterých takó
zavedeny jsou Ibůty k vypovídání bytů a placení ná
jemného dle vyblášení c. k. místodržitelství proČechy
ze dne 31. Července 1880, č. 36893 (č. 36 Z. S.) pro
král. zemské hlavní město Prabu platící, aneb kde
Ibůty k vypovídání bytů a placen: nájemného od
Havlas do Havla zavedeny jsou, budiž celoroční ná
jemné každého bytu a každé jiné části domovní dle
nájemného roku 1905 a 1906 amlaveného v místech
prvnějších za dobu od 1. listopadu 1901 aš do kooce
října 1906, v mlstech níže jmenovaných ale za čas
od Harla 1904 až do Havla 1906 přiznano. 2. Platí-li
se jistý obnos (místné) z bad, stánků, výkladních
skříní, firem, anebo za vyvěšení jakýchkolv tabulí
nacházejících se v domě, ve dvoře neb průjezdě, at
jsou majetkem domácího anebo jiné osuby, budiš ta
kový plat rovočš jako nájemné přiznán. Sem náležejí
též vývěsné skříně fotografů, nebydlí-li fotograf v domě
neb nemá-li tam dílnu a neplatí-li tedy činši spolu
s místa vývěsného. 8. Za Činši nepovažuje se pouze
plat v hotových poněsích, jenž jako takový vyjednán
byl, nýbrž mají se i veškeré další dávky jak na po
něsích, tak práce a podobné přizasti. Žádá-li tsdy
domácí od svých nájemníků pod jakýmkoliv jménem,
tedy i za vodu, čistění, osvětlování, užívání zahrady
neb nábytku atd, jakousi přirážka kčinži, badiš při
znána celá činže i s touto přirážkou, ovšem Ise v při
2.ání pozaamenati, kolik by z celé přiznané činže
s této příčiny se odečísti mělo. Nutné výlohy za
účelem vnitřní úpravy a zařízení bytu, jestliže no ná
jemalky majiteli domu nabražojí, aneb je li nájemník
povinen mimo smlavenou Čioži ze svého ubraditi,
musí jakožto vedlejší dávky k přiznanému obnosu ná
emného při vyměření daně připočteny býti. Opome

jnut( přisnání takových vedlejších dávek pokatovalo
by se jako satajení nájemného. 4. Stane-li 6e změna
v přisnané činži po podání přiznání běhemr. 1906,
budiš ve 14 dnech c. k. okresnímu hejtmanství po
dáním nekolkovaným oznámena. Kdyby ae činže
zvýšila a oznámení o tom opomenalo, pokutovalo by
ne toto neoznámení činže jako zamičení činže. 6.
Místnosti, jichžto majitel domu, jeho pokrevní pří
busní, domovník a jiní slašební neb správce domu
ened bozplatně užívají, baďteš přisoány s nájemným,
jskóboš by se od cisích nájemníků docíliti dalo. Po

měr takových nájemníků kmajiteli domu budid téžv poznámce podotkout. 6. K vůli vyměření daně pro
léta 1907, 1908 budiž též přisnána a tadíž dani po
drobena cena Činžovní oněch bytů, jež rokem 1905
Beb 1906 prázdny byly, poněvadé domácí ony byty,
které v roce 1905 neb 1906 baď zosla neb částečně,



buďpo celý rok neb jakousi část roka prázdny jsou,
domáhbati se mobl poměrného odepsání daně již pro
rok 1905 neb 1906, pročež byty takové nemohou též
i v roce 1907 a 1908 daně sproštény býti. 7. Uprázd
nění bytů a jiných prostor nájemných lze ve 14 dnech
ode dne počítaje, od kteróhož se prostora nájemní
uprázdnila s nájemně platiti přestalo, c. k. okresníma
bejtmanství písemně oznámiti, načž ve odepsání daně
nařídí. Na oznámení aprázdněných prostor po čtrnácti
denní lhůtě zadané, Ize vzíti zřetel jen ode dne, kdy
oznámení k úřadu došlo a nemůže we po Čas již prošlý
vypadající daň zmírniti neb odepeati i kdyby oprázd
nění bytu neb prostory skutečně dokázáno bylo. Ma
jitel domu má povinnost, opětné pronajetí aprázdněné
prostory nájemní ve 14 dnech c. k. okresnímu bejt
manství písemně oznámiti. Opomenutí tohoto ozná
mení pokntuje ve jako zatajení nájemného. 8. Pro
káže-li se, že mojitel výnos nájemní zamlče), zaplatí
trestem činži celého neb části domu, buď zcela neb
částečně dle toho, byla-li činže za celý dům neb část
domu, boď zcela neb částečně za'olčena. Vedle tobo
zaplatí též vypadající dvojnásobnou část dodatečné
daně za celou doba, po kterou zatajení trvalo. Rovněž
nájemníci, nesprávná udání potvrzající, propadají po
měrné pokutě.

Nový zdroj příjmů pro Ústřední
Matici Školskou odporačajíÚstředníMaticiŠkol
ské někteří příznivci z řad lékařských. Ústřední Matice
Školská vydala totiž účtěnky, opatřené jubilejní
známkou matiční a účtenek těch užívají někteří pp.
lékaři jako blanketů receptových. Blok účtěnek, obaaba
jící 100 kusů, prodává ae v kanceláři Ústřední Matice
Školské v Praze II., Spálená ul. 24, za z korany.
Českým lékařům, kteří vždy stáli v řadách prvých
příznivců Ústřední Matice Školské, naskytoje se
vhodná příležitost, hojným užíváním účtěnek přispěti
k rozmnožení příjmů naší nejdůležitější instituce
národní.

Na sjezdu bohosloveů a kněší česko
slovanských v Čes. Budějovicích, který
trval od 7.—9. srpna, promluvil universitní professor
dr. Alb. Bráf o žádoucím poměru klerika k sociálním
vědám. Řečník v blaboce promyšlené řečí vymezil
určitě různé pojmy z oboru sociologie. Sociální činnost
kněze jest velice důležitou pro celý národ, jest poše
tilo ji ignorovati. Nechť kněží horlivě se účastní soci
álního rachu, zvláště nechť si oblíbí stadium národo
hospodářské a právnické — Jiří Sahula z Hradce K-,
mlovil o náboženaké základné našeho národa v bi
atorii. Poukázav na to, že nyní i lidé mimo katolický
tábor stojící vážněji na otázku náboženskou poblížejí,
vykládal, proč se nesmí dáti strhnouti náš národ lidmi
nepovolanými, kteří usilují luštiti náboženskou otázku
bez dostatečného studia a jichž praktická akce neod
povídá jejích theoriím. Nelze zaváděti v různých ní
rodech zvláštní „národní víry“, poněvadž náboženská
pravda jest pro všecky národy stejná. Pak vážnými
historickými doklady dokomentoval, jak náš národ i
v dobách rozbouřených gravitoval k Rímu. Katolická
doba Karla IV., kdy panovala u našeho národa ná
boženská svornost, jest pro náš národ dobou nejslav
nější, jakkoli tehdy papežská stolice byla již ve vážné
krisi. Po vystoupení Husově sama největší část husitů
— jakkoli fysicky byla vítězem — často dokázala, že
nechce trvale se odloučiti od Říma. Sekty příliš radi
kální udolány hasity samými. Církev busitská po
válce vlastně výbradoě lišila se od církve katolické
tím, že atála o přijímání pod obojí, že její kněží po
dávali velebnou svátost i nemlavňatům a že Hus ctěn
a husitů jako evětec — asré věci, kterých Hua ne
zavedl ©Organisace církre v ducha Hasových alov
provedená končila brzy mravuím bankrotem. Česko
bratrská jednota, jež vznikla nedlouho p“ válce, jest
velikou obžalobou busiteké reformace. Čeští bratří
provedli očista mravní, ale jak dlouho jejich obec
při původní mravní důslednosti setrvala ? Nastaly
Sde vážné rozpory a pak nehodné kompromisy s ra
dikálními sektami, které vnášely do českého tělesa
živo! cizí, ducha pravých zbožných Čechů nezvyklý.
Na př.protestantism byl náboženstvímaristokratickým,
přinášel místo uvobody ještě větší útisk nejširších
vrstev národa Při tom tak veliká náboženská zvůle

jednotlivých aekt! A stále větší tříštění na sekty nové,
Hotová anarchie. A jak uboze to dopadalo tehdy
s českou kultorou. Po katastrofě vrácen národ na tu
sákladnn, na níž stavěl Karel IV. A tato základna
dle výzvy Tomkovy má býti národu pravou cestou
ke zdárnému rozvoji. Faktická realisace vznešených
mravních ideí naší církve dovede nás výše než lidské
a pesvorné bypotbésy myslitelů nekatolických. (Dok.)

(Zasláno).

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

Tpátek dno24. srpna 1906, opůl 9. hod. depol
© diecásním spolkovém domě „Adalbertinu“, Jíříkova tří

da č. 800—1. v Hradci Králové.

Václav Uhlíř, Dr.František Reyl,
předseda. jednatel.

Pozn. Ježto schůze projednávati bude důležitésáležitosti a poskytne též přehledo pololetní činnosti,
jest účast ze řad členstva žádoucí.

Eřáteotěé!
Jest ještě plno nedoplatků za Obnova iČa

nové Úvahy. Neodkládejte s vyrovnáním. Kdo od

čudůj o m — Kdokoliví ponechal spis o
a „no DĚ + stí, nechť „saplatí

daskováhbez odldadu vel. Mámemnoho platebních
Povinnosti, jimž musíme též řádně dostáti. Kéž
tato výzva postačí, abychom nemusilí tratiti mnoho
drahého ústu a peněz 6 upomínkomi! ©

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 11. srpna 1906. 1

ul ioe K 12'70—18 40, šita K 9-80—10'80, jedme
ne K 900—10'00, prosa K 00"00—0:00, rikve K 00:00
—0:00, brachu K 1800—2000, ovsa K 6:90—6'40
čočky K 46 00—b0:00, jahel K 34:00—0000, krap K
18:00—36 00, bramborů K 8-20—4'00, 1 bl jetelového
camene červ. K 87:00—88'00, 100 kg jetelového se
mínka bíl. K 00:00—0:0, růžáku K 29:00—30'00, olejky
K 0000—0000, Iněného semene K 0000- 30-00, 100
kg žitných otrub K 10:00—1200, 100 kg pšeničných
otrab K 10'00—12'00, ! kg másla čerstvého K 260
—273, 1 kg másla převařeného K 0.00—0.00,
1 bg sádla vepřového K 160—000, 1 kg tvarohu K
0-38—0 32, . vejce K 0'6—70, 1 kopa okurek K 260
—00, 1 kopa zelí K 600—13*20, 1 kopa kapusty
K 220—5*80, 1 hl cibule K 4-80—0'00, kopa drob.
zeleniny K 1:00—0'00, 1 pytel mrkve K 1-20—1-80,
1 kopa uslátu K 000—000, 1 hl jablek K 00—
0:00, 1 hlhrašek K 0'00—0 00. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 11. srpna 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol, 1036, žita
815, ječmene 1013, ovsa 1356, prosa 00, vikve 3,
brachu 8:/,, čočky 58, jehel 0, krup 0, jetel, semínka
76, lněného semene 00, máku 6. — 2.) Zeleniny:
zelí 65 kop, okarek 320 kop, kapusty 125 kop, cibule
170 bl, drob. zeleniny 450 kop, mrkve 85 pytlů,
brambor 223 hl, salátu 00 kop. — 8) Ovoce: jablek
85 hl, hrušek 57 bl. — 4) Drob. dobytka: vepřů
6 kusů, podevinčat 866 kusů, kůzlat 00 kusů.

JanHoff
a s o0hrannou známkou s)yá«.
Balídky po '4«kg za 90 hal.

» > Ve 360 »
Věnde k dostání.

SOCHY, OBRAZY, OLTÁŘE
A VEŠKEREN KOSTELNÍ NÁBYTEK

V KAŽDÉM SLOHU PŘESNĚ DLE PŘEDPISŮ

CÍRKEVNÍCH CO NEJLEVNĚH U FIRMY

PETRA BUŠKA SYNOVÉ

UMĚL. ZÁVOD SOCRAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍF SYGCHROVÉ,

ZALOŽEN 1853.

PROVEDENO PŘES 3M NOVÝCH OLTÁŘŮ,

MI B. HROBŮ A OBNOVENO AS 60 STARÝCH

————————9| OLTÁŘŮ. Om

W
Uznaný za nejvýbodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousko veškerých

koslel, párameniů
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.,

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenalky, rospočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování všdy doslovné se vyprošuje.

avštiveuky
všehodruhu

nan.sablou

JAN STOUPA v Praze,
Václavské náměstí číslo 82,

doporučujevždy ve velmi bohatém výběru

svůj hojně zásobený sklad
koberců, záclon barevných i krajkových,

krývek na stoly a lůžka,přikrývek ra!
ivaných a flanelových, přikrývek cestov

nich, plaldů, dešťtníků veškerých cestov„ mich potřeb, županů, haveloků atd.
Úplné zařízení do hětelů. — Úplné zařízení

soukromých. — Úplné zařízení ložní. —
Úplné výbavy pro nevěsty.

OW“ [lustrované cenníkyzdarma a franko. "0

MTE
010 AVG OHOVPHHHONO DUOA AONOA NUK

Paramenta.

IgnáceV, Neškudh Šyn
3 v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |

2 (bratr P, 2. Noškudly, faráře vo Výprachtieloh) :
zjdoporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
: svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

jvšech kostelních paramentů,:
e praporů a kovového náčiní. .
-| Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku |

se na požádání franko zašlou.

00DDU 0 000000 OLOUDODVAN00 800 DDDP0KD0000 0 0 B 08

Piana,

pianina,
harmonia

«varhany
© nejnovějších

soustav — lovně

též na splátky a výměnu nabízí
první královéhradocká továrna

AL HUGOLHOTA,
HRADEC KRÁL.OVÉ.

Sklad na Velkém náměstí č. p. 39.

V vedle lékárny. ÝKrál. Vinohrady, Karlova třída č. 6.

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

SHEHEZHELHÉ,XHPH

BE“ Právě vyšlo "DE

V Časových Úvahách:

= Juli =
Jojed prohnínY

apsal (Gracchus.
B vyhraženým povolením přeložil Slavíček.

Jak obsažná to knížka! V naší době, kdy
tvrdošíjně udržují 8e přes všechen pokrok historie
o Jesuitech pověsti přímo komicky pošetilé, musí
býti naším úkolem šířiti usilovně proti lži pravdu.
Rozšiřujte proto přítomnou knížku bromadně a do
všech vrátev. Jest známo, že Často i intelligent má
notva slabé ponětí o skatečaé povaze a činnosti
řádu Tovaryšstva Ježíšova. Prolo potřebí rozpty
lovati temnoty na všech stranách.

Stran 88. Cena pouze 8 haléřů.

Nadto při hromadných objednávkách po
skytají se větší slevy.

Objednávkyvyřídí

Administr. Časových Úvah
v,Hradel jizáleřé.



UHLÍť

=;VIKTORČEJKA,|
sklad uhlí a dř.ví

w Plotištích u Hradce Král.
Též doporučují svůj hojně zásobený sklad
dříví palivového,měkkéhoi tvrdého. Z—= -a

n
C. k. místodržitelstvím koncessovaná a
c. k. ministerstvem kultu a vyučování
ve Vídni schválená první dívčí odborná
Skola pro vynčování kreslení střihů, braní
míry, Šití a aranžování veškerých dám
ských oděvů

Bmilie Houdkové v Hradci Král,
elké námi. č. 36. (vedle biskupské residence)

O
Karsy trvají: =—=———

V kreslení střihů 1 měsíc i déle, až se žákyně
řádně vyučí. V kreslení střihů, braní míry,
šití a aranžování věškerých dámských oděvů
3 měsíce, 6 měsíců a mistrovský kurs I rok.
Kurs počne vždy 1. a 15. v každém měsíci.

Vysvědčení zákonné. Přihlášky každodenně.
Pro vzdálené též ubytování a stravu za velmi
výhodných podmínek.

Učitelka industriálních učitelek obecních a
vyšších škol. Za řádné vypčení se ručí. Vy
učování děje se česky, dle potřeby a přání též
německy. — Dotazy zdarma a franko vyřídí
majitelka školy, Přijimají se též slečny do
bytu na celé zaopatření, které navštěvují místní
jiné školy neb ústavy, v ceně mírné, dozor
pečlivý.

Emilie Houdková,
majitelka odborné školy v Hradci Králové,

Velké nám. č. 36. (vedle bisk. residence).

ES SESSSES CEE SOOSESCHER

šegbecná úvěrní banka
v Hradci Králové,

filiálka re Vídní VI., Getreldemarkt 18,

přijímá vklady od 1!K počínajenaúrok 4,—5", dlevýpovědi.
Záruka hotově aplacených závodních podílů, fondů
reservních a jiné ca. K 400.00000. Složní lístky

pošt. spořit. zašlou 86 na požádání zdarma.

P ů úředníkům, učitel důstoj
m obohodnakůms vůbec dtvěryhodným

osobám všech stavů na výhodné splátky.

Poskytuje zálohy na cenné papíry a skvosty a
zabývá se všemi obchody bankovními.

ŠK Oe OECEO STE EE

Malbu kostelů,
malby dekorační,

facadní a freskové
provádí přesně dle moderních
požadavků, s uměleckým při
hlížením k příslušnému slohu

Antonín Chlouba,
dekorační malíř

v Chrasti u Chrudimi.
Rozpočty sestavují zdarma.

ARKKAKAKKAKAKAIKIARARARARATATE

Praktikanta
a řádné rodiny s přiměřeným vzděláním

přijme

první královéhradecké knihkupectví
2. a antikvariát

dan Melichar v Hradci Král.
ve: OPOP0

= —
„TEE TELE LKTPOELLELA LEE ELP

TÍ VS? a.nVEE PETB PEPES 1
z *[ šak
z:k Do Hradce Králové a okolí! =zj I
=: Vzdávaje se po 39leté činnosti obchodu, vyslovují všem svým příznivcům =
72(%| | v Hradci Králové, jakož i váženému odběratelstvu v širém okolí upřímné díky jo.

= $ za přízeň závodu mému projevovanou a prosím, aby tatáž i mému nástupci =
— [šál " stejné míře byla zachována. =

= Ý V Hradci Králové v srpnu1906. Jindřich Jelínek. =

< « P.T. =
=. “ Vzhledem ku předcházejícímu dovoluji sobě váženému P. T. obecenstvu 
Z'|%SÍ | v Hradci Králové a okolí co nejuctivěji oznámiti, že jsem převzal roku 1867. —

n F založený a věhlasné, známé pověsti se těšící V—. Ná ke——7 |
-J$| © VŘ závod mydlářský, 3% 

-3 Ď který v značnějším ještě rozsahu pod dřívější firmou na dále povedu. —
= Na skladě míti budu veškerá mýdla prací 1 tolletní, proslulé, výborné Z
— jakosti, vlastní výroby, jakož i veškeré potřeby ku praní a žehlení. T
-© Obzvláště upozorňují na osvědčené své speciality: „SŠapomit“, fialkový —
=: mýdlový prášek a lorandulové mýdlo neutrální. —
m Zkušenosti nabyté v cizině, dále na odborném kursu mydlářském, jakož E
Z (4| | v závodě svého otce v Malšovicích, kde jsem po dobu 7 roků samostatně =
—: působil, jsou váženým mým příznivcům dostatečnou zárukou, že u mne obslouženi |—

— 4 budou vzorně a svědomitě při cenách nejmírnějších. 

= % Vždy milerád k službám, znamenám s dokonalou úctou (I

= Ý Josef Jelínek. z
= » , o 5 : | %=
—? 67 a —| PE HRB |
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výtečné chuti; zásilky 5 kg. franko
dob. zelená od K 11—, pěkně

pražená od K 13—.
Každá zkouška nadmíru uspokojí.

Křestní lisév
(ex ofo) 40 kusů sa 80 haléřů nabisi

Biskopská. knihtiskárna,

ODOUDO ADA Ab AD AD Cat: EME 2 OD AD CADAD 24
(> ECI MEADEJ AE SEA SEA SEENSEA- SENA AD) (254A2M: ASEIOS AA)
o) 4“ „vs 3
+ p a U „ 2,“ Záložní úvěrní ústav *
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sh Založen roku 1868, e

Ů, Garanční fondy: Akciový kapitál K 2,000.000-—, reservy 500.000—
v M

k Zůrokuje vklady: x
k: na vkladní knížky 0 ode dne vložení k
n na pokladniční poukázky do dne vybrání, s
"S 1,

p: na běžný účet dle ujednání. k

A Oddělení bankovní. Směnárna. Skladiště.
NO y

n K bezpečnému uschování cenných papírů "i

h pancéřové sohránky k
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Příloha
Besídka.

Když se plete úředník tesaři do řemesla.
Píše Odperálecký.

„Mužíčku, někdo nám v noci vytrhl 2 tyče
z plotu“, povídá mi ženuška časně z rána —
ještě jsem byl v posteli. — „Vstaň, podívej se
do zabrádky a pak sprav plot“ O

Vatal jsem hned. Zahrádka byla totiž mou
největší radostí, a každé sebe menší pvško
zení mne velice mrzelo. Nasnídal jsem se rychle
a po snídaní poslal jsem slažka pro břebíky.
Sám pak dal jsem se do hledání kladívka.

Že jsme kladívko měli, to vím — ale
kdepak u nás něco nalézt! Často jsem na ně
přišel, ale právě když jsem je potřeboval, bylo
někde skryto.

Služka přinesla hřebíky — ale krátké.
„Tu máte jiný krejcar a přineste delší.“
Složka byla zpět jako na koni. Přinesla

sice delší hřebíky, ale ty byly tenké.
„Hloupá huso“, bručím poloblasně do

vousů. A hned poroučím znova: „Jděte hned
zpátky a řekněte, že chci hřebíky do tyčí
k plotu u ne takové sirky.“

Slažka šla potřetí; a než přinesla oprav
dové šindeláky, nalezl jsem šťastně kladívko
— ale bez držadla.

Čerchmant ví, kam se držadlo podělo!
Že ho ten náš Ferda někam zašantročil| Za

dívku, nerci-li o držadlu.“
Tož co teď?
Chtěj nechtěj musel jsem se pustit do

vyrábění držadla. Řekne se to snadno, odělat
držadlo ke kladívko ; ale já, c. k. berní adjunkt,
který jakživ nic podobného nedělal, jsem se

udělati držadlo nejde tak rychle. Přece však
za půl hodiny byl jsem hotov. Při tom jsem
si útržil dva mozoly. .

„Petříčku, až spraviš plot, budeš mít sma
šený mozeček“, Švebolí ženuška již na cestě
k zahrádce.

U branky zahradní vzpomněl jsem si, že
jsem ještě dnes nekoořil. Vrátil jsem se pro
dýmku — chci si nacpati — ale ta máš —
v pytlíku jak by vymetl! Složka běžela pro
tabák. Nacpal jsem si dýmko důkladně, zapálil
a šel přibíjet tyče. Štěstí ještě bylo, že tyče
byly v zahradě pohozeny a dřevo na jiné nebylo.

Zvednal jsem jedno z tyčí, postavil k lati
a maje hřebík v levé, kladívko v pravé ruce,
počal jsem bašit do hřebíku.

Hřebík se ohnul.
Oho, to takhle nepůjde, na to 8e musí

pomaln! Vzal jsem tedy druhý šindelák a při
bíjel jsem jej pomalu.

Hřebík lezl — lezl — ale v polovině se
zase ohnal. Poněvadž jsem neměl kleští —
doma také ne — musel jsem nechati hřebíky
v tyči. Třetí hřebík šel o nějaký milimetr dál,
ale ohnul se jako prvý i jako druhý.

- Nyní jsem si vzpomněl, že jsem kdesi
viděl, že se musí hřebíky dříve namastit, „že
jsko lépe lezou.“

Šel jsem tedy domů pro kus másla a
hřebíky jsem kapitálně namastil.

Teď to snad půjde!
Vezmu tedy čtvrtý hřebík — namaštěný

od špičky až k hlavičce — nasadím a udeřím.
Osmane pašo! Hřebík se zase ohnul!
Pouštěl jsem jiš ve zlosti z dýmky dýmy

jsko z komína a v té zlosti vrazil jsem do tyče
další dva hřebíky. Tyto dva a sedmý na to
další stibl týž osud.

Zbývaly mi ještě tři hřebíky.
Snad to půjde dole lépe.
Klekoo si, hřebík opatrně narazím a za

tloukám. Hřebík šťastně prolezl, neohnul se
zcela nic — ale prolezl mimo, totiž tyč nepři
bil. Bera tedy devátý hřebík — byl jsem zpocen,
v „půli“ mně nesrírně bolelo — a zatloukám
jej. Hřebík pěkně „lezl“, chci jej tedy řádně
dotlouci, udeřím ze vší síly — ale v tom vy
křiknu. Udeřil jsem se kladívkem do levé ruky
tak, že krev vytryskla. Pastil jsem kladívko
a s hroznou kletbou v ústech běžel jsem domů.

„Tak už to jef“ přivítala mne ženuška.
Inu je — ale co! Tuhle se podívejl“

Žena mne litovala, poslala pro arnyku,
aby se rána prý umořila a když byl prst —
nebo vlastně bolest nmořena, pečlivě prst ob
vázala — a pak mi dala mozeček.

Že tloukla osmá, musel jsem do kance
láře. Štěstí, že jsem 8e uhodil do prstu levé
raky! V pravé ruce bych perem naprosto ne
mohl vládnouti.

Mezi polednem přišel tesař a přibil obě
tyče několika údery.

.. „Vono to není tlouct a tlouct, ale hřebík
přibít a neohnout“, poučoval mě při práci. —
„Áno, ano,“ přisvědčoval jsem v duocho.Řekne
se semenec! Ale zobat jej z láhve! Řekne se:
Jaké zvláštní umění přibiti tyč? Ale neuhodit
se do prstu!

Podoblzny nejlepši!

W
C. a k. dvorní fotograf

Učeň /

na kupecíví:
z řádné rodiny, který s dobrým prospěchem ve
škole se učil, přijme 8e za výhodných podmínek. ,

firadec Král.
|

Bližší sdělí adm. t. I. i Adalbertinam,

Wa“ Osobníuvedenírodičižádoucno.i | Svatební skupiny.

' Tableaux.ČS WE S
Jan Kryšpín,

(J. Sylvaterův
synovec, nástupce)|

odborný
— umělecký závod —

Ceny nejpříznivější!

Pedtostá tmgě
- Zachovalý starší tvrdý i měkký nábytek,

m garnitury i pohovky moderních vzorů za
pro malbu každou oenu prodá

okenkostelních, K. W. Skuherský,
PRAHA-I, , v Hradci Králové, proti hotelu „Merkur“.

8. 46 st., Malá Karlova !
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60 roků na Malém ná

račuje se | ,

Umělecké
ku dodání oken chrá

jeko:kříže, rámce, ozdobné
mových od nejjednoduš
šího až k bohalému fi

předměty pro domácnostatd.provádí
závod řesbářský

Josefa Soudila
sice 1 se želesnými |

rámy, sílčmi vsasením.

i

v Hradel Králové, Blalé náměstí, čísle 110.

Práce solidní. Ceny velmi mírné.
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vší závaznosti ku definitivní objednávce.

Nejlepším mýdlem jest

ORP“Nesčetnéveřejná i písemnápochvalnáuznání.ij

mýdlo s vranou

Založeno roku 1836.

s touto ochranoou známkon.

a..30s
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DIVTÍ NÁŘUDNÍ JAMO
látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských
látek jest u Tkaleev. výrobmího spole
čemstva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze
obdržeti partiezboží 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 korua 20-— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

1903.

Továrnaron
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JG Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

dříve závod na sušitkování ovoce, salošený A |
Čechách |

"orspem9391Z:90614ÁP8OT

"9061ZHOdoTMSpem9391Z

Videň 1006 Zlatá medalie.
Antverpy 1006. Zlatá medaile.

Praha 1905.I. cena. Diplom čestného uznání.
které jediněkupujte a žádejte!„MONOPOL“

akciová svíčkárna a voskárna v NL. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

„Tovární sklad PLZEŇ, Saská alice čísle 7.
Telefon č. 416.

Václav Poláček,
stavitel varhan a harmonií v Rychnově

nad Kněžnou
odporučuje se P. T. duchovenstvu, patronátním

úřadům a soukromníkům

veškeré akož | a laděnípro opravy ja přestavby

OR*> Ručím za nejsolidnější práce. "fB

9)E
CE r. 1866, nejstarší svého druhu v
Pb) - nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocn
víne, bíléi červené,vino boruvkové(medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (ismpaňské).

opozorňujemo zvlášť na výtečný a při takovéjakosti velmi le koňak a ou
slivcvlol, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

stříbrnoumedailí189! na jab. výstavá v Praze: ol
státní a diplomem slaté medatlle, a
nými diplomy s právem rašení slaté

Vzorky zdarma a Iranko,



Pryní český katolický závod ve Vídní.

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů. nebes a

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

PALA Vídeň,
VO. 0., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukázku sasilá
se vše franco.

i, Josef
= Krejčík

V PRAZE,
umělecký závod 80
chařskýy a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné čislo 612—Vll.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalvé znímé sochy, oltáře,
křílové cesty, jesle, Boží hroby, kříte, kazatelny,

spovédnice, křetdny, konsoly, svteny, lustry. pultáky atd. dle slohu kostelů,řezané ramce na obrazy,

prěmie, fotografie a diplomy Řesaný nábytek arůsné předměty hodící se sa dárky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatné a

franko.

Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

K letnímu období ©

dovoluji si weledůstojnému
duchovenstvu nabízeti

přírodní vína
první jakosti jak mešní, tak tabulová.

Adolf Bařtipán,
hotelier v Hradci Králové

© (Adalbertinum).ZOO
Nové G "

* dopisnice
kč a$*hradecké “U

jakož i

k XXX novinky KXX
ae dopisnic uměleckých

má ve velkém výběru na skladě

rvní královéhradecké
poctví, antikvariat a

= závodhudební

Bohdana ©
elichara 

v Hradci Králové.
(Býv. závod Pospišilův, založ. r. 1808.

—Denní prodej novin. — ;
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*Jan Horák, *soukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vž.ly

dle roční saisony kollekcí
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i Cízos
v zemských.
Cetná uznání zvláště : 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!

XPI XCBDXGVHIXKBDXGB X

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Ry-hnově n, Kn.

XCE

XCSIX]583X682

CBIXCBIXESI[X] CBDX663

cenách.

9l8ezrnypyzodvu

apou00ÁRI9AÁyzpig0oIAÁu99Solidníobsluhapřiuírných De14
1

nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní ho
dinky všech drubů a 50:st+v, Pomdlové hodiny
v krásných ořechových akříních. Zlaté a stříbrné
skvosty, jaku: řetízky, protony, náramky, jehly
a j. v zejí dernějším provedení s úplnou zárukou/

Důvěry hodným edsilky na výděr lcš i ma splátky
bez zvýšiní cen. — Založeno r. 1543.

XXXXXX KIOADOCKOCXXAXA

C. k. místodržitelstvím konregsovaná.

Realitní kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

n

+

:

M

A

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. -
Největší agenda jak vnitrozemeká, tak

zahraniční.

Kancelář „Hůtel Hyrši“,
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

XXXXXXXXXXXACXXXX
KXXXXAXAXAXIOAXOAXAXX

Půjčuji za nejmirnější poplatky

obleky
ke všem národ. slavnostem

všech druhů
i pro dětská představení;

sklad
obleků historických.

Antonín Měkota,
Hradec Erál.. Pětidomy, č. 2.
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První výroba

- věžních
hodin

' v Ďáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odpořučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

800000000000000008
o Založeno r. 1860,

Vyznamenán státní medaliil.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporačuje ce

první a nejstarší odborná dílna pasířskáiKarlaZavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých kos
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj

šího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním alobu.

Vše přesné, čistě a důkladně
zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přimětené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milostí revido
vány,

Mešní uádoby jen v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se rychle, řádně a
levně vyřizují.

Vše aasílám jeu posvěcené,
ba Vzorky, rozpočty, nákresy i

-wii | hotovézbožínaukázkufrankoEaae=7a | sezašlou.
Chudším kostelům možnosplácet bex přirážek.

OE“ Sta odporučenía čestnýchuznání po ruce. “jj
Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň

a důvěruzávodudomácímu.

m Veledůstejnému
duchovensávu!

Jan otaněk,Zák,
Konviktské al. pasář spe
cielně ma kosielní náčiní, dovoli

i doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně račně praco=
vaných kostelních nádob a máčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, stonky, nádoby at. d, všev přesném slohu církevním. Staré
. předměty znovu opravuje v původní

ntenci a jem v ohmí slalá a stříbří. Na požádání hotové
ráce na úkázku, roxpočty, nákresy neb cenníky franko,
a veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a

aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

ja P —————

Podnikatelství stave
a technická kancelář

J ndřcha Ť aboutky
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
říkově třídě v čísle 394, dům p.

Skuherského pod pivovarem.



> na půl roku s k — k
[mserty se počítají levně.

Obnova vychásí v pátek v poledne.
Ročník XII.

a 

Náboženská základna českého
národa v historii.

I.

(3) Horlivý svobodomyslný student po
sjezdu kněží a bohoslovců udělil v „Národních
Jistech“ nčené pokyny rektora university a dru.
Bráfovi v příčině theologické fakulty a nábo
ženství. Ku konci připsal, že na Sabulovy vý
vody o náboženské základně (ovšem katolické)
českého národa v historii vůbec se neodpovídá.
Zkrátku teď už pokročila intelligence i polo
intelligence česká tolik, že při kterékoli řeči o
zdárném působení církve na vývoj našeho ná
roda bez dlouhých rozpaků obrátí se k inlaví
címo zády. Odmítavé mávnutí rukou — tot
kritika věra zvlášť povýšená, jednoducbá a
hodně pohodlná. Taková kritika nachází veliké
sympatie u moderních pozérů. Katolický děje
pisec a žornalieta při obraně historie katolické
církve uvede plno pádných faktů, moderní pozér
místo studia odpoví povýšeným „pah“ a vypustí
s hlavou ke stropu obrácenou z úst dým ci
garetty jako na dotvrzenou svého ženiálního
„úsadku“. Mladíče, věru že jest dobře, váhá-li
odpovídati pa historické vývody odborníků
mladý jan, který vůbec neměl ani času k dů
kladnéma historickému studiu, aby si nestranný
filosofický názor na ducha našich dějin utvořil.
I člověk nejbystřejší musí aspoň šest, sedm
let stadovati hlavně z původních pramenů,
chce-li si o duchu českých dějin utvořiti ú
sudek skutečně samostatný. Nestačí přečísti
si několik čtyřicetistránkových „historických
úvah“, jež jsou sepsány od lidí, kteří sami
českých dějin řádně nestudovali. Potřebí čísti
pilně jsk prameny katolické, tak protestantské
a liberální — české i německé. Jest směšno,
honosí-li se „svým přesvědčením“, svým vlast
ním uázorem na české dějiny člověk, který se
dává bezmyšlenkovitě vésti úvabami Masary
kovými, Jozífkovými nebo některého socialisty.
Takový čtoucí diletant nemůže pozorovati, jak

FEUIULETON.
2Hradce Králové přímo do Srbského Bělehradu.

Cestopisný obrázek od Vendelína Honzíka.

Před úsvitem letošních prázdnin pojal jsem
pevný úmysl, uskutečniti záměr, o jehož provedení
po několik let marné jsem se pokoušel —navští
viti slovanský jih.

Zvolil jsem k tomu cestu do metropole svo
bodného Srbstva podunajského co nejpřímější,
proto nepoznal jsem vždy a všude pohodlí, jež
skytá železnice a paroloď; veliká část cesty, hlavně
v zemích, živlem slovanským obývaných, musila
býti vykonána jinak, což však hovělo dobře jak
poučné, tak zdravotní stránce mého výletu.V Uhrách
arci nejlépe je svěřiti se síle mocné páry, neboť
krajina je více méné jednotvárná, někde na mnoho
mil úplně rovná, takže se zdá, jakoby cesty ani
neubývalo, vzduch je horký, často hnusným
prachem přeplněný, cesty místy bídné, neboť v ní
žině je nedostatek kamene velmi citelný, dorozu
mění někde jen pouhou mimikou možné, drahota
veliká, o bezpečnosti v krajinách odlehlejších samo
obyvatelstvo usedlé silné pochybuje. Cesta tam
trvala plných 13, celá 16 dní — od 15. července
do 1. srpna — vydáno za tu dobu asi 150 K.

+ *
“

Za krásné pohody v neděli ráno, dne 15.
července, maje [inance, pas cestovní, mapy a jiné
potřeby v úplném pořádku, zaměřil jsem k No
vému Hradci Králové a svěřil se úplně silnici,
jež směrem k Holicům se tábne. Nemaje ničeho
na práci, pustil jsem úplně uzdu fantasii. V duchu
viděl jsem hrnouti se tudy před 40 léty část
ztroskotané armády nešťastného Benedeka ....
Za Holicemi, rodištěm slavného cestovatele afri
ckého Holuba, cesta byla krásná; střídaly se za
dumané háje s bujnými lučinami a bohatými poli
na sprohýbaných plochách. K večeru zjevily se na

úžasné nesprávnosti jsou v takových knížkách
vnesony na papír, zvláště když soustavně od
mítá poučení se strany církve nespravedlivě
obviňované|

Ty diletantské „úvahy“, které se spřádají
bez dlouhého studia výhradně z bujné fantasie
a jež na ruby převracejí zdůvodněné úsudky
Tomka, Palackého a Kalouska, mají vésti nka
demíckou mládež ku světlu! Jsou v takových
spiscích veliká slova, nové, slohově vyšperko
vané fráze; spisovatel zachovává hrdou, sobě
libou póza. A toble se mládeži rozhodně více
zamlouvá než prostá slova Tomkova, A kdyby
mnozí z těch, kteří se honosí „uceleným, mo
derním a svérázným názorem na ducha našich
dějin“, aspoň pilně prostudovali frázovité spisky
pokrokářské! Vždyť přicházejí k takovým
„protiklerikálním“ názorům ještě pohodlněji;
čtou romány, navštěrují divadelní kusy, v nichž
se bije historická pravda ve tvář 8 největší
drzostí, čtou historické básně, nasloncbají
mluvkům, kteří svoje „uvědomělé řeči“ spředli
z ledabyle přečtených dvou, tří brožurek uboze
slátaných, atd. Pak ovšem není diva, že tak
dlouho se těšil přízni „osvícené pokrokové spo
lečnosti“ spisek Lžipogiův a jiné lžihistorické
pamflety, které tak bezcitně náš národ ohlu
povaly. Několik takových spisků již bylo od
borníky vědecky a rázně odsouzeno, tak že již
se stydí nakladatelé jejich odporačovati je
s dryáčnickou reklamou a vpašnjí je do rukou
důvěřivých lidí Jeda pokoatně. Ale — dračí
símě tím vypleněno není; zášť proti církvi ka
tolické, vzbuzená prolhaným literárním brakem,
trvá dále i u těch, kteří se dověděli, že ten
neb onen pamflet je ohlapoval. Vždyť přečtění
jednoho proticírkevního spisku | podráždilo
jejich chuť k četbě jiných podobných „úvahý“,
— Proto jest potřebí, aby katolický tisk vy
trvale šířil proti pokrokářským nepravdám hi
storickou pravdu opřenou o věcné důkazy.

Po tomto potřebném úvoda k věci. Nyní
již nebledí se v Čechách na otázku náboženskou
ani u mnohých pokrokářů z přežilého negativ

jihovýchodním obzoru věže chrámu ve Vysokém
Mýtě a po některé době překročil jsem práh tc
hoto pěkného města, jež poskytlo mně želaného
nočního odpočinku. Pln. nedočkavosti vycházel
jsem ráno z Vysokého Mýta; mělí jsem pozdraviti
starobylou Litomyšl, sídlo biskupství od dob Karla
IV. do válek husitských. Nerad loučil jsem se
s tímto městem, v němž ani nepříznivé počasí
pobytu mého prodloužiti nemohlo. Další cesta do
Poličky, rodiště Hegera, slavného převodce tésno
pisné soustavy Gabelsbergerovy na jazyk český,
uběhla v kočáře rychle, Déšť brzy potom sice
přestsl, ale silnice byla blátivá a vzduch tak
chledný, že chůze do Bystrého, kde provdána je
na císařském panství dcera Vrchlického, velikého
básníka našeho, přesněmeckou osadu Schonbrunn,
(Jedlová) nebyla zrovna příjemná. S blahým u
spokojením nad vykonanou cestou a s radostí, že
brzy ráno přejdu hranici česko-moravskou, zavíral
jsem v Bystrém k spánku své oči.

Následujícího dne časně z rána vkročil jsem
do sesterské Moravy. Plna romantiky byla cesta
po břebenu krabatiny českomoravské, skvostný byl
pohled na pole, kvetoucím mákem posázená| Mi
nula Olešnice, osada s kostelem katolickým i re
formovaným, s ní 3 blízké doly na grafit (tuhu)
a zabělal se Kunštát se zámkem, jenž býval ma
jetkem rodu, z něhož vyšel český král Jiří Po
děbradský; mohutná lípa vedle zámku vsazena
prý byla při narození jeho. Vešel jsem do hostince
»U krále Jiřího« ; nájemce jeho, zvěděv kdo jsem
a kam cestuji, jevil o mne velký zájem, ukázal
mně velmi vzácnou sbírku abnormálních parohů
srnčích i velkou sbírku pohlednic, z nichž jednu
byla jím samým ze Srbského Bělehradu odeslána
a při odchodu daroval mně pěkný parůžek na pa
mátku. Obyvatelstvo zdejší mluví nářečím horác
kým, jež se nejméně od spisovného jazyka českého
ze všech nářečí moravských liší; říká: »býti na
psus, »v těch sukňách tito nesvěčí«, sjá ju známa
atd. Cesta vedla potom do Blanska, kde jsou žc
lezné buti a strojírny. Přenocovav zde, pustil
jsem ae následujícího jitra ku Křtinám, jda »pořád

ního, odmítavého hlediska liberálního. Teď pře
mýšli je o náboženství i v kruzích katolických
poněkud vážněji než v předešlém století. Schází
výplň pro duchovní prázdnotu, jakvuu strádají
ti, kteří ve od Říma odvrátili. Leč prý jest
natno dáti našemu národu nějaké náboženství
moderní, náboženství s vyšší mravoukou, než
jest katulická. Náboženství Cyrillc-methodějské
prý již se přežilo, ztroulo v mrtvé Jiteře, ne
působí na mravní obrod, zbývají z něho vý
hradně jen pompésní obřady, plané vnější ú
kony, bez oživujícího ducha. Proto se nehodí
pokročilým duchům soudobým. A jaké tedy
nové náboženství jest potřebí našemu Jidu dáti?
Někteří napsali, že jest nám potřebí církve
národní, náboženství národního.

Na tyto plané a prolhané fráze, které ne
dávají positivního nic a jež jsou nanejvýš
schopny v člověku věřícím positivní víru zvi
klati a uvésti jej v stálé rozpaky, v trvalou
nejistotu a nehotovost, jest potřebí důkladné
a věcné odpovědi. Předně jedná se o to, kdo
jest povolán dáti našemu národu náboženství
nové. Pak jde o to, jak má zakladatel kýže
ného nábožeuství positivní program. nového
náboženství sestaviti, aby opravdu nová víra
prospěla a národní celek pod svůj prapor při
lákala.

Ptejme se tedy předně, zdaž tí, kteří se
vtírají národu s novotářskými náboženskými
nápady, mohou dokázati víc, než dokázalo kře
stauství. Modervích spasitelů jest přímo nad
bytek. Čím mají meuší znalost katolické církve,
čím nedůsledněji vi vedou v životě i v řečech
svých, tím více se vtírají národu za spasitele,
Všimněme si na př. působení Masarykova.
Jistou pravdou jest, že jeho spisy obsahují
mnoho botových protimlavů a že ten spisovatel
prozrazoje velikou nevědomost 0 nihoženských
poměrech, jež chce kritisovati, To nu bylo dc
kázáno velice často, tak že místo odpovědi na
katolickou kritiku tea muž raději se zahalil
v mlčení. Chytrákl

Co měl jako apoštol nového „vzuešenějšího

tó siinicó na pravo.«=. Jíti v srdci adamovských
lesů kolem Býčí Skály — spadl prý s ní býk —
jeskyne to, proslulé velikostí a archeolegickými
památkami, ku Křtinam, krásně to položenému
marianskému místu poutnickému uprostřel Mo
ravského Krasu, je rozkoší nikdy nezapomenutelnou!
Hostunsky křtinský, ač ujišťoval slovy: »Já tam
nebýl, a só tu dlóho«, přece dobře cestu do Slav=
kova mně ukázal. Již málem příroda v temný
zavoj se halila, když jsem stanul n4 pokraji lesa,
jenž je posledním článkem nekonečných lesů,
táhnoucích se od Blanska skoro až po Slavkov,
Pohled od blízkého o»větrňíku«, jak tu větrný
mlýn jmenují, na okraj zvlněné bezlesé Hané byl
jednotvárný, a přece úchvatnýl Hanáci rádi svá
obydlí zdobí barvou modrou a bílou, krojem od
Horáků příliš se neliší; všude svazují ženy břímé
— 1 děti — do velikého šátku a na zádech je
nosí, Do Slavkova došel jsem pozdě večer. Na
bitvu 3 císařů r. 1805 snad nic tu již nepřipo=
míná. Postel, na níž ležel v zámku Kounicově
Napoleon, shořela prý v Uhrách. Ráno zaměřil
jsem do Zarošic, kde pil jsem první moravské
víno, A bylo víno, jemuž se říká »pane.« Brzy
po polední zabřímalo v dáli, ale nic z toho ne
bylo. A tak naplnila se věštecká slova šohajova:
eZ teho nic nebude, to přende.« V dáli na jiho
západním obzoru vystoupily Pálavské vrchy. Kroj
venkovského obyvatelstva — jsou to Slováci —
je pořád a pořád pestřejší. Pokud. bylo viděti,
převládá u mužů barva bílo-modrá, u žen bíla
červená, Muži mají kslhoty široké a bílé, někdy
úzké a boty vysoké, ženy nosí sukně krátké. K ve
čeru dostihl jsem Čejče, kde leží v parku pruský
generálmajor, zachvácený cholerou r. 1866. Odtud
jel jsem drahou do Hodonína, jenž leží skoro na
samé hranici moravskosuherské. Jak rychlá byla
jízda, o tom svědčí slova hezké dívčiny, jež pro
nesla žertem, ukazujíc na vlakvedoucího: »Ten
je temu vinen, že ten vlak jde tak skoro.«

(Pokrač.)ooko



náboženství“ svého přítele Machara za jeho do
kázanou prolhbanostpokárati, ještě ho pochválil.
Nejdřív byl s Herbenem „mravně hotov“ a
brzy na to zas 6 ním nebyl mravně hotov. Jeho
přítel Machar, který k oslavě jeho často psal,
vyznává čirý atheismus, nazývá křesťanství
jedem z Judey, lže drze o katolických světcích
a cbválí pohanské bezcitné ukrataíky. Tohle
je prazvláštní výsledek Masarykova nábožen
skóbo poučování u — nejbližšího přítele. Když
se měl prorok Masaryk dostaviti k soudu pro
své nespravedlivé tapení církve a duchovenstva,
bned se hledaly postranní cestičky a knyfy,
aby nemusil následky své prostořekosti nésti.
A jak si vychoval svoji dražinu! Šosácké kle
paření u Masarykovského „Času“ bylo na
denním pořádku, na věcné výtky odpovídáno
advokátskými knyfy a drzým lbaním. A když
se jeho stoupenci na konec dostali do sebe,
ta teprve svět žasnol, jak dovedou tito mravní
povýšenci hokynářsky klepařit, hrubě si na
dávat, dávati vyhýbavé odpovědi, atd. A jak
se choval sám Masaryk při tom zápase? Sám
jeho obdivovatel Al. Hajn napsal, že převrací
pravdu na ruby. A člověk ten, který nedovedl
své nejbližší přátele přivésti ani k té mravní
výši, na jaké byly některé náboženské společ
nosti ve středověku, chce najednou vésti celý
národ výše, než kam přivedl lidstvo nejčistší
charakter boho-člověk Ježíš. Nějak dlouho vábá
s konečným vyložením positivního náboženského
programn, ačkoliv ví dobře, že ponbé boření
a popírání málo spasí a že pochybovačnost a
nejistota nejsou s to něco prospěšného založiti.

Po novém náboženství nebudeme se tá
zati také „Národních listů“, jež r. 1903 ve
své polemice s evangelíky napsaly: „Naším
nejsvětějším náboženstvím jest národnost.“
Kdo tohle dovede napsati, ten prozrazuje, že
o podstatě náboženství aotva má slabé ponětí.
Vřelé Inutí k národa přece rozhodně nábožen
stvím ueuf. Jestliže by myslil docela někdo,
že se má prokazovati národnosti největší úcta,
musil by důsledně uznati, že se má s úctou
klaněti svým krajanům; a poněvadž sám jest
také představitelem národnosti, měl by se dů
sledně klaněti také sám sobě. Do jakého bez
cestí, do jakého zmatku bychom přišli, kdyby
fráze „Nár. listů“ měla za následek praktické
důsledky!

A tím méně můžeme čekati lepší nábo
ženství od našich evangelíků, kteří sice mají
plná ústa ovangelia, pravdy; za to však v ne
poctivosti převyšuje jejích tisk ponze žurnali
stika socialistická. Oficielní tisk protestant
ských církví, jakkoli prohlašuje, še stojí o
pravdu, o vědecký pokrok víc než katolíci,
posud neodvolal švindl, který po čtyřicet let
tropilo evangelictvo 8 křiklavé podvodným
pamfjetem Lžipogiovým na potupu katolictva.
Věda nyní odbaloje pravou povabu Lutherovu;
ale běda ti, odvážíš-li se těm lidem pověděti,
že Luther měl veliké chyby a jakól A jaký
Švindl ti lidé provozují s Husem, o tom by se
daly psáti celé kroniky. Lidé, kteří vcházejí
v tiché kompromisy 8 lidmi bojujícími proti
křesťanství a kteří Husovu věrooku zlebčají
docela úšklebky, ti prý jsou následovuíky „Hu
sovy pravdy.“ Kdy konečně aspoň veřejně ně
který z těchto tvrdošijných a k pravdě tapých
klerikálů odhodlá se uznati, že Hus byl od
souzep pro bludy? Raději lyrický nářek nad
kratostí katolictva než uznání pravdy. A že
Hus pro blady odsouzen byl, tu pravdu ne
vyvrátí žádné farizejské vykrucování a chy
trácké zamlčování faktů do očí bijících. Ještě
nikde jsme nečetli vyznání evangelického kle
rikála českého, že Hus odsvazen byl pro tak
neudržitelné věroučné nesprávnosti, že se jich
sami jeho osobní přátelé po jeho smrti vy
stříbali a že jich nynější evaogelictvo nedrží
a držeti nemůže, nechce-li vzbuditi úsměv u
lidí rozumných. Dále žádný evangelík, který
zná Husovo odsazování a zatracování kacířůi
Husovo naučení, aby byli likoavci násilně při
nacováni k sv. přijímání, nemůže bez fa
rizejství tvrditi, že bojuje za věroučnou Avo
bodu — v duchu mistra Hosa a za jeho pří
kladem.

A ti lidé, kteří tak násilně pravdu po
tlačují, dají snad národu náboženství lepší než
jest katolické? — Jak praveno: spasitelů se
hlásí dost a dost. Ale jestliže nedospěli ani
k té mravní výši a poctivosti, na jaké stáli
starozákonní židé, jestliže strannickou zlobu
až příliš prozrazují, jestliže luští a kritisvjí
věci, kterým nerozumějí anebo roruměti ne
chtějí, pak žádný nestranný člověk — ani li
berál — od nich nemůže čekati nějaké věrc
učné nebo mravoučné reformace. Mnoho hlásí
cích se, ale žádný povolavý. A tak marně sí
Jáme hlavu česká veřejnost, kdo u nás konečně
stane se moderoím Mojžišem, jehož prorockých
slov bode poslošen národ celý.

A teď dále. Jak že by 80 asi měl sesta
viti program tobo moderního náboženství čes
kébo? Jieto jest tolik. Jakmile by některý
$losof pološil positivní základy k náboženství
novému. dle vlastních filosofických dohadů,

veta bude po jeho vážnosti i po vší popula
ritě. K novým náboženským programům mohli
přilákati veliké massy lida ti čiperní kacíři,
kteří — třeba že lstivě — odvolávali se na
autoritu vyšší než jest lidský rozam, na auto
ritu Písma sv., na zjevení a pod, Strhbávali za
sebou veliké zástupy předstíráním, že mají
posvěcení a poslání s hůry. A to- hodně táhlo
v době, kdy Písmo sv. bylo u veliké vážnosti.
Pouhým poukazováním na vlastní rozam by
byli sotva co zmobli. A teď? Ti, kteří volají
po novém náboženství a kteří sami usilují
státi se průkopníky, na zjevení, zázraky, ani
na Písmo mooho nedají. Jim má býti vodítkem
lidský rozum. Určí-li však jeden lidský rozum
positivní základy náboženství nového, bned
nastane veliká kritika rozomů jiných. V době,
kdy se tolik po individoalisma volá, nesměl
by se tomu nikdo diviti. Přijde jiný Blosof a
řekne: „Ten, který právě dal národu nábožen
ství nové, jest přece jenom pouhým člověkem
jako my ostatní. Kdo vám ručí za to, že jest
jeho bystrost a učanost větší, než na př. moje?
Jest to tolik nutné, abychom my, svobodní
občané, jeho filosoficko-náboženským zásadám
se podřídili?“ Při tom dokáže třebas, že kdyby
průkopník nového náboženského směru četl
to neb ono dílo, kdyby znal dobře dějiny té
neb oné náboženské společnosti, že by svůj
program jinak sestavil. — A přijde filosof
třetí, který zkritisnje ony myslitele oba dva.

A proto ještě jednou: ten člověk, který
pro odsazování dosavadních efrkví těší se po
polaritě, rázem bude zasypán odsuzující kri
tikou jiných svobodomyslníkův, jakmile něco
positivního sám založí.

Dopis z Prahy.
Otravná literatura v Praze. K jedu bezvě

reckých sociálně ©demokratických časopisů,
jimiž náš lid v Praze dává se otravovati, při
stupuje stále ve větším a povážlivějšíro rozsahu
nemravná literatura, kterou skříně některých,
zejména menších knibkopectví v Praze jsou
takřka přecpány. Odporně smyslné tituloí listy
románů a novel, které ve akříních na 8e upo
zorňají dryáčnickými nápisy, dráždí mládež, a
také nejvíce kopojících tyto odporné škváry
nutno hledati mezi studentstvem. V řadách
studentstva nutno hledati největší počet odbě
ratelů těchto knih, jichž obsah jest jedu bnu
snější a rozsóvá mravní zkázu a zboubu, niče
nadějnou mládež na duchu a později i na těle.
Podivno, že dosud nevyšel z žádné strany
pražských krabů protest proti tomuto zlu,
které jest skatečnou hanbou a otravným jedem
lidu. Venkovan, zavítá-li do Prahy a stane-li
před kuihkupeckými skříučmi, co spatří, naplní
ho nejen podivením, nýbrž přímo odporem.
Vyobrazení polonahýchi nahých ženětin s drá
ždivými nápisy a dryáčnickou, odporučojící
tyto škváry reklamou jsou tou „moderní lite
raturou“, ktorou Salačovo knihkupectví na Vo
dičkově ulici vydává pro český lid. Knibku
pectví kdysi J. L. Kobrovo, známé po vlastech
českých do osmdesátých let minulého století
velkolepými díly, které vydávalo, jako byla
Česko-moravská Zapova kroniku, Riegrův na
učný slovník, přečetné spisy historické a pří
rodopisné, Národní bibliotéka atd. v rokon
nynějšího majitele stalo se chlévem, z něhož
vychází a šíří se otravný zápach a vtéká jed
nákazy morální do českých duší. Nikdo by
neuvěřil, že krásné a ušlechtilým dacbem ne
soucí se spisy českých nejlepších literátů ne
mají odběratelů, zatím co pornografická litera
tura bojí a dostává se na knihkupecký trh
v drohém i třetím vydání!! Opravdový přítel
lidu žasne, vida, jací výrostci kopují romány
a pikantní povídky, bezcenné to překlady z
cizích literatar | Knihy ty pak putují z raky
do raky přátelům a známým, šíříce otravu
ve vrstvy další a hobíce lid i mládež. Národní
rada naše, jež, jak se zdá, nemůže doposud na
jíti cestu, po které by se měla bráti, aby
alespoň z části plnila své poslání, má povinnost,
aby tuto věc nespouštěla se zřetele, nýbrž
rozhodným slovem upozornila českou veřejnost
na jedovaté býlí, které v podobě nemravných
knih vyrůstá na zdravém těle lidu našeho a
je otravuje. Koiha nemravná jest s to porošiti
nejen jednotlivce, nýbrž i rodinu, ba celé obce.

. +
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Neprotokolované banky. Doposud sice v ti
chosti, za to však ve velkém rozsahu zabývají
se bezpečnostní orgány v pražských městech
vyšetřováním promyšleně provozované lichvy
ve velkém, po dlouhou dobu páchané v pravdě
organisovanou epolečností lichvářů a Jichvářek
velkého slobu. V dobách, kdy jest velice těžko
nezámožnému řemesiníku, živnostníku, učiteli,
úředníka a pod. zíckati za neblahýchnynějších
poměrů národohospodářských úvěru, není diva,
že počala vzkvétati lichva a nacházela úžasné
množatví obětí ve všech vrstvách pražského

obyvatelstva. Božena Žižkovská, soukromnice
na Vinohradech, Josef Čáp, majitel domu na
Vinohradech, Jindřich Holeček, inženýr telegraf
ního úřadu při hlavní poště pražské, Václav
Smíchovský, obchodní agent, Božena Kostelá
ková, vdova po řiditeli, Marie Dušková, ob
chodaice střížným zbožím na Vinobradech,
J. Kirschberg, majitel domu na Vinohradech,
Alois Jančík, kapec na Vyšebradě, Josef Kadlec,
řezník v Karlíně, a mnozí i mnohé jiné jsou
známé firmy, ješ jako neprotokolované banky
úplně v tichosti a Širší veřejností nepozoro
vány „působí blshodárně“ o rozmnožení svého
měšce, nedělajíce vi svědomí x nějakého toho
procenta nouzí postižených svých obětí. Božena
Žižkovská, malá,drobná postavička 8 širší nežli

delší hlavičkou na tenkém krčku, 8 ploským
obličejem ostrého nosíku, pichlavých zraků a
bezbarvých rtů, provozaje lichvo velice vytr
vale a byla již také zatčena, když její řádění
převýšilo veškery možné meze a zpráva o něm
dostala se k sluchu bezpečnostních orgánů.
Josef Čáp, statkář, o dvě hlavy vyšší dloubán
nešli ostatní smrtelníci, půjčoje jenom větší
obnosy peněžité, nejméně tisicikorunové, maje
několik svých dobře vyzkoušených jednatelů,
kteří sprostředkují obchody a vyplatí peníze
po stržení řádné provise, tak že dlužník s tímto

merenášem nepřijde nikterak do bližšíhostyku...
Jiodřich Holeček, postavením svým iože

nýr u telegrafního úřadu, jest originálem řád
ného lakomce, jemuž by každý zajisté ochotně
poskytl almužnu, jakmile by tento člověk o ni
požádal. Nosí se velmi staromodně, chodě v ša
tech tak sešlých a bídných, že by nikdo ne
řekl, jak člověk, zaujímající postavení inže
nýra, může choditi v rozedraných botách,
v kabátě bez knoflíků, v klobouku, který již
před nejméně patnácti léty byl tak zchátralý,
že by se jedině hodil na hlava hastrošovi do
pole. Také ostatní lichváři vypadají jak náleží,
nelze nám však na tomto vymezeném místě
obírati se jich postavičkami, jež předvedeme
svému čtenářstvu až po skončeném vyšetřo
vání, o kterém uneopomeneme podati podrob

Donzprávu. . .
»

Elektrická dráha na Karlově mostě. Letoš
uího roku o 3v. Václavě bude tomu právě rok,
kdy zahájena byla mezi Starým Městem a Malou
Stranoa doprava elektrickou drahou po Karlově
mostě. Naděje, jež obyvatelstvo, blavně malo
stranské, do této dráhy vkládalo, se nesplnily,
poněvadž trat po Karlově mostě zůstává stále
tratí nejbídnější v Praze vůbec. Jest skntečně
neuvěřitelno, že za obromoý náklad, jaký tato
trať vedení dráby elektrické podle kontaktního
způsobu si vyžádala, nedostalo se pražskému
obyvatelstvu -postrádané žádoucí dopravy.
Smutné divadlo, že den co den, dopolednei
odpoledne, motorové vozy na této trati zůstá
vají státi, nemohouce s místa, jest dokladem
povrchního budování elektrického vedení. Kdož
byvspěchal, ten nikdy nemůže se svésti po
pražské elektrické dráze na Karlově mostě,
neboť by přišel jistě pozdě. V poslední době
opakují se nacené zastávky vozů z pravidel
ností takřka matematickou, povždy za velikého
bluko a ruchu a za přítomnosti několika set
osob, jež se zájmem sledojí, jak zřízenci elek
trických podniků s četnými ochotafky z obe
censtva zoufala se namáhají, aby motorový
vůz nčinili opětně k další jízdě schopným.
K uehodám za dne, každý vůz postibujícím na
neblahé této trati, draží se noční práce s oprá
vou porušeného spojení souvisící. Na dvou,
třechi více místech zřízeuci rozkopají půdu a
pečlivě bledají, kde vedení bylo porušeno. Ta
kové hledání při svito elektrických lampiček
opakuje se po celou noc, a celá dlažba na
Karlově mostě jest následkem toho ve stava
prabídném. Doprava se tak zdražila, že by
pražská obec ještě vydělala, kdyby každou
osobu, která dala se převézti v elektrické
dráze po Karlově mostě ze Starébo Města na
Menší město, dala převézti v pěkném kočáře...

Jak se praví, zabývá prý 80 již rada
městská myšlénkou dopravu elektrickými vosy
úplně zastaviti a nahbraditiji spojením lehkými
automobily. Věc tato byla by vlastně nejvhod
nější, ježto starobylý most Karlův nebyl by
tak ohrožován, jako jest nyní ve stálém ne
bezpečí pod tíší a otřásáním ohromných mo
torových vozů.

. »
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Záloženská a uvěrní banka. Poměry, které
zavládly v Záloženské a úvěrní bance v Praze
za řiditelování páně Balcarova, zavdaly úřa
dům podnět k zavedení trestního vyšetřování
pro podvod a zpronevěru. Zaznamenávajíce
tuto věc — jediní z českých listů — pouka
zujeme pouze ke zprávám, které v tomto ča
sopise o Záloženské a úvěrní bance v minulých
dnech byly uveřejněny...



Obrana
(3) Jaká cesta spasí márodnost.

V přednášce o Havlíčkovi řekl ve Skutči Mu
saryk: „Havlíček říkal: Absolutiem církevní
jest poduškoa absolutismu politického. Trůn
se opírá o oltář. My tu frázi přijímáme, ale
musime ji bráti doslovně; kdo chce míti svo
boda politickou, musí se osvobodit! od církve.
V Čechách chybili, když myslili domoci se
svobody politické bez boje proti církvi“ —
Na tohle zase my odpovídáme tolik. Církev
katolická nepobízela fanatické židy vídeňské,
aby řádili za sněmu ve Vídni proti Havlíčkovi
a Riegrovi. Také za to nemůže církev, že ví
deňský socialistický žid dr. Adler zasr7uje se
o uzákonění takového „rovného“ práva hlaso
vacího, jímž má býti náš národ značnězkrécen
proti národům jiným. Kdyby se čeští socialisté
zbavili jha vídeňského žida a přestali tohoto
německého nacionalistu slepě posloucbaui, pak
bychom byli samostatnější a více bychom ve
Vídni imponovali. Také jest těžko přičítati
církvi maďarooské řádění židů proti Slovákům.
Kdyby oastal v Uhrách místo absolutismu po
židovštělých ministrů absolatism církevní, pak
by si Maďaři nevynucovali biskupy maďaronské.
Až žid ovládne Uhry zcela, pak bude s utla
čovanými ještě hůře. A směřoval Havlíček
soustavně o osvobození našeho národa od ka
tolické církve, jako to Činí nynější štváčské
Jisty socialistické a pokrokářské? Zkušenosti
nabyl střízlivějších názorů — jako jeho přítel
dr. Rieger.

Štve se soustavně proti církvi naší, aby
odvrátila se pozornost od stotisícových a mil
lionových židovských bankrotů, kterými jest
národ náš s'ále více hospodářsky vyssáván.

A teď něco ze starší historie. V době
Karla IV., kdy národ náš nejvíce by) církvi
katolické oddán, byl český stát samostatný
a svrchovaný; měl tedy naproston politickou
svobodu, ačkoli nebojoval proti církvi. Zato
však mocní leikové protestantští, kteří oslabili
královskou moc a zotročili bezcitně lid i du
chovenstvo, ochotně se řídili dle živlů cizích
a necheli na konec rozhodovati o české koraně
mladičkého německého hýřila. Pěkná to byla
„politická svoboda“ pod otrokářskou knutou
protikatolického panstva! „Reformovaní“ du
chovní byli imrskáni a nolíčkování od vrchnosti|;
chtěli-li kázati svoboaněji, byli z far vyháněrí
a se sedlákem zacházelo se jako 8 lareckým
otrokem; bylo mu upíráno právo stěžovati si
na vrchnost. Sobečtí laikové achvátili absolu
tism politický i církevní a pak to dovadelo|
Nebylo horšího politického otroctví nejširších
vrstev národa, jako kdvž byl odvrácen od
církve. A teď? Odvrátime-ji se od církve,
staneme se sluhy těch, kteř: vyznávají t2lmud
Boď — anebo. V Ubrách už 8e v tom směnn
pokračuje hodně zdatně a ve Francii ještě víc.

(3) Soelalistická moblczsa. V neděli
napsáno v „Právu Jida“: „My sklepávajíce se
sebe všechen ten politický bmvz a šlapajíce
po té zrůdné lidské pakáří... jdeme dále...
ve vědomí, že doba není daleká, kdy rudý
terror stane se pánem světa.. ..“ — Pak se
divme řádění vyučenců tt tiskoviny, která
projevoje tak vřelé sympatie bezcitným zá
keřným vrahům raským! Takové psaní má
být „vzdělavací činností“!?

Politický přehled.
Z řad českých i německých volá se stále

po soustředění stran ku společné práci. A dle
Vaterlandu chystá prý se v Rakousku alliance
všech liberé'ů, českých i německých. Liberální
Češi a Němci mohli prý by se dohodnoati na
základech svobodomyslných, když národně jsou
*1knesmířitelnými. — Depntace českých menšin
stěžovala si u ministra Pacáka na pronásledo
vání Čechů v poněmčeném území. — Podle
2práv maďarských připravoje prý Rakousko
pochod svého vojska Srbskem za příčinou vpádu
do Macedonie. — Bývalý říšský ministr války
bar. Krieghawmmer zemřel, — Ve Lvově chystá
se společná porada polských a rusínských
stran, na níž bude se jednati o jednotném pc
stopu při nastávajících volbách do říšské rady.

Ve Francii pronásledování kongregací ne
ustává. Ministr vnitra Clemenceau vyzval totiž
prefekty, aby mu ihned podali zpráva o 80u
kromých vyučovacích ústavech, aby se zabránilo
dalšíma trvání, po případě znovu zřízení uzav
řených nebo potlačených kongregačních ústavů.

Sv. Otec v okrožním lista o poměrech
nastalých zákonem o rozluce církve a státu ve
Francii nedovoluje ani, aby se zřizovaly boho
služebné spolky, jak je zákon předpisuje, a
sice £ toho nemilého důvodo, aby tím nebyla
zkrácena vznešená životní práva církve; ná
boženská společenstva neměla by dostatečné
svobody a záruky, jakou mají v Americe. Co
se státi má na zachování církve a bohoslužby

ve Francii, to ponechává se na rozhodnutí bi
skupům.

Král avglický Ednard na své cestě do
Mar. Lázní seše) se 15. srpna ve Friedrichshofu
s císařem německým Vilémem.

Do protiřeckého hnatí v Bulharska za
sáhlo i Turecko projevivši úředně nelibost nad
protiřeckým hnutím. Bulharská vláda na to
ostře odpověděla, ča Tr-ecko nemá práva za
sahovati do této otázky.

Raští revolucionáři vybarvili se zatím na
sprosté vrahy a loupežníky. Vraždění jsou po
licistá, kozáci, úředníci; kde se dovědí o větší
zásobě peněz, ihned podniknou loupežný útok.
A vláda ruská dle toho činí všude ostrá opa
tření, aby chránila pokojné obyvatelstvo. Pů
vodci odoojů vojenských odsuzováni jsou beze
všeho k trestu smrti.

President Spojených států Severoamer.
Roosewelt na vybídnutí vůdců republikánské
strany, aby při příštích volbách vystoupil opět
jako kandidát presideptství, prohlásil, že po
vypršení volební periody ochýlí se do soukromí.

Vyrovnejte nedoplatky
za Obnovu a Časové Úvahy.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy diecósní. Vdp. Frant. Kerner,

česiný kanovník, konsist. rada, sekretář b. Kon
sistoře, zvolen a installován za sídelního kanovníka
kap'tmy kathedrální v Hradci Kré'ové. — Vyzna
menáni jsou: p. P. Řehoř Wagner, O. S. B. čest.
konsist. rade, b. notář a převor v Broumově, a
p. Jos. Šimek, čest. kons. rada, b. notář a děkan
v Polné, jmenování skutečnými konsist. rady a
ascessory; p. Váci. Horák, čestný kanovník, bisk.
vikář a děkan v Hostinném, p. Raím. Franz, bisk.
vikář a děkan na odpoč. v Starém Městš, p. Jos.
Semerád, b. notář, děkan a farář v Potěhách,
jmenováni čestnými konsist. rady; p. V. Frychleb,
děken v Dešné, a p. Frart. Šafránek, děkan na
odpoč. v Rychnově, jmenování bisk. notáry. —
Ustanovení jsou: p. J.7. Kořínek, far. v Lučicích,
za faráře do Habrů; p. Jan Pének, zám. kaplan
v Dymokurách, za faráře do Žlunic; p. Frant.
Dvořák, farář v Samšíně, za faráře do Ostružna;
p. Jan Vaněk, farář v Dušejově, za faráře do
Mříčné; p. V. Vačkář, farář v Bohdanči u Ledče,
za děkana do Ledče; p. Fri. Novotný, administr.
v Golč. Jeníkově, za zámec. kaplana do Choltic;
p. Frant. Kubn, kaplan ve Světlé, za administr.
do Lučic; p. Jan Robáček, administr. v Habr.ch,
sa kaplana do Světlé; p. Jos. Šimek, administr.
v Ladči, za administratora do Bohdanče u Ledče.
— Uprázdněná místa: Lučice, fara patron. brab.
Thuna, od 2. srpna; Samšína, fara patron. hraběte
Schlicka, od 2. srpna; Dušejov, fara patr. nábož.
matice, od 2. srpna; Bohdaneč u Ledče, fara
patron. ústivu šlechtičen na Hradě Fražském, od
2. srpna b. r.

76. marozeniny J. V. císaře oslaveny
v sobotu v Hradci Králové způsobem důstojným.
J. B. M. nejdp. dr. Jos. Doubrava sloužil o 10.
bod. slavnou pontifikáloí mši av., které vedle vys.
důstojné katbedrální kapitoly přítomni byli zás
tupcové všech státních, samosprávných úřadů, c.
k. vojska, všech škol a četně místního občanstva.
Místní posádka v slavnostním úboru vytábla na
luka u Pražského Předměstí, kde voj. kurátem

kapela pěš. pluku čís. 42 večer před oslavou i
z rána v sobotu prošla městem za zvaků hudby.
V sobotu v poled. byla pak v biskapské residenci
officielní hostina.

Kměžská duchovní cvičení konelase
v Hradci Králové od 20. do 24. srpna t. r. 74
účastenství 176 p. t. kněží s nejdp. biskupem Dr.
Josefem Donbravou v čele. Cvičení tato fidil
vldp. P. Dr. František Novák, kněz kongregace
nejsv. Vykupitele. Pozvanými zpovědníky byli
vidpp. P. Hyppolit Fillip, O. sv. Fr. guardian
v Praze, a P. Akursius Košťél, O. uv. Fr. guar
diau v Zásmukách.

Novým sídel. kanovníkem v Hradci
Králové jest nyní vedp. Frant. Kerner. Týž
narodil se v Rychnově u. Ko. r. 1848. Vysvěcen
na knéze byl roku 1871. Hned na to s*al se vi
karistou, jímž zůsta! po 15 let. Pak jmenován
protokolistou, na t7 archivéřem. V tom čase vy
pomábal v duchovní správě v Novém Hradci Kral.
Po té stal se konsistorním sekretářem a čestným ka
novníkem. Nyní installován za síde'ního kanovaira
kathedrální kapitoly. Jest pokladníkem Dědiciví
Maličkých, tajemníkem kněžského spolku „V Vul
perum D. N. J. Chr.“ atd. V našem městě pobývá
jiš 35 let — od svého vysvěcaní. Za dlouhé své
úřednické prakse v konsistoř. získal si vrácných
zkušeností a vědomosti; pracuje stále tiše, ale
horlivě. K poslednímu jmenovéní voláme vatříc
vadp. kanovníkovi: Ad maltos annos!

Bodinmé. Slečna Anička Tolmanova a p.
Frant. Viktorin, obchodník v Hradci Králové, slaví
sňatek svůj v úterý dne 28. erpna v kathedrálním
chrámu Páně sv. Dacha.

Diecésní jednota cyriilská v Hradci
Králové pořádá za spoluúčipkování domác:bo
sboru kostelního v Poděbradech od 10. do
12. září 1906 sjezd přátel círk. hudby,
při němž přednášky a prakt. cvičení provedou na
slovo vzatí odborníci: B. Kašpar, A. Mólzer, Dobr.
Orel, J. Pfof, V. Říhovský, J. Winter a J. E.
Zelinka. Zajímavý program uveřejnén bude v čí.le
budoucím. Zatím jen se na sjezd ten upozorůuje,
ježto vejdůst bisk. Konvistoř vynesením svým z
16. arpua 1906 č. 8526 k tomu svolila, aby, kde
jest dostatečné jmění zádušní, ředitelům kůru,
kteří by cyrillakých exercicií v Poděbradech účast
piti se chtěli, dostalo se z něho podpory v obnosu
10 K. Mají však v příčině té obrátiti se na své
farní úřady a tyto na příslušné úřady patronátní.
Naskytá se tak pp. ředitelům kůru příležitaet 8
menšími hmotnými obětmi exercicií se účastnit..
Nechť si tedy včas podporu vymohou a na sjezd
se přihlásí do 9. září u vldůst, proboštského úřadn
v Poděbradech.Cyrillské exercicie, jež 5.
a 5. září 1906 v Králové Dvoře konati se měly.
odkládají se zrůznýchpřsčinna budoucí rok

Z městské rady královéhradecké.
Ve schůzi dne 20. srpna t. r. usnečeno: Přípis
ústředního spolku českých profegsorů v Praze,
kterým se týž přimlouvá za zřízení dívčího lycea,
odstoupí se výboru pro zřízení téhož. — Majitsli
domu čp. 170 povolí se stavební změny v domě
jeho, až předloží výpočat aosičů, jež musí převzíti
zatížení příček v patrech nad probouranými otvory
ležících. — Úprava průčelíjesuitské kolleje na straně
jižní se schvaluje dle předloženého plánu. —
Zpráva technické kanceláře o stavebních změnách
v domě čp. 163 vzata byla na vědomí. — Návrh
technické kanceláře na úpravu regolačního plánu
pro území v obvodu obce Pražské Předměstí,
který vyhovuje zájmům zdejší obce, předloží se
obci Pražskc-Předměstské. — Ti, u nichž provc
dena byla desinfekcs bytu mezi 1. dabnem a l.
červencem t. r., budou vyzvání zaplatiti posud
dluhovaný poplatek. — Pí. Anně Plašilové z Fa
rářství povolí se další prodávání mléka ve zdejším
městě, rovněž i pí. M. Urbanové. — Ezhválený
plán na rekonstrakci v divadle Klicperově, c. k.
okresním hejtmanstvím vrácený, byl vzat na vč
domí. — Témuž se oznámí dokončení prací tamtéž
za příčinou kollaudace. — Schvéleno bylo pře i
sevzetí dalších nutných oprav v městském divadle
nákladem 3C0 K. — Zpráva městského zvěrolékate
o problídce mlékařských závodů a vozů v červenci
t. r. postoupí se zdravotnímu odboru. — Rozpočet
na nutné opravy v městských jatkách byl schválen.
— Stížnost učitele p. Ant. Seiferta ze Lboty
Malšové do falšování potravin a nápojů ve městě
zdejším postoupí se zdravotnímu odvoru. — Po
licii se uloží, aby příště, nebud<-li jejího rozkoza
uposlechnuto, vůz pobřební, na ulici překážející,
dala odstraniti do stavebního dvora a majiteli jeho
p. J. Elsnerovi se uloží peněžitá pakuta. — Ma
jitelé hostinců v seznamu policií předloženém u
vedení se vyzvou, by záchody řáduč splacboval'.
jinck že se jim povolená sleva odebéře. — Zpráva
policie o závadách shledaných v domě čp. 394 a
412 byla vzata na vědomí. — Pan Bedřich Stain,
obobouník a majitel doma' čp. 296 v ulici Ra
gové, se vyzve, by do 14 dnů dal plot př. svém
pozemku tak zříditi, by s úpravou této vlice ge
mohlo již započíti; témuž 8e opětně uloží, aby
ihned odstranil dřevěné boudy, jež ua dvoře bez
povolení zřídi. — Návrh odboru vodárenského,
by při převzetí inventáře vodárenského byli pří
tomní pp. Hlávka, Černý a Řezáč, obecní strší.
byl schváien. — Pp. manželům Václavu a Mara
Hemelíkovým, majitelům domu čp. 12 v Novém
Hradci Králové, vydá ge kvitance na kapitá',
splacený pokladně kostela sv. Antonína. — Panu
k. Schmidtovi se uloží, by bezodkladně odstranil
starý material, nabromaděný před novostavbou
čp. 30. na Velkém náměstí. — Žádost p. R. Svo
body o propůjčení titulu stálého vlásenkáře měst.
divadla postoupí se městskému zastupitelstva. —
Zpráva firmy Bromovský, Schulz a Sobr, že pro
hlídka automobilového parku bude se konati až
I? manevrech, byla vzata na vědomí. — Uloží se
pp. důchodnímu O. Vojtovi a lesmistru Jos. Stra
chotovi, by súčastnili se 3denního kursu rybář
ského v Jaroměři, pořádaného péčí rady zeméděl
ské v září t. r. — Panu Ant. Hanušovi a pí. F.
Riemrové se uloží, by psy své doma na řetěze
uvázané chovali, jinak že budoupohodným schy
táni, ježto jsou zjištěny případy, že passanty na
padávají a děsí. — První komiceriní a divadelní
kanceláři v král. Českém se propůjčí divadlo na
den 14. října t. r. pro pořádání symfonického kon
certu. -— Majitelé zahrad na Žižkově náměstí,
ktoří se zdrábají zříditi řádné ploty na straně do
nového parku, upozorní se na pravoplatná nařízení
stran zřizování plotů donucovacími prostředky dle
platného stavebního řádu. — Spolku pro vydržc
vání soukromého dívčího gymnasia v Praze udělí
se obvyklý pilspěvek.

Nový závod. Právě zřídil si v Jiříkově třídě
závod zlatnický p. Frant. Oktávec, dobrý Č:ch a ka
tk. Přes všecku nepřížeň nacionálních šovinistů ně
meckých vydržel jako dobrý odborník na sopečné půdě
v Chomůtově po 19 let, až ho konečně národnostní
zášť losvonromakých přítelíčků jako rozhodného Čecha
s německého toho místa vypudila. Jeho moderně zří
zený závodzasluhujezajisté naší podpory. 5M



Podpůrný spolek samostatných šiv
nestsíků IV. šivmostemského společen
stva v Hradci Hrálové oslaví1. a 2. září
1906 desítileté trvání své činnosti. 1. V předvečer
slavnosti sehraje zdejší slavná ochotnická jednota
„Klicpera“ v městském Klicperově divadle slav
nostní představení „Adamita“ ve prospěch fonau
podpůrného. 2. V neděli dne 2. září 1906 ve 2
hodiny odpoledne slavnostní valná hromada ve
dvoraně Živnostensko-čtenářské jednoty. Program:
1. Uvítání hostí. 2. Zpráva jednatelská. 3, Zpráva
pokladniční. 4. Prohlášení čestných členů těch
korporací, které spolek po dobu Jeho trvání pod
porovaly hmotné i mravně.

Zápls do měšťanských a obecných
škol v Hradci Králové počnedne 13. září
a potrvá do 15. září 1906 vždy od 9—12 dopol.
a od 2—4 hodin odpoledne. Rodiče nebo jejich
zástupcové jsou vázáni dítky školou povinné v těchto
třech posledních dnech před počátkem školního
roku přivésti do školy, aby byly přijaty. K vypl
nění této povinnosti mobou rodiče donncovacími
prostředky dle $ 24. zák. ze dne 14. května 1869
přidrženi býti. Do začátku školního roku jest vy
konati také zkoušky přijímací do škol měšťanských.

Už prý půjde p. kapelník Czernoch.
Nejvyšší čas! Muž v rakouském vojsku sloužící
má nejméně práva dávati na jevo pohrdání kterým
koli národem do státní kasy platícím. Vojsko jest
pro rakouské národy všecky: vždyť také všichni
národové naň svými daněmi přispívají. Kdyby tak
neomaleně urážel Čech ve vojenské uniformě
Němce v městě německém, zacpala by se mu ústa
důkladně již po prvých prostořekých větách. V do
bráckém Českém městě to trvalo déle. Jak pra
víme: jest již k očistě nejvyšší čas. Snad tomuto
„nvědomělému Němci“ bude slušet líp spolupra
covnictví u „Bohbemie“ než kapelnická taktovka.

Kdyřsičlověk vyjede na letní byt.
Pan Weiser, účetní velkoobchodu pana Fialy na
Praž. Předměstí u Hradce Králové, spěchal pookřát
do venkovského zátiší. Příjemná dovolená končila
velice nepříjemným překvapením. Opuštěnému bytu
věnoval totiž zvýšenon pozornost nějský ničema,
který zatoužil po rychlém obohacení. Když pak se
p. účetní vrátil, sbledal, že byl o všecky cenné
předměty, jež 8e snadno daly odnésti, hanebně
okraden. Ukradena jistá částka peučžitá, spořitelní
knížka, šperky, a t. d. Uloupené věci mají cenu
kolem 10.0.0 korun Byť vydrancován jako při
vpádu Tatarů. Dle jistých okolností soudí se, že
bylo při vyloupení bytu súčastněno zlodějů více.

Ze strachu před trestem. Rodinup.
Václava Vejvody, kloboučníka v Novém Hradci
Král., stihla krutá rána. V sobotu dne 18. srpna
t. r. l3letý syn Antonin v sebevražedném úmyslu
se utopil pro 20 haléřů. — Zmíněnému chlapci
vypadl z kapsy před matkou 20haléř a tu ona
naň, kde ho vzal. Chlapec tvrdil, že mu ho dala
jistá paní professorová, meškající zde na letním
bytě. Dotčená paní při dotazu se strany matky
chlapcovy prohlásila, že mu 20Ohaléřnedala; ne
vzpomněla si totiž hned na dárek onen, ježto se
tak stalo před několika dny. Dnes se však již vše
vysvětlilo, ač pozdě. Matka pohbrozila synkovi, že
to řekne otci, až přijde s Hradce Králové, kdež
meškal za obchodem. Nešťastný chlapec pak
matce odvětil, že se raději utopí, než by měl
byti za pravdu bit. Slova svá skutečně uvedl ve
skutek. Zatím co matka odešla do druhé světnice,
boch se vytratil napsav na cedulku: Hledejte mne
na „Cikáně.“ (Rybník u Nového Hradce Král)
Nešťastník byl velmi hodným žákem měšť. školy
v Hradci Králové a rodina páně Vejvodova velmi
pořádná a zbožná. Každý s uimi cítí velikou
soustrast nad tak náhlým odchodem jejich dítěte.

Matiční slavnost v Novém Hradci
Králové, pořádaná všemi vlasteneckými spolky
místními v neděli 19. srpna, vydařila se velice
krásně a výsledek její jak morální, tak hmotný
je velice uspokojivý. Čistý výnos ze slavnosti je
700 K. První vystoupení zdejšího odboru je za
jisté v tak dosti malém a po většině dělnickém
městečku velmi slušné.

Z Čerailova. (Dár.) Osadnícidolno-Černi
lovětí věnovali 10 K národní Jednotě černilovské
u příležitosti posvěcení sv. kříže. Zaplať Bůh

Z lázní Svato-janských u Trutnovu.
Již téměř tři týhodny dlím v Janských lázních
v horách krkonošských. Bydlím v novém kněžském
sanaloriu, svaném „Marianum“. Jest to krásná
villa v poloze rozkošné, uprostřed mladých lesů
v úplném zátiší, asi 100 kroků za katolickým
kostelem, jehož poloha jest imposantní. Dům tento
vystavěn byl r. 1904 a 1905 pro churavé kněze
z milodarů nejvíce od kněží poskytnutých, v jejichž
čele stojí + praelát P, Dominik Filip — proto
podobizna jeho umístěna v jídelně. Také arcidie
cése prašská a diecése budějovická i brněnská
věnovaly každá na stavbu sanatoria 2.000 K atím
závazkem, aby jeden kněz ročně vždy 4 týhodny
zdarma zde bydleti mohi, Avšak i šlechetní laikové
duchovenstva přízníví přispěli velikomyslně ke
sbudování sanatoria. Tak daroval ochotně stave
niště ve výměře asi 3 měřic slovutný pan Hugo
Wihard, majitel panství Vlčického, vznešená jeho

aní choť cihly, urozená paní hraběnka Černín
orsinová ve Vrchlabípotřebná prkna a álechetný

p. továrník de Piette s Maršova postoupil 8 ra—

dostí část svého pozemku k upravení cesty k aa
natoriu vedoucí též zdarma. Badiž všem těmto
šlechetným dobrodincům za jejich vznešenou přízeň
k duchovenstvu vřelý dík tímto vyjádřen! Také
však obec Johanniebad, majitelka lázní, přízeň
svou stavebnímu komitétu na jevo dalů — upru
vila totíž ochotně za malý příspěvek pohodlnou,
Širokou cestu k sanatoriu a jest ochotna poskyt
pouti uemajetoým churavým kačžím lázně buď
%darma neb za malý poplatek a odpostiti taxu
lázeňskou. Pan MUDr. Arthur Hamáček, lázeňský
lékař, ochotně skytá poradu tomu, jenž si jí přeje.
Sanatorinm vystavěl ve dvou letech solidně stavitel

. Blažek z Trutnova. Veškerý náklad i 8 nyněj
Ím vnitřojm zařízením obnášel 65.000 K. Zařízení

vnitřní jest pěkné moderní — není však ještě
úplně provedeno. Prvními hosty v sanatoriu letos
byli: p. t. vedp. Dr. Al. Frýdek, kapitolní děkan
a předsedu stavebníbo komitétu, vldp. víxaf Beran
ze Dvora Králové, vdp. vikar. tajemník a farář
z Lužce P. Pogptšil, vdp. děkan Krátký z Lovčic,
vldp. prof. paedagogia litoměřického P. Schobl,
dp. katecheta Vosáblo z Pardubic a vp. kaplan
P. Ludvík Tůma z Král. Městce. Lázně Svato
janské prospívají nejvíce lidem nervosním a rheu
matismem stiženým — Čivy, svaly a vůbec celé
tělo se zde koupelemi a čistým zdravým vzduchem
posilní a otuží. Ka konci ještě podotýkám, že
letošní novosvěcenci semináře hradeckého darovali
sanatoriu krásný, stříbrný kalich, začež jim též
upřímný dík zde vyjadřuji.

Jaroslav Koelau or kladatel.V hudebně tak vynikajícím Ústínad Orlicí pro
vedena byla na svátek Nanebevzetí Panny Marie
(poutní slavnost ústecká) první větší skladba vir
tuosa Jaroslava Kociana a to velká slavnostní mše
do A, pro soli, sbor, orchestr a varhany. Mladistvý
virtuos osvědčil na tomto poli svůj podivahodný
talent v nejvyšší míře a podal skladbu nejen tech
nícky dokonalou ale i bohatostí invence překva
pojící. — Zajímavá tato církevní premiera abro
máždila v onen den do ústeckého chrámu takřka
celé město i daleké okolí. Skladatel sám dílo své
nastudoval se členstvem cocilské Jednoty rozmno
ženým o četné ochotalky, takže celý aparát čítal
na 100 sil. Den ten byl skutečnou událustí pro
kraj ústecký a zároveň i potěšitelným zjevem pro
českou budbu, neboť z provedené skladby jest jisto,
že v Rocianu-virtuosovi roste nám i velice slibný
Kocian-skladatel. Měe byla hudební jednotou, „Ce
cilii“, jak známo nejstarším to hudebním sdruže
ním v Čechách, vzbledem k velikému aparátu,
kteréhož vyžaduje a přes různé obtíže u nás se
vyskytující, provedena velmi dobře. První tuto
velkou skladbu věnoval Kocian svému rodnému
městu,

Ke lnářské výstavé v Hampolel.
P. T. pány bosp. apisovatele, nakladatele atd.,
kteří buď samostatně, buď v časopisech napsali
pojednání „o lou“ a „o lnářství vůbec“, slušně
žádáme, aby nám dotčená pojednání laskavě za
půjčili ku lnářské výstavě, která ve dnech svato
václavských t r. v Humpolci konati se bude. Po
výstavě vše se navrátí. Laskavé zásilky přijímají
se pod adresou: „Loářská výstava v Humpolci“

Zábava, jaké mepamatují, sočline
dávuo v Semíně u Kladrub n. L. Nevěděli už,
čím se potěšit, proto chopili se opovrženého tra
kaře a v jízdě ním provedli závody. První závod
nik cíle došedší dostal zlatý prsten odměny, drubý
dva zlaté, třetl jeden zlatý. Na veselou tuto zá
bavu vytáhlo prý všecko občanstvo kladrabské, že
nezůstala doma žívá duše. Tak jsme vlastenectvím
prodchnuti a zábavami tolik zemdleni, že už i mi
zerný trakař vytahujeme, abychom se přece trochu
povyrazili. A drobná práce národní a vlastenecké
naše zábavy ať zapadnou raději do všech koutů
studené Siberie!

Česká lukařská škela založena právě
ve Vys. Mýtě zemským výborem království českého.
První ročník otevřen bude dnem 1. října t.r. Účelem
této školy jest, odchovati nižší technické úřednictvo,
které by mohlo menší práce meliorační samostatně
projektovati a prováděti, větší pak podniky do
zorem kultur. inženýrů. Vzmáhající ae rach meliorační
vyvolal potřebu této důležité školy.

Také vychovatel. Jeden mladýučitelna
Ch. vychloubá se občanstvu, že on je katolíkem
proto, ježto jej rodiče dali pokřtíti a nejblavnější
důvod je ten, že je na škole „katolícko-klerikální“
(tak nazývá veřejnou školu), ale ve skutečnosti
smýšlením že je evangelíkem, ti že mají jiné ná
boženství, svobodomyslnější. Kdyby ale ten mladý
pán byl evangelickým učitelem, tu by masil cho
diti do kostela pilně (ne za kostel, jak on to činí),
choditi ke zpovědi a býti v učitelském spolku
evangelických učitelů. Co by potom opět říkal,
to by mu zajisté nevadilo. Horuje s tělem a duší
pro universitní vzdělání učitele, ale ani 1 haléř
neobětuje na kuibu a časopis. To vše zná a ve
škole kromě učebných knih, které opět jsou ma
Jetkem školy, nemá knížečky pomoené. Pomocné
kniby má koupiti místní školní rada a nikoli aby
on je z těch pár „miserných grošů“, které bere,
kupoval (má 1000 K), je toho dost pro ty ven
kovské hřbety (je dochaplný výron pokrokářského
učitele). „Bráti peníse a nic nedělati, je moderní !“
tak říkává.

Schůze Sdružení čes. katol. země
děleů konají se v neděli 28. srpna t.r.: V Rou

sovicích u Mělníka; 2. září 1906 ve Vintiřově
u Čeraovic; v Lipkově Vodě u Božejova a v Čá
strově u Kamenice n. L., prvá dopoledne, druhá
odpoledne.

Velkou selskom pouť de Staré Bo
leslavi na sv. Václava, 28. září, svolává Sdružení
českých katolických zemědělců. Stará Boleslav je
místem každému Čechu katolíka nad jiné posvát
ným a milým; zde uložen milostný obraz Rodičky
Boží, palladium země České, kostel sv. Václava,
kdež zavražděn byl od svého bratra av. Václav,
kaple sv. Klimenta, nejstarší památka v Čechách.
Stará Boleslav jest jedním z nejčetněji uavštěvo
vaných pvuiu«ckých míst. Sem putoval i sv. Jan
Nepomucký, Karel IV., císař Ferdinand a moobo
jiných šlechticů a knížat o rada a pomoc sem se
utíkulo. Komu jen trochu možno, přijď! Připu
tajte v poutních průvodech, přijďte z blízka i
z dáli! Af se poznáme a navzájem utužíme.
Sedláci! Katolícil Vzhůra 28. září na ev. Václava
do Staré Boleslavi!

Různé zprávy.

»OBNOVU« V PRAZE
dostati Ise v knihkupectví p. Františka Hovorky
oŽitnéuliciavprodejinovinp.M Vlčkana

Příkopech.

Sjezd bohoslovcův a knměší v Ces.
Budějovicích. (Dokoně.) Karel Dostál-Latinov
z Prostějova pravil, že nestačí jenom se modliti a
žehnati; potřebí práce a obětí. Katolický spisovatel
musí míti pevný charakter, má si býti dobře vědom,
co píše. Nechť jest jeho vzdělanost na výši doby;
nechť jest statečný, maje bázeň toliko před Bobem a
svým svědomím. Má býti moralistou, ale opatrným,
mkoli vtíravým; nesmi stále kárati, ale má ukázati,
jak vina každá tresce se sama. Badiž též mistrem
jazyka; nechť studaje mlavnici a mlava lida, ueboť
v mlavě lidové nacházíme doklady, jak lebce a stračně
lze vyjádřiti nejtěžší myšlenky. Studajž jazyky slo
vanské, zvláště jazyk ataroalovanský, abychom se tak
vraceli k společoóma základu svému — k av. Cyrilla
i Methodu, kteří tímže jazykem slovanskou kulturu,
vzájemnost i jednotu víry podporovali. Katol. apiso
vatel má býti nadaný a nadšený. Který není geniem,
nechf neklesá proto na mysli a pracuje atatně aspoň
dle svých sil a tak nechť připravuje cesta duchům
zvlášť vynikajícím. A kdo nemůže býti spisovatelem,
nechť aspoň hledí zlekávati členy pro sdružení kato
lické intelligence. — Odpoledne professor Braniš mlavil
o umělecké výchově. S jedné strany volá se po úsil
nější výchově tělesné, s drahé po bedlivější výchově
umělecké. Ve sterých Athénách bylo obé v barmonii,
ale u nás pro změněné poměry s těčka se to stane.
U nás tělesná výchova zvrhá se ve sport a zápasy
atbletů; církae má větší návštěva než divadlo. A v di
vadle daleko více ozříme obecenstvo při nejfrivolnější
frašce než při klasvické tragedii. Moderní obecenstvo
baví se nejraději šantánem a odrbovačkami. Potřebí
nápravy. Umění nejvýš se povzneslo ve službách ná
boženství; katolická církev byla matkou a pěstitelkou
umění Církev ani nyní toho úkolu se nezříká. Proto
jest potřebí, aby duchovenstvo úkol ten vždy a všude
prakticky provádělu. Duchovní má na uměleckou vý
chova působiti dobrým příkladem ve své domácnosti,
2. ve škole i chrámě, 3. zachováváním uměleckých
památek a 4. podporou umění při provádění staveb a
pořizování potřeb chrámových. Nejprve nechť rsbu
zuje a cvičí duchovní v našem lida smysl pro sjuš
nost, pořádek a krása vzornou úpravou míst a badov,
kde má právo rozhodovati. Drahá příležitost naskyté
se vo škole. Jest to zvláště vyučování biblické děje
pravě obrazy, ješ působily vědy hluboce na uměleckou
výchovu lidu. V příčině chrámu nedávejme se výhradně
uchvátiti větou, če jest potřebí sestoupiti k lidu. Se
stupujme jen tak daleko, aby se nám rozumělo; jinak
však bleďme povznášeti celkovon úroveň posluchačů
a pozdvihovati jich výšel Při chrámech jest důleži
tější cena historická než umělecké, jelikož vkus mání
se postupem doby. Řečník líčí snahu po domnělé pů
vodnosti a zálibu v novotách a napomíná k opatr
nosti při stavbě a opravě chrámů. — Novosrěcenec
Eybl z Čes. Badějovic klade důraz na velice důležitou
vzájemnost nábožensko-kulturní mezi katolickými Slo
vany na základě idey cyrillo-methodějeké. Nejdůleži
tější částí této idey jest otázka sjednocení církro zá

podní s církví východní. Jest potřebí lépe pracovatiu sblížení, aby nám východ lépe porozuměl. Osvojme
si příslušné slovanské jazyky! Nechť slovanští náro
dové i náboženské názory svoje vzájemně poznávají|
Ideu sjednocení jest nutno zpopularisovati. Kdo má
lid a mládež, tomu náleší přítomnost i budouenost.
Bůh jistě požehná naší práci, aby plémé slávské ne
bloudilo a nehladovělo. — Pak líčil farář Kosíks Mo
ravy nelítostnou maďarisaci slovenského lida. Kato
lické biskapy po mnobo let navrhoval a pomáhal
dosazovati ovangelík Tisze. Pak není divu, že i biskup
katolický takto dosasený dá se snoušíti sa nástroj
maďarisace. Zajímavo, še při jmenování jednoho bi
skupa musil Sratý otec několikrát vrátiti terno Jeho
Velíčenstvu, který na konec už prosil, aby sostavili
terno takové, ješ by papežská stolice nevrátila. Vy
líčiv barvami sytýmisuboženost národních i hospo
dářekých poměrů lidu slovenského, navrhl řečník, aby
te zaslala na papešskéhonancia ve Vídni prosba,
aby upozornil Sv. otce, že jednáním maďaronských
biskupů trpí autorite církve. Návrh přijat s nadšením
jednohlasně. — Sohůse skončena provoláním olávy

v. otci, všem arcipastýřům a Jeho Veličenstru. —
Večer na to pořádána alavnostní akademie ve pro
spěch pomníku Jirsíkova. Účastenství kněší | laikův
bylo imposantní. Vojenská kapela 28. pluku sa osob

ho řísení obratného kapelníka oohrála bravurně,



s bediivým šetřením dynamických odstínů od Masse
neta „Angelus“ a „Fóte Boběme“ aod Moaskowského
„Pochodňový tanec.“ Veliký sbor bohoslovců budějo
vických přednesl precisně a procítěně Sukovo: „Nechte
cisích, mluvte vlastní řečí“ a Jindřichovo: „Svatý
Václave“ Řídil prof A Šsbestík. Adjankt theologické
fakolty v Praze TLC Em. Fenzl měl delší přednášku
o tom, čím byl s jest knéz národu. Uvedl významná,
pádná fakts, jimiž dokázal, jak velikou práci vyko
nali a dosud konají vlsatenečtí kněží pro národ. Ve
liký potlesk četného ehromáždění byl důkazem, že
nadšeným jebo slovům bylo dobře porozaméno. Kate.
cheta J. Vokonn zazpíval dvě Drořákovy biblické písně
a dvě Spilkovy skladby. Přednesem svým dokázal, že
netoliko má plný, zvučný blan, ale že jej dovede i
mistrně ovládati. J. Sabula z Hradce Král. zahrál na
violu 6 porozaměvím Labického „Loačení.“ Hra od
měněna téš velikou pochvalou. 85szvláštním zájmem
nasloucbáno Gaalově enitě na ruské pleně, kterou
provedli hosté z Hradce Král.: vicerektor Gyarkovice
(piano, Sabula |violoncello), boboslovci : Drsgoun
(housle), Baťa (harmonium) a Mendl (basa). — Pia
nový doprovod při zpěvných tólech obstaral prof. A.
Šebestík, při eólu na violu V. Gyurkovice. — Po vy
čerpání programu nastala volná zábava, při níž kon
vertovala dále vojeneká kapela, jsouc odměňována
častým potleskem. Největší pochvalu sklidily: skvostně
přednesené rólo na barfu (Trnečkova známá maznrka)
a orchestrální fantasie na Prodanou nevěstu.

(3) Kdo má největší vliv na poměry
vwRakomskmf „Bílý Prapor“ píše: „Liberální
listy neastále píší © panovačnosti katolické církve
vwRakousku a v celém světě — kdo opravdu však
a nás vládne, vysvítá z pověřeného výroku barona
Gautecbe, který jako ministr kultu a vyučování se
vyjádřil: „Bez „Nene Freie Presse“ nelzo v Bakoosku
vládnoati.“ („Nene Fr. Pr.“ jest nejrozšířenějším ži
dovským denníkem v Rakousku. Pozn. red. Obn)
Nedávno uveřejnil nynější ministr spravedlnosti dr
Klein článek v „N. Fr. Pr.“, nem píší vysocí vládní
úředníci Lammaech, Scbrutka a Bernatzik. Do dvorního
hradu dodává se „N. Fr. Pr.“, na zvláštním papíru
tištěná, v časných hodinách ranních a tvrdí se, že
jistá vysoce postavená osobnost celý tento list pozorně
přečte od úvodníka až do rabriky „Soudní afů.“ „N
Fr Pr.“ jest prý tělesným žarnálem jistého velikého
pána! Jak ministerský předveda Kórbr vážil si ví
deňského tiska a jak jej fadroval ze svého disposič
ního fondu, jest vůbec známo. A přece zrovna vídeň
skému liberálnímu tisku a jistémo „světovému“ listu
zvlášť byla několikráte dokázána úplatnost (ovšem
miliony !) jak ve věcech politických, tak i hospodářských
— jaký úkol pak provozuje vídeňský tisk ve štvaní
národnostním a v ochraně židovetra a jeho velkoka
piálu — jest také všeobecně známo. A přece vládne
svými politickými články, činí náladu feuilletooy, má
přimé informace z ministerstev a £ kanceláří vysla
neckých, chválí u haní dle zaplacení a mimo veliký
šurnalistický vliv platí skvělé dividendy svým akci
onářům. Kdo tedy u náu opravdu vládne ?“

(20) Historický koutek. Co nechceš,
aby ti jiní činili... „Z Prahy odjelr. 1610.
kurfiřt Saský Kristián II, známý svou rosmařilostí a
nádberymilovností. Knížata na sjezd pozvaná byli
hosty císaře Radolfa II. s chováni byli v Praze ska
tečně císařsky. Za pobytu těchto vznešených hostí
dály so u dvora stálé slavnosti, takže kurfiřt Kristián
při posledním svém elgšení u císaře své díky za skvělé
pobostění končil prý těmito slovy: „Vaše císařská
milost mne tak štědře bostila, ža jsem ani hodinu
nebyl střízliv.“ Za rok na to zemřel rozmařilý tento
panovník „následkem prý přílěného pití“ (Zapova
Kronika sv. IV. str. 847.) Korfiřt Saský byl Lutherán,
— „Pan Petr Vok z Rožmberka, následuje v tom cí
saře Rado!fa II., choval na zámku Třeboňském 16
ženských z rozličných národů: z Iudie, ze Španěl,
z Francie, se Vlach, z Turecka, ze Židů, z Němec,
z Polska. Mezi nimi přední místo obdržela Češka
Zuzanka, jednoho mlynáře dcera, která jak křaftem,
tak za živobytí pánadarem ze mnoho tisíc klenotů
a v Soběslavídům dostala ..... S Dále ae líčí ná
kladné vedení dvoru páně Vokova, veselé slavení maso

postu etc. (Zapova Kronika sv. IV. str. 600). A panetr Vok byl předákem Jednoty Českých Bratří.—
Bylo by nespravedlivo ty saské karfiřty a pány Voky
házeti na církev Lutberánskou a Ččeskobratrskou;
myslím, še ušlechtilí duchové obou církví těžce nasli

takové zjevy pohoršlivé. Žádáme však, aby podobně

jednalo se s podobnými pohoršlivými zjevy vyskytnuvšími se v táboře katolickém. Leč tu logika se hodí
stranou a volá se k dava: ejhle katolícil! Naše,

pravo hnoskí k snášelivosti| 3 konfiskacemizboží duchovního, s vybáněním kněší (katolických) začali Husité
s protestanté. Hezky se to válčilo protestantům proti
katolíkům za peníze katolické. Že po porážce odboj
stavovského (s nímž bobužel celá vlast trpěla) r. 1630
vítězný panovník katolický dekrety vybáněl pradi
kanty protestantské a konfiskoval statky odbojných
pánů protestentských, ach, tuť spustí se nářek na
nehumanitnost, krutost atd. Ovšem že se předcházející
jednání protestantů, jež Ferdinand kopíroval, nepři

mene a nepřipomene se, jak ukrutně e katolíky na
ládali Jindřich VII, Alžbětaaoglická, králové

dvédětí, dánští atd atd. Proto „každémn, což jeho
jest!“ Nevěnčit vavřínem lakomce a zbabělce; nena
říkat na jednání, jemně z vlastní strany dán vsorl

Opět akáska socialistické svobode
smyslnosti a humanity. Odpoledno10.t. m.
konala se katolické schůze v Dolní Krči. Dva soci
alisté, kteří slíbili, že se při důvěrné katol. achůsi
budou slušně chovati, ponecháni v místnosti, ačkoli
vatapenek neměli. Leč při řeči p. Šása pronášel jeden

s nich urážlivé Posnámky. Byv vyzván k mírnosti,odešel i se soudruhem. Za řeči p.Šťastného jeden
z odšedších socialistů se vrátil a chtěl epnatiti k vůli
vyradování hrací stroj v místnosti se nacházející.
V tom mu bylo rázně, ale slušným způsobem sabrá
něno. A tu chtěl socialista „právo“ na výtránost

svoji bájiti — nožem. Socialistický argument! —Teď se bude zodpovídati předsoudem. Kdožví, ne

problásc ho „Právolidu“ sa ubchého mučedníkaI"Ótěte jen časté vysývání toho listu k „energickému

Sskročení“, jeho nadávky a vybrůšky — a pak Be
nebadete diviti způsobům odchovanců rudého tisku.

Socialistická demagogie. Novýdokladzpůsobu výchovy soc. demokratů — píše „Samostat
nost“ — podal tábor pa Štvanici, Dr. Soukap posti
hnav stíeněnou náladu na táboru, snažil se ji zapu
diti šťavnatou mlavou. Ojpůrce zpotvořené volební
reformy Čestoval nadávkami: „chamraď“, „hmyz“,
„ploštice“, „banda“, „lumpové“, „tábor černých holi
gánů “ Vida pak, že i to uelbává a poslachače nefa
natisaje, pro lepší efekt ke konci vystoopil na stůl,
odkadž s velkou emfasf volal: Každá myšlenka měla
své oběti, Kristaa byl ukřižován, Hus apálen . . My
dokážeme, če nejsme urganisovanou lazon, nýbrž
organisovaní vojáci revolace (potlesk) s zároveň, Že
není daleká doba, kdy bodeme v každé zabradě
oslavovat vítězetví lampiony (mlčení). Končím, jako
vím, že volební oprava provedena být masí, poněvadž
my to chcem (potlesk)

Co máme = Uher. Za posledních25 let
(1882—1906) přivezeno k nám do Rakouska z Uber
108,491.000 g mooky v ceně 3 064,469.000 K a v téže
době mooky krmné a otrab 16,048.000 g za 166,29).000
K, tedy v Cislajtanii dali jeme Maďarům otržiti za
mouko, otraby a podobné výrobky celkem 3.220,769.000
K. Čísla tato zcela zřetelně dokezují, jakých škod
vzalo v té době naše roloictvo a mlynářetvo. Naši
lidé přese všecky patrné ty důkazy a protesty kupají
dále mouka a jiné mlýnské výrobky z Uher, podpo
rojíce takto vlastně vzrůst židovského kapitálu, neboť
téměř všecky velké maďarské mlýny jsou majetkem
židovským. Naše hospodyně v slabosti svého kuchař
ského umění ovšem nemohou odolati na pobled pěkné
mouce uberské, třeba jinak znečistěna a různými pří
měsky znehodnocena. Zato každý přednosta domác
nosti měl by se zcela rázně postarati o to, aby ne
v našich vlastech pilně dbalo bosla „Svůj k avému“,
jinak nezaslubujeme nic jiného, než aby nad námí
Často zasvištěl karabáč otroctví.

Německá kultura projevilase minnloa
neděli v Opavě. Toho dne konsl se totiž v Kylešovi
cích u Opavy tábor českého lidu, na němž jednáno
především o nesnesitelných poměrech českého lidn ve
Slezsku. Kdyš pak se Češi vraceli do Opavy, uvítala
je německá luza řevem, klacky a kamením. Starosta
opavský, renegít dr. Rochovanský stál v čele něm.
násilníků pobíz-je strážníky, aby Čechy zatýkali. Čet
pictvo vypálilo několik ran na slepo, aby výtržníky
zastrašilo; teprve dvě setniny vojska rozehnalo zn
řivce. Laza vrhla se pak do alic obývaných Čechy,
kdež do krve ztýrala některé osoby, vytloukla okna
v Matičním domě, Sokolovně a j. Tak zazářila ně
mecká knitura, kdy Čechové ve vlastním domově do
volávají se spravedlnosti.

Protestantětí něltelé o náboženství.
V Maichově byl nedávno sjezd protestantských učitelů
z celého Německa; sjelo se jich přes 4000. Ta pak
požadovali někteří povýšenci, aby náboženství bylo
ze škol odstraněno. Ale proti témto požadavkům po
vstal tak mobatný odpor přítomných, že navrhovatelé
museli ze shromáždění odejíti. A naší organisovaní
učítelé čeští, kdyby mohli, ihned byjnáboženství vyloučili
ze škol, třeba při tom chlubně honosí 80 arciučitelem
národů Komenským, jenž za základ veškeré výchovy
klade náboženství.

Sjezd německých katolíků konal ce
minulý týden v Essenu, který jest proslalý světo
známými závody Kruppovými. Na sjezd vyslán pape
žem kardinál Vunutelli z Říma. První den vynikl
velkolepým úřastenstvím 42 tisíc dělníků, jichž mlavčí
problásil, že těch 42.000 postaví se mužně, kdykoliv
se bude jednati o vyznání víry. Pozoruhodné jest, že
sám vrchní starosta města Holle, protestant, erdečně
přivítal hosty. A naši katoličtí parkmistři nebo starší
města při podobných příležitostech na mnobých mí
stech zalezou za kamna.

Německá Vídeň. Die poslední výroční
správy z pokračovacích škol vídeňských koncem škol
ního roku 1904—06 navštěvovalo přípravky těchto
pokrač. škol. 13.892 učeníků, z nichž 6680 Čechoslo
vanů (56-830/), Němců 3684 (36-960/,), 356 Maďarů,
256 Poláků a 179 učňů jiných národností. Úžasný
poče: těchto českoslovanských učeníků zařazen proto
do přípravek těchto, ježto pro neznalost němčiny ne
bylo jím možno vzdělávati se ve školách pokračova
cích. Sám úřední list doznává, že se to děje na ne
malou škodu jich při dalším provozování živnosti. Ale
ve Vídpi nemají slitování, aby pro české děti zřídili
české školy, a v chrámech tamních aby se českým
daším podalo slovo útěchy v Českém jazyka. Vídeň
se Českými lidmi jen hemží, vátšina živnostnictva jest
původu českého, rovněš dělnictvo, než město Vídeň
a jiní vlivní činitelé zastírají si před touto skuteč
ností oči. Po celém Rakousku sbírají se milodary na
katolickou universitu v Salcburku, aby se vzornou
výchovou mravnost povzuesle, ale zatím ve Vídni
mravně i hmotně bynou ročně tisíce našich bratří a
sester; nad tím se německá katolická duše nepoza
staví. Dle toho Čech jakoby nebyl ani člověkem.

Sebovrašdy dříve a mymí. Sociálnípo
litik dr. Rost v Augsburku vydal spis o sebevraždě.
Dokazuje v něm, že ve starověku byla sobovradda
zjevem velmi častým. Rozšířením křesťanství přestala
téměř úplně. V 17. století opět začíná ne vyskytovati,
až dosáhne v naší době úšasných rozměrů. V Evropě
skončí ročně 60—70 tisíc osob sebevraždou. V po
sledních čtyřech letech byl průměrný počet sebevrašd
ve Francii 9400, v Rakousko-Uhersku 3000, v Rusku
8000, v Anglii 3000, ve Španělska 388, v Německa
13.750. Statistikou touto nejpatrněji ukázáno, v jakém
rossahbu zachvátila rogervanost srdce lidská a kde
nejvíce Boha se spustili. Evangelické Německo svou
romervaností duševní etojí na prvém místě, na po
aledním pak místě jeat nejkatoličtější Španělsko.

Varůst kapitalisma. Úvěrníústar ve
Vídni, výhradně v rukou židovských, zvláště Roth
schilda, vykasuje dle půlroční rozvahy 6,651.789 K
čistého výnosu, Tady vzrůstejí šidovské kapitály do
sávratné výše, moc tidovatva ukasuje se tu nejůčin
něji, slo naši lidé ke všemu ještě jako beshlaví ros
mnošují sotročující moc tohoto kapitálu. Naříkají na

zlé časy, ale takto jakoby se nemohli ani dočkat, aby
je bič poroby častěji zašlehal,

Ráj šidovstva. V Budapešti mezi 791.748
obyvateli jest 186.047 židů, tedy téměř čtvrtina všeho
obyvatelstva, Voškerý obchod a velký průmysl jest tu
v jejich rukou, rovněž i venkov, každá vesnička, úpí
pod vládou židovskou. Židé jsou v Uhrách hlavními
pány, dle tobo pak řídí se maďarská politika, která
sklánívá ve k odboji, za věhož pro židovské plány
nejlépe se lovíva.

Židé v Rusku se modlí. 400 rabínů
usneslo se uložiti roským židům jednodenní půst na
vyprošsní, aby se již neopakovaly pogromy. A zatím
židovětí revolucionáři řídí raskou revolaci vesele dál.

Znamení doby. Leží přednámi„Prův.!ce
organisovaného učitele“ (red. J. Černý) a v něm na
str. 216, stojí velice důležitá stat: „Fareké hostiny“
a hned čteme: „Příkaz organisační nedovoluje, aby
organisované učitelstva zůčastňovalo se hostin víka
riátních“ a na str, 367. „Urážka církve a společnosti
náboženské“ na atr. 368. „Rušení náboženství“ —
uby organieovaní věděli, dle čeho říditi se mají. Kdo
Čteš, rozuměj!

Resoluce česko-budějovického sjezdu
o biskupech uherských. | Čosko-budějovický
sjezd Českoslovanských bohoslovců a kněží přijal
jednomyslně tato resolucí: Jeho Excellence nejd. pán
Grapito di Belmonte, arcibiskop a apoštoleký nuncius,
Vídeň, I. Sjezd kleru českoslovanského, o 400 účast
nících v Č. Budějovicích konaný, vyslechna nesprave
dlivý apůsob, jakým ten či onem biskup uherský na
kládá s kněžími slovenskými, kteří sonrodáky své dle
svědomí ku ctnosti vedou jazykem mateřským, nej
activěji Vaši Excellenci prosí, aby bylo postaráno o
prostředky, jimiž by se právo kanonické dostalo
k platností a tak aby všechna nespravedlnost byla
odstraněna, Jinak hrozí nemalé nebezpečí av. církvi
v krajích našich a vážnost episkopátu utrpí těžké
škody.

Krise v sociálně demokratické or
gamisaci v Mor. Ostravě. Z hornickéhosvazu
sociálně demokratické organisace „Unie“ v Moravské
Ostravě. vystoupilo 1000 horníků, z kovodělnického
ve Vítkovicích 600. Vůdce stávek a pokladník zmíně
ného svaza defraudoval v několika dnech 500 korun,
nniž by „Duch Časn“, orgán ostravských socialistů,
byl o tom učinil zmínku. Bývalý sociální demokrat
Soukop vydal česky a německy brožuru, v níž vůdce
sociální demokracie obviňuje ze zákapnosti a korropce,
zvláště demagogy Zaplichala a Šamana a vybízí děl
nictvo k vystoupení z organisace.

Na víra katollekou přestoupilovruském
Mobylavn 20.000 osob, většínou rolníci, kteří byli
dosud pravoslavnými. Zákon 0 náboženské snášelivosti
nese tedy ovoce.

Kontrolní shromáždění nebudoueeko
nati ani letos.

Úroda ovoce, nepřijdeli nějaká nepředví
daná pohroma, bude letos nadobyčejné bojná a to
ovoce všech drahů. Velkostatkáři čeští shrábli letos
za Ovoce po 20.000 K i více, a mnohý rolník náš
bude rád, když za této bohaté úrody utrží aspoň ně
kolik korunek, ač při vzorném hospodaření mobl by
získati na sta kornn užitku. O pěstování obchodních
druhů ovoce se naši lidé nestarají, jim ani nena
padne, že by měli po očesání ovoce roztřídit, lepší druby
zabalit vjemný papír a takto v bedničkáchposflat do
světa. Už se teď k nám do Čech hrnou pruští obchod
níci, skapují kde co obstojného mají a posílají hlavně
do Drážďan a Hamburku. Tamní velkoobchodnící pak
ovoce teprve roztřiďují a lepší draby pečlivě zabalené
draze po celém Německu prodají. Na př. prodá
se v Německa 1 metr. cent brušek — v Čechách asi
za 12 K koupený — nejméně za 40—40 K. Tak naši
rolníci přijdou ročně o miliony. Obrat by ve vlastech
našich způsobila ovocná drnžstva samými rolníky ří
zená, která věru e velkým prospěchem vyřídila by prodej
ovoce, jakož i zpracováním jeho na víno atd. získala
nový zdroj příjmů.

Sjezd českoslovanských včelařů
v Přerově zahájen byl předsedou ústř. spolku
včelařekého pro markrabství Moravské prof. Janou
škem v úterý dne 7. srpna 1906. Po ardečném uvítání
četně sbromážděných účastníků počalo ihned roko
vání. První ajal ae slova pan Engen Kamenář, ředitel
gymnasia ve Vukovara, a když byl všech od chorvat
ských včelařů pozdravil, promlavil ze stanoviska pří
rodovědeckého a lučebného o medu a jeho padělcích
a sice ku přání pořadatelů v řeči chorvatské. S na
pnutím naslouchel každý živou A zajímavou jeho
přednášku a odměnil jej blnčným potleskem a pro
voláním „Živiol“ Na návch p. faráře Adamce má
býti podána resolace v tom smyslu, aby vláda na
ochranu včelařství použila všech zákonných prostředků
proti padělaným potravinám vůbec a proti falšování
medu zvlášť. Po zajímavé přednášce této uděleno
slovo p. Hlineckéma z Mělofka, aby pojednal o zaří
zení úlů amerických, které v poslední době docházejí
i u nás obliby. Přednáška tato zajímala zvlášť od
borníky, kteří mu také své uznání vyslovili. An p. J.
Marcinkov, lesník ze Solotvině Mizúnské v Haliči, pro
ochuravění dostaviti se nemohl, uděleno slovo p. A.
Thomovi, předeedoví 1. českého spolku včelařského

v Cbradimi, berý obratně líčil život královny včel.Redaktor Selských Listů z Olomouce líčí jeho před
nášku v čísle 117. takto: „Roztomilým číslem sjezdo
vého pořadu byla přednáška p. ačitele Tbumy z Chru
dimě. Již dlouho neslyšeli jeme tak poutavé přednášky,
slohu tek průhledného i populárního, jak včera p.
Thama vypravoval o životě královny včel. Ten rozto
milý stařeček by měl jezdit po výstavách a ukazovat,
jsk se mé mluvit nejen k odborníkům, ale i k lida.“
I tomuto řečníka ode všech posluchačů projevena po
tleskem hvala. Na to následovala přednáška p.
faráře Zaklína s Bořislaví u Teplio v Čechách; po

isoval obšírně výhody a zařízení úlu, jené se pro
Jednoduchost svoji s léci bodí pro lidové včelaření,
neboť si jej každý i chudší občan můše snadno po
Hditi. I tomuto řečníka projeveno usnání sasloužené
sa jeho upřímnou snahu ve prospěch včelařství smě



ující. Ostatní přednášky odloženy pak pro pokro
čilost času na doba odpolední Druhý den odbýván
byl sjezd delegátů pobočných epolků, třetí den po
řádán byl kure o hniloplodu a čtvrtý den (v pátek)
kure pro kočající očitele včelařství.

Hrozné zemětřesemí postihlo v Jižní
Americe republika Chilekou, kde na 30 obcí bylo zni
čeno. Nejtížeji postiženo město Valparaie, jež úplně
zvičeno. Zemětřesení bylo provázeno strašnou vichřicí,
přicházející se strany mořské, což přispělo k zmohut
nění požárů v rozvalinách. Mrtvých jest na tiefce.

Opium ve Franeli. Pomalu,ale jistě šíří
se požívání opia ve Francii. Východisko tohoto 0
pravdivého morn je námořní město Touion, kdo ná
mořní důstojníci, navykouvše této strašlivé neřesti na
březích Indočíny, hoví v zapadlých koutech hospod
ských avé náklounosti. Polovic těchto krčem je veřej
ných, každý můža přijíti a dýmku si vykouřit. To
znamená: nade vchodem není štítu, jenž by ukazoval
cestu, alo každý už ty kouty zná i policie, ale ta si
jich nevšímá, třeba že tn jest její povinností. Jet dovoz
opia 1 jeho požívání ve Fraucii zákonem zakázáno.
Jiné krčmy jsou noukromé, to jest, člověk musf
patříti k nějakému kuřáckému spolku anebo mas být
uveden některým známým. Když vláda zpozorovala,
že i v Paříži už 8e kouření opin povážlivě šíří, vy
dala zákazy ještě přísnější; ale kdo ví, nebude-li už
příliš pozdě. Opium ve svém účinku ne lidskétělo je
o maoohohorší než sama kořalka. Pomalu umrtvnjea
dovede zdegenerovat celé společenské v.stvy.

Sjezd a valná hromada „Zemské
Jednoty čes.katol. duchovenstva v král.
Českém“ konati se bude ve čtvrlek dne 30.
srpna 1906 ve velké dvoraně na Žofíně v Praze.
Program: I Dopoledne. 1. Mše sv. v 8 hod. u
nejsv. Trojice ve Spálené ulici, 2. O 10. hod.
zahájení schůze. 3. Přednáška: „Jaké povinnosti
vzhledem k tisku ukládá nám nynější boj proti
církevní v Čechách?“ (Ref. vldp. Dr. Horský.)
4. Volný rozhovor a toto thema. 5. O I. hod.
společný oběd. II. Odpoledne. 1. Zahájení valné
hromady. 2. Zpráva jednatelská. 3. Zpráva účetní.
4. Zpráva revisorů. 5. Volby výborů. 6. Volné
návrhy. NB. Každá szopina jest povinna dle $$
19. a 2U. jedn. řádu vyslati svého delegáta. Kdo
se míní účestniti apoleč. oběda na Zofíně, nechť
se přihlásí do 28. srpna t. r. listkem na kancelář
Jednoty. V čas nepřiblášení nemohou býti účastníky.

"Uržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 18. srpna 1906.1

bl pšenica K 12-40—18-90, tita K 10:00—10*70, ječme
Be K 10*00—10*50, prosa K 00 0G—V*00, vilve K 12:50
—13'00, hrachu K 18'00—2000, ovsa K 5'60—640,
čočky K 44 00—52'00, jahel K 24 00—00*00, krap K
18:00—36-00, bramborů K 820—400, 1 hl jetelového
semene červ. K 84'00—92-00, 100 kg jetelového se
mínka bíl. K00*00—0'0,růžákuK 2900—30'00, aku
K 28:00—00'00, Iněného semene K 18 00—0000, 100
kg žitných otrab K 1000—1200, 100 kg pšeničných
otrub K 10'00—1200, 1 kg másla čerstvého K 240
—2 76, 1 kg másla převařeného K 0.00—0.00,
L kg sádla vepřového K 1:60—0'00, 1 kg tvarohu K
028—0 32, | vejce K 0:6—00, 1 kopa okurek K 240
—4'00, 1 kopa zelí K 400—10'00, 1 kopa kapusty
K 3:00—8 000, 1 hl cibale K 3900—600, kopa drob.
zeleniny K 100—4'00, 1 pytel mrkve K 3'00—8940,
1 kopa vusláta K 0'00—000, 1 hi jablek K 0'00—
000, 1 hl hrušek K 000—000. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 18. srpna 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 364, žita
267, ječmene 660, ovsa 260, prosa 00, vikve 8,
hrachu 10, čočky 98, jahel 5, krap 10, jetel. semínka
67, lněného semene 1, máku 14. — 39.) Zeleniny:
zelí 185 kop, okarek 350 kop, kapusty 180 kop, cibule
160 bl, drob. zeleniny 560 kop, mrkve 76 pytlů,
brambor 61 bl, salátu 00 kop. — 3) Ovoce: jablek
76 hl, brušek 138 bi. — 4) Drob. dobytka: vepřů
O kusů, podevinčat 463 kusů, kůzlat 00 kasů.

Píšeo blahorodiny|
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Kathretnerova
Knelppova sladová káva

dle způsobu Kathreinerova v
draví
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I bal
nou známkou

s ochran
Kneippa.

Přátelé!
Jest ješté plno nedoplatků za Obnovu i Ča

sové Úvahy. Neodkládejte 8 vyrovnáním. Kdo od
kládá, zapomene. — Kdokoli si ponechal spis o
Karlu IV. a o reformě manželství, nechť zaplatí
laskavě bez odkladu též. Máme mnoho platebních
povinností, jimž musíme též řádně dostáti. Kéž
tato výzva postačí, abychom nemusili tratiti mnoho
drahého času a peněz 8 upomínkami!

W- Právě vyšlo "UM

v Časových Úvahách:

= Jiulí =
A Jajah prolivníc.

Napsal Gracchus.
S vyhraženým povolením přeložil Slavíček.

Jak obsažná to knížka! V naší době, kdy
tvrdošíjně udržují se přes všechen pokrok historie
o Jesuitech pověsti přímo komicky pošetilé, musí
býti naším úkolem šířiti usilovně proti lži pravdu.
Rozšiřujte proto přítomnou knížka bromadně a do
všech vratev. Jest známo, že Často i intelligent má
sotva slabé ponětí o skutečné povaze a Činnosti
řádu Tovaryšstva Ježíšova. Proto potřebí rozpty
lovati temnoty na všech stranách.

Stran 38. Cena pouze 8 haléřů.

Nadto při hromadných objednávkách po
skytují se větší slevy.

Objednávky vyřídí

Administr. Časových Úvah
v Hradel Králové.

| 0
B- Čtěte a rozšiřujte

tyto spisy, jež právě vyšly

v IL vydání:

Z domácnosti sociálních demo
kratů. Prozrazuje J. P. Hradecký.
Cena 16 hal.

Jubileum marianské a Lurdy.
Píše Dr. Fr. Reyl. — Cena 8 hal.

Píše JiříHusitství a svoboda.
Sahula. — Cena 8 hal.

CO

Objednávky vyřídí

administr. Časových Úvah
v Hradci Králové.

Biskupské knibtiskárna v Hradei Králové
nabízí školní knihy:

l. Malý kacechismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 30 h.

2. Střední katechismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtiskn vázaného G4 h.

3. Volký katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 80 h.
Katechismy jsou scho na valné schůzí biskupů ra

kouských ve Vídní dne 9. dubna 1894.

Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho
skladu s 189, slevou proti hotovéma zaplacení.

Rozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje se
více prostřednictvím c. k. okr. škoních rad, nýbrž za 11
lístků — jež pojednom vlepeny jsou s příslušným vy
světlením do každéhovýtisku — vydají se 3 výtiskypří.

adného druhu katechismu prochudé. Dle poměru, v jakém
atechismů pro tu kterou školuzakoupeno, zcela spraved

livě dostane se poměrný počet (přes 18%/,)pro tutéš školu

zdarmapro ohudé.

První NÁRODNÍPAUL
látek pro domácnost, jakož i dámských a pánských
látek jest u Tkalcov. výrobního spole
čemstva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze
obdržeti partie zboží 30 mt., obsahujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy, bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhoduě upotřebiti.
za KH12-—, vyplaceně od korun 20'-- výše,

Vzorky a cenník zdarma a franco.

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

V PARDUBICICH,
doporučuje 8e veledůstojnému duchovenatvu a si, patro
nátním úřadům ku provedení všech prací do oboru toho

spadajících.
Dále dovoluje si upozorniti na svůj sklad

plan a planin
Rospočty adarma a franko. Nejvyšší vysuam na výstavách

okuobusbababudoba babaobab
Přátelé pravdy!

Protivníci katolické olrkve šÍřÍ mezi náš lid

celé spousty prolbaných brožar napotupě naši.Proto upozorňujeme Vás všecky na obranné bro
žury katolické, které důklodnými, promyšlenými
úvabami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉ„S
EX ÚVAHY.

Na celý rok se předplácí pouze 1 K.
Jednotlivá čísla (nejméně 32 str.) po 8 h.

Na 4 výtisky dáváme pátýzdarma.
Při hromadných objednávkách poskytujeme

větší slevy.
Za nepatrný obnos tudíž může si každý

koupiti hojnost vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,
až nepřátelé protikatolickými letáky zbožnou osadu
zaplavít Jest potřebí vždy již předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
ozbrojeni. Pracnje-li se nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodné potřebí

vytrvale státi na stráži. Laskavé čtenáře prosíme,aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur.

Z „Časových úvah“
posud jsou na skladě tyto spisy:

Ralfieisenovyzáložny - -< -+ +- 8h
Učtese z dějin - -+ ++. + 16„
Oslava Husova . - . . . +- < + + + * 8,
Hradecká kolej Tov. Ježíšova r. 1636 8,
Žaloba vyděděnce XIX.věku . . 8,Otrestusmrti...-< 3,
Zrušení řádu jesultského. . .- . - - - 8 >Vládažidovstva. . <... 8,Bližek Ríimu-0 8,
Moderní choroba a její protilék (o tisku) . 8,
Vyznánístaréhohříšníka. ... . 8,Oav.zpovědi. -4 B,
Svépomoc dělnictva 8,Pryčsdogmaty-< -<+++++ 8,
Fara katolická a protestantská . . . . 8,
O úpadku náboženství mezi protestanty . 16,
Zpráva o sjezdě Českoslovanských kato

liků v Hradci Králové 4,Velikýbiskup<--+ -+ 8
Důležitostpravéhonáboženství... - - 16,Pokoraanáboženetví-+ +-- 8,
Zakládejte odborové spolky - - 8,Husitéjindyanyní.-< -+-+++ 4,
Několikstovo papežství.. - ---- - 8,Katakomby-++ ++++4 8,
Českénáboženství... -< -++ 18,
O ústavním životě w Rakousku - . 8,
PlusVII.a Napoleon<. -<+++- 8x
Sebevraždystudentů... - -++ 8,Českákonfesse-< 4+++4 24,Účelnostv přirodě-< -++ 16,
Pohřbivati čí spalovati mrtvoly? 8,
Moderní náboženství Masarykovo 8,
Jubileummariánskéa Lurdy- -+ - - 8,
Otroctvízrušeno křesťanstvím.- .-- 16,
Spojencispiritistů-< -- -+ -++ +- 8,Omanželství-+ -+++++8,
Braňmeseskem . -< ++- + 8,
OzázracíchKristových. . -+ - 16,
Jest úcta Panny Marie oprávněna? . . . 5,NávštěvouuSlovanů.-+ -++- 8,
Volnékapitolyo spořivosti|... 3,

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové,

PYTPYTTYTYVY



dod O8800000d0001000000G101000400010:4Ongad 1910+9

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla Syn
(protokolovaná firmaj

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudiy, faráře ve Yýprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
si Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

é se na požádání franko zašlou.
mmmmtem.

apod Doh 0 ONOE OOAKOPPROU H OVO A0 0 9-600:0-0180000000 00000 0 AVArOKÉ

Hospodyňská škola
ve Stěžerách.

Účelem hospodyňské školy jest, aby dívky, nabyvší
-ve škole obecné příp-svného vzdělání, vzdělaly se the
oreticky i prasticky tak, jak jest toho třeba kesprávě
domácnosti vůbec a rolnické zvláště. Aby škola vytknu
tém: účelu vyhovovala, musí míti v zásadě povahu in
ternátu, kdež vykonávají se vedle theoretického učení
veškeré práce v domácností a hospodářatví obvyklé. The
oretická osnova učebná obsahuje: Mrarouku, jazyk český,
počty, nauku o vychování, chov zvířat hospodářských,
mlékařství, domácí hospodářství, přírodopis a přírodozpyt,
země- a dějepis, zdravovědu, zpěv Praktická cvičení
provádějí se ve všem, co 8 domácností Bouvísí: vaření,
uklízení, praní a žehlení, ženské ruční práce atd.

Dny 20. školní rok počne dne 14. záři 1900.Přihlášky chovanek přijímají se stále. Za celé za
opatření platí 83 měsíčně 40 K, školného 60 K za rok.

Veškeré bližší vyavětlení ochotně zašle ředitel

nůmmTEMTC.

NTMTOTOM

ství školy.
M. Trachtová, H. Srdinko,

ředitelka. předseda knratoria.

u
ř Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RudolíPajkrárspol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešt, VIII.ker Józaef
kórůt 15 z. — Praba,
Ferdinandova tř. 43. —

Vídeň.VII., Mariahilferstr.
86

Čenníky zdarma a
Jranko.

Nejnižší měsíční
splátky. Z ČN,

P. T. duchovenstvu zvláštní výhody. ua
m 9Mravný hoch

pokud možno z měšť. školy
přijme se do učení u

Jos. Kieslicha,
majitele uměleckého závodu pozlacovačského

v Hradel Králové.

Železný nábytek
postele skládací . zaK 760

-+

tytéž postele v silněj. provedení. „ „ 9—
postele s plnými želez. stěnami . od „ 25—
drátěné matrace -< -< < © < + » n Il8—

dětské postele. n n IšS—
kolébky. R (m
mycí stolky non B—
stojany na Šaty . < -< « < « + m nIl—
stojany na deštníky < . . - « m n —

JEP“velice praktické "IG

skříňové postele
(pro úsporu místa)

s plnými železnými stěnami
s matrací plněnou jem. dřevitou vlnou ve velik.
80X180 cm za 29 —. Tytéž postele bez
plných stěn a s pérovou matrací za K 25—

doporučuje firma ,

JAN STOUPA " "332Físlsnsténáměstí č. 32.
JB“ Illuslrovaná cenníkyzdarma a franko. "W

Chrámové svíce
voskové "G svíčky a obět.před

dle liturgických před- měty pro místa pout
pisů vyráběné, nická, prvnější pří

padnými obrázky 0
polovoskové "G zdobené,

(ceresinové) svíce pro chrámové
: » 0

velikonoční svíce lustry,
===—————————— svíce kostelní ste

(paškaly) 8 krůpě- arinové,jemi krve a ranami,
těž krášlené 8 be
ránkem velikonočním,

třínožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

sv. přijímání a sv.

zápalkový drát,
svíce obětní"S

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru

tohospadajn ro ky do: : ručuje veledůst. m
biřmování se stuhami duchovním největší speci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Tovární aklad: PRAHA, Václavské náměstí, 140.

Telefon 914.

Tovární aklad: Plzeň, Saská ulice č. 7. Telefon č. 416.
Vyznamenánona výstavách:

Pardubice 1903, zlatámedaile.Paříž 1005, zlatá
medaile.Londýn 1906, zlatá medaile.Praha 1005,
diplom čestného uznání. Wideň 1906, zlatá medaile.

Antverpy 1006, zlatá medaile.
Výrobky všestr. uznané,Vzorky a cenníky zdarma a franko

Gb
Továrna roornar+4
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JE Jos. Kormášek
ve Vysokém Mýtě,

« dříve závod na zušstkování ovoce, zalošený i k
GTA 7. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách

— nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku.
rumy a punše, likéry, sladké ovocn
víno, bíléičervené,vinoboruvkové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňské).
Upozorňujeme zvlášt na výtečný a při takové
jakosti velmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastníhopálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze. stříbrnou medatlií
státní a diplomemslaté medatile, a mnohými ji
nými děplomys právem rašení slaté medatile.

Vzorky zdarma a franko,

harmonia

avarhany
vN=7| nejnovějších

voustar — lovně

9 též na splátky a výměnunabízíprvní královéhradocká továrna

AL. HUGO LwWLBOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

$ Sklad na Velkémnáměstí č. p. 39. $
vedle lékárny.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

Cenníky zdarma a franko. Pochvalná uznání od

předních českých umělců. První výstavní ceny.

avštivenky
všeho druhu

nabízí bisk. hnihtiskárna v HNradol
Králové.
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Již vyšel
OOokapesní 00
kalendář

organisací katol. na r. 1907.

Křeslanský ODanisáta?
„ Kalendář obsabuje vědecké práce Dr. Šimáka,

Dr. F. Reyla, prof. Drápalíka, Jukla, Dostála atd.
Znamenitá pomůcka ve veřejném životě pro všechny.

Cena 1 ex. v plátně váz. jest pouze 90 h
(poštou 1 K), 12 ex. po 80 h, s poloviční
trankaturou. Cena 1 ex. brožovaného 70 h,

poštou 80 h. .
Nádavky nelze udělovati.

Objednávky vyřizuje

Josef Polák,
Hradec Králové, Adalbertinum.

Dovoluji si velectčnému obyvatelstvu zdej
šímu i okolnímu oznámiti, že jsem w Hradci
Králové, Jiříkova třída č. 287. otevřel nový

hodinářský
a zlatnický závod.

Současně doporučuji svůj hojně zásobený
sklad všech druhů dámských i pánských hodinek
a řetízků v zlatě, stříbře, oceli a niklu, jakož i
všechny druby též v nejmodernějším slohu ná
stěnných hodin pro salóny, ložnice, jídelny, ku
chyně,hostince, hodiny s kukačkou, budíčkya j. v.

Dálo zlaté, stříbrné a granátové zboží.
Jako praktický hodinář dovoluji si velectěné

pány úředníky a zřízence drab, a c. k. pošt na
svoje nanejvýš spolehlivé a přesně vyzkoušené
hodinky upozorniti.

Jelikož mám moderně zařízenou dílnu pro
veškeré do oboru tohoto spadající správky, prosím
jako dlouholetý odborník o laskavou přízeň.

V dokonalé úctě

Frant. Oktávec.
KHEHEH XHH
Kupte si důkladnéspisy: "již

Reforma manželství.
Píše Dr. Fr. Reyl. — Cena K 140.

Karel IT. jako KŘASTAR A VLRBÍADOC
Píše Jiří Sahula. — Cena K 3—.

Z domácnosti sociál. demokratů,
Píše J. P. Hradecký.

Cena 1 ex. 16 h, 5O kusů po 14 h, 100 kusů po 12 h,

Objednávky vyřídí

Blokupská knihtlokárna v Hradel Král



Kam spěcháš
X č přítel

Dra.Ant. Brychty

seu Brevis synopsis maleriarum el
casuum in cura aDimarum freguen

tiorun.
Stran 58180nabízíza sníženou cenu
K 160 (místo K 320)

Biskupská knihtiskárna.

Vyhláška.

způsobem ofertníbo řízení zadati na dobu od
1. ledna do 31. prosince 190)7 dodávání růz

7, 8, 11-16, 176, 259, 302 a 518—III. v Praze,
pak pro zemské ústavy, totiž: porodinec, nale
zinec, ústav pro choromyslné a donucovací
pracovnu v Praze, kolonii pražského ústavu

pro choromyslné v Bohnicích, ústavy prochoromyslné v Kosmonosích, Dobřanech,
Horních Beřkovicích a Opořanech, polep
šovnu v Opatovicích n/L., donucovací pra
covnu v Pardnubicích a polepšovnu v Krá
likách.

Ofertní řízení má zahbrnovati 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 druhů, lučebnin a potřeb lékařských,
slámy ložní, pak jiných různých potřeb,
konečně potravin zejména pečiva, masa,
mléka a másla, zboži koloniálního, octa
a piva.

Potřeby tyto, jakož i jich drub a jakost
jsou podrobně udány ve zvláštním výkaze, ve
kterém přibližné množství celoroční potřeby každého
ústavu zvláště jest udáno,

Dotčer.ú výkaz jakož i ustanovení zemského
výboru ze dne 6. srpna 1906 č. 90134 týkající se
zadávání dodávek hmot pro ústavy zemské vůbec
potřebných a obsahující též základní podmínky,
kterýměž každý dodavatel z předa podrobiti 8e
masí, jsou vyloženy k volnému nablédoutí v ob
vyklých hodinách úředních v podacím protokole
výboru zemského královatví Českého a úředních
místnostech řiditelství (správy) každého z řečených
ústavů a byly zároveň dodány všem obchodním a
průmyslovým komorám vČechách.

O dodávku kterýchkoli předmětů, o něž jde,
ucházeti se mohou též družstva menších Živno8.
niků, zejména těch, kteří dle řádu živnostenského
k výrobě jsou oprávněni.

Každému oferentu pak zůstaveno právo u
cházeti se o dodávky pro jistý ústav neb pro více
ústavů určitých, po případě pro všechny, jest mu
však spokojiti se 8 tím, avěří-li se mu dodávky,
o něž se ucházel, jen částečně.

tomu zvláště vydaných, jež i u řiditelství (správy)
každého z dotčených ústavů obdržeti lze bezplatně.

Potřebná vadiu buďiež složena u král. české
zemské pokladny v Praze; oferty pak, řádně vy
hotovené a potřebnými průkazy, pokud třeba též
vzorky, které se nevracejí, opatřené, buďtež po
dánydo 18. září 6906 (13 hod polední)
u výboru zen ského království Českého.

Z, výboru zemského království Českého,
V Praze, dne 6. srpna 1906.

Ů
O

C. k. místodržitelstvím koncessovaná a
c. k. ministerstvem kultu a vyučování
ve Vídni schválená první divči odborná
Skola pro vyučování kreslení střibů, braní
miry, šití a aranžování veškerých dám
skýchoděvů—————————L

Emilie Houdkové v Hradci Král,elké nám. č. 36. (vedle biskupské residence)
O

Korsy trvají: =——====———

V kreslení střihů1 měsíc i déle,až se žákyně
řádně vyučí. V kreslení střihů, braní miry,
šiti a aranžování věškerých dámských oděvů
3 měsíce, 6 iněsíců a mistrovský kurs 1 rok.
Kurs počne vždy 1. a 15, v každém měsíci.

Vysvědčení zákonné. Přihlášky každodenně.
Pro vzdálené též ubytování a stravu za velmi
výhodných podmínek.

Učitelka industriálních učitelek obecních a
vyšších skol, Za řádné vyučení se ručí. Vy
učování děje se česky, dle potřeby a přáni též
německy. — Dotazy zdarma a franko vyřídí
majitelka školy. Přijímají se léž slečny do

| bytu na celé zaopatření,které navštěvují místní
jiné školy neb ústavy, v ceně mírné, dozor

pečlivý. :

Emilie Houdková,
majitelka odborné školy v Hradci Králové,

Velké nám. č. 36. (vedle bisk. residence).

a
výtečné chuti; zásilky 5 kg. franko
dob. zelená od K 11—, pěkně

pražená od K :3—.
Každá zkouška nadmíru uspokojí.

Fr, Jelinek, Slatiňany, Úeshy.

Malbu kostelů,
malby dekorační,

facadní a freskové
provádí přesně dle moderních
požadavků, s uměleckým při
hlížením k příslušnému slohu

Antonín Chlouba,
dekorační malíř

v Chrasti u Chrudimi.
Rozpočty sestavuji zdarma.

———
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šegbecná úvěrní banka
v Hradci Králové,

filiálka ve Vídni VI., Getreldemarkt 18,

přijímávklady od 1 K počínajeoa
úrok 4'/—59, dlevýpovědi.

Záruka hotově eplaceuých závodních podílů, fondů
reservních a jiné ca. K 400.000 60. Složní lístky

pošt. spořit, zašlou se na požádání zdarma.

Poskytuje půjčky úředníkům, učitelům, důstej
níkům, obchodníkům a vůbec důvěryhodným

osobám všech stavů na výhodné splátky.

Poskytuje záloby na cenné papíry a skvosty a
zabývá se všemi obchody bankovními.

EES KEEEURCHERECEOEEEES

| UNILÁ
cenách. Přímé dohodnutí žádoneno.

na celé vagony pří cenách nejlevnějších.

. "a
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Přiležilosiná KOUŮ|
Zachovalý starší tvrdý i měkký nábytek»
garnitury i pohovky moderních vzorů za

každou cenu prodá
K. V. Skuherský,

v Hradci Králové, proti hotelu „Merkur“.

PPP pPPrOPLEVETT
ge- Každý"U

křesťanský dělník.
má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce“.
Předplatné činí pouze 3 koruny ročně.

Administrace „Práce“ v Hradci Král.

—
ústav ve Slatiňanech

€ (u Chrudimě)3na
poskytuje příležitost k řádné přípravě ku
vedení vlastní domásností a ve vyačení Be
vaření, žehlení. šití prádla, řatů, střihů, účesů,
výrobě umělých květin, vypalování na dřevě
1 na kůži, malbé na akle i na plátně. Též
vyučuje se hře na klavír, na hoasle i citeru,
řeči německé i francouzské.

Do téhož ústavu přijaty mohou býti dívky,
jež jestě 14. rok věku svého nedovršily, buď
do trojtřídní Školy měšťanské, aneb do
školy vbecné s právem veřejnosti. pro něž
zbudována je nová přístavba s moderním si
H«ením, centrálním topením, tělocričnou a
koupelnou.

Dívky škole odrostlé navštévovati mohou
kurs pokračovací, v němě mohou se též při
pravovati ty, ješ nemají škol měšťanských pro
psedagogium v Chrudimi.

Také dívky nabýti sde mohou způsobi
losti ka zkoušce industriální pro školy obecné
i měšťanské, neb ku skoušce pro školy ma
teřské

| Krajina je velmi zdravá, ústav asi 5 minut
vzdálen od nádraží, blíže losa, kde jsou krásné
procházky a partie.

BE
Uměleckéřezbářské práce

jako:kříže, rámoe, ozdobné
předměty pro domácnostatd. provádí

závod řezbářeký

Josefa Soudila
v Hradel Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmí mírné
-=
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Besidka.
Komicko-tragický budíček.
(3) „Půjdeš tedy nebo nepůjdeš do té za

hradní elavnosti?“ tázal 8e naposledy své ženy
pan Kuřák, majitel domka a rukavičkář.

„SJakjsem ti řekla; jdi si eám, »tojiš-li
tolik o lecjaké kornedie. Já si radši něco
přečtu; aspoň míň utratíme.“

Když Kuřák odešel, osamělu paní domácí
zcela. Staří manželé byli bezdětní, a služka
prchla do sousední vsi k muzice. Kuřáková
usedla na pohovku, ozbrojila 816 oči starými
brýlemi a rozevřela bambasovský krvavý román,
který její pozornost už uěkolik dní napínal.
Dnes jej konečné dočte; nepřestane, pokud 8e
nedoví, „jak to všecko dopadlo.“ Četla se zá
jimem stále větším — div že jí oči na papír
nevyklouzly. Právě etudovala hrůzostrašnou
scénu, jak mladí mauželé ocitli se v lese ve
spárech bezohbledných lapičů, jak manžel kle
sající pod smrtící ranou, obrací ještě uapo
sledy strhaný zrak ku své nejmilejší, jak
mladá choť si trhá vlasy a k umírajícímu
klesá, až Bami suroví zákeřníci před velikostí
toho žalu a lásky ustapují, atd. — A teď už
se ctitelce napínavé literatury zavíraly oči.
Bylo tolik horko! Napila se borovičky, odlo
žila knihu a počala na pohovce sladce dřímati.
Ale jen na chvíli jí poskytl spánek odpočinek
příjemný. Počal ji totiž pojednou trápiti hrozný
sen; zdálo se jí, že sama se svým mužem
ocitla se v široširém lese. Dlouho bloudili, ne
nalezajíce nikde výchoju. V tom z houští na
ně vyrazí veliký černý pes a za ním se objeví
otrhaný obr S rozcuchanými vousy a se guko
vitouholí...

„Pomóóóc“, dralo se těžce ze stísněného
hrdla ulekané ženy. Probudila 86. Ale sotva
že si setřela s čela hojný pot, následovalo
nleknatí nové. Slyšela poplašný hasičský siguál,
křik „hoří, hoří“ ; před domkem veliký hluk
a lomoz. Vstala a pohlédla k oknu. „Pro pět
ran Krista Pána“, vyjekla zalomivší rakama a
padla s bledou lící na pohovku zpět. Nemohla
se v prvém okamžiku ani vzpamatovat; před
očima se jí dělaly mžitky. Vždyť bylo oknem
vidět, jak jsou na jejím domku zavěšeny ba
sičské žebříky; dole stříkačka pracuje tak hor
livě, jako by hořelo nejmíň šest budov. — Už
se probrala z omráčení a běžela ven. Jakmile
vyběhla, stříkla na ni badice tak mocným

roadem, že byla hned celá promočená. A ti
(zlivci naproti ještě se smějí! Mrskla zrakem

po střeše a — oheň nikde. „Rány Boží, lidičky,
copak přece .. .“

„Inu, konáme tu právě hasičské ovičení“,
usmíval se dobrácky nejbližší hasič.

„Bando zálesácká“, odlehčila Kuřáková
stísněnéma srdci; „vždyť já z toho budu mít
smrt. Copak jste nemobli vzkázat, že právě
na našem domku badete tu komedii páchat?“

„Vždyť jsme to pověděli vašemu starémo“,
odsekl velitel.

„To jste přišli na pravou adresu; můj
starý, cojedním uchem slyší, druhým pouští,
vén. Copak nevíte, trampetři, jaká je to bram- '
bora?“

„Nám po tom teď nic není, že má pamět |
jako řešeto. To je jeho věc. A budete-li na
dávat, povíme si něco a 80udu.“ — — V tom
již přicházel domů 8 úsměvem Kuřák, čehož
výsledkem bylo, že hněv polekané ženy obrátil
se v jinou stranu — odkud soudní žaloba ne- |
hrozila. Teď si ulehčovala Kuřáková od plic,
s větší důkladností.

„Prosím vás, wládenci“, obrátil 8e muž :
na hasiče, „pošplíchněte ji ještě jednou a“
hodné důkladně, aby se mi vzpamatovala, Jinak ©
se chudák zblázní.“ — Naposledy se amálo |
všecko. Ale Kuřáková vybouřila zbylý ostatek |
hoěva mezi čtyřmi zdmi. Kdo by se také divil ;
velikému jejímu vzrušení? Krvavý román, bo
rovička, krvavý sen a leknutí nad požárem —
tolik vzrušujících věcí rozechvěje nervy až
k prasknutí.

Literatura.
Z nakladatelství J. Otty v Praze.

Ottova laciná knibovna národní. Řada 29. Jan V,
z Finberka: Vřelé city. Seš. 2.—6. po 20 bal, —
Lidových rozprav lékařských čís, 67. O duševní práci,
Z něm. dr. E. Kraepelina přeložil dr. V. Glaser. Za
50 bal. — Čís. 68. Úbytě míchy. Píše dr. L. Haě
kovec. Za 80 hal. Čís. 69. O známkách cborob du
ševních. Napsal dr. P. Hess. Za BO hal. — Slavische
Bomao-Bibliothek, Sešit 79.—84. Wahrheitsucher.
Román od J. Laichtera, Z češtiny přeložil R. Sondek.
Sešit sa 32 b.

Nákladem Unie v Praze. Spisy J. Zeyra
XXX. Obnovené obrasy. Sešit 5.—10. po 40 hal.

— Dějiny umění národa českého, Napsal F. Leboer.
Sešit 43. a 70 bal. (Hradní stavitelství),

Z nakladatelství družstva „Vlast“ v
Praze. Vlast. Časopispro poučení u zábavu. Řídí
T. Škrdle. Roč, 22., čís. 11. Obsah, B. Jiříček:
Mraky a povětrnost, — J. Flekáček: Cesty srdce. —
Roselly de Lorgues: Krištof Kolumbus a jeho přední
historikové, — J. Staněk: Král Jindřich VIII. proti
Lutrovi. — Z. Bretěnajdr: Kdy má prof. dr. V.
Flajšbans vlastně pravda? — T, Škrdle: Naše glav
ucati na jihu Čech, — J. Hikl: Vzpomínky z cest
a poati do Lard, — F. Konečný: Masarykovo ná
boženské velikášství, Atd, Roční předpl. 1C K. —
Vycbovatel, Časopis věnovaný zájmům křest, školství.
Rif dr. R. Horský. Roč, 21., čís. 13. Roční předpl.
T K. — Hlasy svatováclavské, Sbírka časových brožur.
Řídí VI. Hálek. Roč. VI., čís, 2.—3. obsahuje řeč:
Buďme ua stráži! Vycházejí šestkrát do roka za roč.
předplatné 60 bal.

Na Rio de La Plata. Cestopisnýromán K.
M.:e. Seš. 89.—-95. Nákladem J. R Vilímka v Praze.
Sošit za 32 bal,

Spiritismus. Napsel J. Bělina. Hlasů katol.
apolku tiskového, roč, 37., čís. 3. Za 130 K. Roční
pře tplatué na Hlasy 2 K. Rozesílá koihkapectví G.
Franvla v Proze.

Casopis katol. duchovenstva, (S přílobou
věnovanou tbeologické literatuře národů slovanských,
čís. III.) Roč. 47., čís. 5. a 6, Řídí dr. F. Krásl,
dr. J. Tampach, dr. F. Kryštůfek, dr. A. Podlaha.
Obsah seš, 6.: V. Wintera: Český živel ve školských
reformách za Marie Tecrezie.— F. Fryč: Chronologie
života Pácě, — Dr. J. Kupka: O pobřebních obřa
dech. — A, Špaldák: Nauka katol, církve o milosti,
— Dr. J. Novotný: Možno-li spiritismus nazvati zdce
konualením křesťanství? — Dr. A. Soldát: Jindřich
de Segasio a jeho Zlatá Summa. — V. Smolík:
Hypothesa nebulární a spektrální analyse. — Dr. J.
Tampach : Synody v Rakousku poslední dobou slavené,
— Vychází nákladem kníž. arc. knibtiskárny v Praze
10krát za rok, s přílobou Slavoram litterae theol
gicne čtyřikrát v roce, Předpl. 9 K.

Kazatel. Homiletický čtvrtletník. Redaktor
Fr, Jirásko. Roč, 13., čís. 3, Vychází nákladem R.
Prombeigra v Olomoaci.

Kazatelna. Homiletický časopis. Pořádá F,
Vaněk. Roč. IV., čís. 9. Vychází v 10 čís. do roka
nákladem R. Ruppa v Pelbřimově za 6:60 K.

Duchovní rádce. Časopis kněžetva Českc=
slovanského, Řídí F. Vaněček. Roč. 13., čís, 8. a 9.
Nákladem V. Kotrby v Praze.

SS. Eucharistia. Orgán spolku kněží klanč
jících se nejsv. Svátosti Olt. Vychází měsíčně, Zodp.
redaktor K. Sojka. Roč. 11., čís. 5. a 8. Členové
spolku dostávají časopis za členský příspěvek, ostatní
za roč, předplatné 2 R. Všechvy zásilky listu se tý
kající řízeny boďtež J. Blokšovi, faráři v Majetíně,
p. Brodek u Přerova,

Ochotnické jeviště. Žertovnévýstapy.Kpo
třebám spolkovým opravuje F. H. Doubrava. Seš. I.
a 2. po 30 bal. Nákladem kuibtiskárny benediktinů
rajbradských v Brně.

Nákladem družstva »Máje« v Praze.
Drážďany. [lastrovaný průvodce. Sestavil V. Prokop.
Za 120 K. — Pardabák. Válečná novella zr. 1866.
Napsal L. Novák,

Boj o Svíbský les dne 3. července 1866.
Se 3 illustr., mapkou a 4 tabulkami, Ve prospěch
Komitétu pro zachování vojenských pomníků na bo
jišti královébradeckém. Z něm. přeložil P, Vostatek,
Objednávky přijímá J. Vilenbach v Hořicích. Za 50
baléřů.

Právo menšin. Přednáškakonaná v Právnické
společnosti ve Vídni. Z něm. dr. J, Jelínka přeložil
dr. J. Peters. Nákladem týdenníku Přehledu v Praze.
Za 40 hal.

Příspěvek ku statistice okresu kutno
horského a některé bistorické údaje o jednotlivých
obcích ponejvíce z topografie Schalierovy z r. 1787.
Sestavil uč. J. Klas. Nákladem okres výboru.

Karel IV. jako křesťan a vlastenec,
Píše Jíří Sabola. V Hradci Králové, Tiskem bisk.
koibtiskárny. Nákladem Polit, drožstra. tiskového,
1905. Knihovna Obnovy čís. 7. 486 str. 82. Cena
3 K. — Autor dovozuje ve spise tomto, jenž jest
vlastně oceněním dějin českých politických i kultor
ních v celém 14. století, na četných příkladech, že
Karel IV., Otec vlasti, byl pravým křesťanem a vla
atencem. Jak vděčná to látka! I tep, kdo mnohokrále
již prošel boď ze záliby pooé nebo i z povinnosti
úřední zíroveň České dějiny, rád pozastaví se u té
pro pravda, dobro a krášno tak blaboce nadšené
doše, jež by měla v moderních vlastencích vzbaditi
tonbu po věrném následování... Spis založen jest
oa bedlivém stodia hojných promebův u jich zprace
vání, má rozbodně ráz kritický a objektivní, sem tam
k vůli lepšímu pochopení — dílo psáno jest i pro
kroby Širší — správně doprovozen výklad vysvětlit
kami z dob předchozích i potomních, výběr látky
dlažno nazvati velmi dobrým, | Nevábám ozdobiti
knihovnu svou touto publikací na důkaz svého uznání
účelu svému hoví zajisté měrou úplnou. — (Vendelín
Honzik.)

GRANDHOTEL
We- v Kolíně. “Sk

Znovuzřízenépokoje, místnostikavárenské
a restaurační. Každou dobu dobře upravená
studenái teplájidla. Vina stolní vlastního
pěstění, p:zeňský prazdroj, vyleželéko
línské zámecké pivo a pardubský porter. —
Omuibus ku každému vlaku — Ku poradám a
schůzím zvláštní oddělené místnosti. — O bojnou
návštěvu prosí

Josef Paseka, botelier.

M

SOCHY, OBRAZY, OLTÁŘE
A VEŠKEREN KOSTELNÍ NÁBYTEK

V KAŽDÉM SLOH PŘESNĚ DLE PŘEDVISŮ

CÍRKEVNÍCH C0 NEJLEVNĚJÍ U FIRMY

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZRÁŘSKÝ

pro PRÁCE KOSTELNÍF SYGEROVĚ.

ZMOŽžEN 1853.

PROVEDENO PŘES 40 NOVÝCH OLTÁŘŮ,

UE HROBŮ A OBNOVENO AX 60 STARÝCH

————————YL<oOLTÁŘ. O

Uznaný za oejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, paramoniů
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. 80.,

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro MAlU

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 146 at., Malá Karlova
al. čfk. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na. Malém ná
městí pod loubím) dopo

račuje ae
ku dodání okem chrá

mových od nejjednoduš
šího až k bohulému fi
guralnímuprovedenía

sicei se želesnými
i rámy, sílčmi vsasením.

Veškeré rozpočty, skizsy i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti, ku definitivní objednávce.

PRE> Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání.U
Založeno roku 1836.
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Pryní český katolický zárod ve Vídni.

František uher
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch.
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, kříže
at d.

P WVdeň,
VII. 0., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukázku sastlá
se vše franco.

Josef
Krejčík

V PRAZE,
umělecký závod so
chařský a řezbářský.

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

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,
křížové cesty, jesle, Boší hroby, kříže, kazatelny,

spovddnice, křetelny, konsoly, svícn , lustry, pultíky atd. dle slohu kostelů,řezané rmce na obrasy,
premie, fotografie a diplomy. esaný nábytek a

růsné předměty hodící se sa dárky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

VARemovacestarých oltářů a kostelních sařísení.

K Jetnimu období

dovoluji si veledůstojnému
duchovenstvu nabízeti

přírodníva
první jakosti jak mešní, taktabulová.

Adolf Bařtipán,
hotelier v Hradci Králové

(Adalbertinum).
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Jan Horák,“ěsoukenník
v Rychnově nad Kněžnou

zasílá na požádání vžily

dle roční salsony kollekci
©nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- icizo

zemských.
* Četná 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!

KS) XG6I XKG6IXCPI XGB5

JAN KALIS,
hodinářazlatníkvKov n.Kn.

0806800D00000X
XC6XE83XCEIC3XERD

-ojezJavpyzodsu

Solidníobsluhapřiuírmných

cenách

upog994xi9aAyzyig0o1Áueg

nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní ho
dinky všech druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrné

skvosty, jako: řetízky, prstenp náramky, jehlya j. v nejmodernějším provedení s úplnou zárukou/

Důvěry hodným udsilky na výběr téš 1 na splátky
bez zvýšení cen. — Založeno r. 1848.

1KAXAXODXOOCCX

C. k. místodržitelstvím koncesgovaná.

Realitní Kancelář

[nž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizají se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

zahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“,
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

XXXXIKXXIOOOX
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Půjčuji za nejmírnější poplatky

obleky
Ke všem národ. slavnostem

všech druhů
i pro dětská představení;

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 2.KARA

První výroba

véžnioh

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,

Založeno r. 1850.
Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje 8e

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj

šího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přesně, čistě a důkladné
uhotovuje Bev mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky Jsou Jeho
Biskupskou Milostí revido
vány.

-Mešní nádoby jen v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se rychle, řádně a
levně vyřizují.

VšezasílámjenPVzorky,: spočty, nákres
hotové z oží na ukázku fran o
ae zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bez přirážek.
OBE“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “fjišj

Prosím voledůstojné duchovenstvo o laskavou příseň
a důvěrnzávodudomácímu.

Veledňstojnému

duchovensovu!

Praha-l, ul.Jan Daněk, zes
J čís.19m rohKonviktské ul., paslř "spe

eielné na kostel náčiní, dovoluie
i doporučiti svůj hojně zásobený

sklad ve vlastní dílně rnčně praco=
vaných kostelních nádob a máčiní,
jako: moustrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádoby at d., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

ntenci a jen © ohmí slatí a stříbří. Na pošádání hotové
ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškeré výrobky aslacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 9d nej

jednoduššího do nejetkvostnějáího. C dána kostelům úleva v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý
robky bescenné. Vše posílám již posvěcené.

Podnikatelství staveb
a technická kancelář

Jj ndřcha Ť 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 se v Ji
říkově třídě v Čísle 394, dům p

Skuherského pod pivovarem.



. Předplatnéa dlvrt roku 2 k 50 A
Číslo 85. | > na půl roku 6 A — A

Náboženská základna českého
národa v historii.

II.

Jestliže jest plno sporů twnezifilosofy a
politiky, kteří přece lidským rozamem mohou
daleko více pravdy v oborech avých odkrýti
než theolog přemýšlející o Bohu, věčnu, pod
statě a cíli duše, jaké hádky teprve se dostaví
mezi samozvanými průkopníky nových nábo
ženství! Ta jsme u bodu zvlášť závažného. Při
zakládání nových soustav náboženských neroz
hodnje pouze zkušenost, sečtělost, ale i různé
vášně osobní, třeba že ae zakrývají. To právě
jest velikou nesnází, že často nelze s určitostí
poznati, zda moderní apoštol razí nový směr
z příčio ideálních či z choutek osobních. Na
př. „apoštol“ Iška dělal ze sebe reformátora
opravdového; i bystří žurnalisté psali k jeho
chvále. A najednou — když sezval, že nenu
lezne za svoji „reformační práci“ a nás dosta
tečné obživy — ujel do Ameriky, kdežse s cy
vickou jízlivostí vysmíval tomu, čema dříve
učil. Může s naprostou jistotou i moderní člo
věk věděti, zda ho láká za novými besly
upřímnýharcovník či nesvědomitý dobrodruh?
Kde tedy pak hledati za takých okolností na
prosto spolehlivou základna náboženského ži
vota a jeho vývoje? Ceští bludaři měli v XVI.
století aspoň za společný základ Písmo. A co
tu protichůdných sekt, jak časté jalové hádky|
Kolikráte táž obec změnila své náboženské ná
zory! Jak bude teprve tehdy, až zavíří nábc
ženské spory mezi těmi průkopníky, kteří si
osobují svobodu ještě větší a jimž Písmo není
knihou posvátnou! Jen si všimoěme, do jakých
fanatických nesmyslů upadají četné sekty ama
rické, ačkoli jest jinak Amerika tolik střízlivá,
tak praktická a vypočítavál

A dejme tomu, že by některý průkopník
nových náboženských ideí získal pro svoje ná
hledy sympatie valné části národa. Zdaž se
mu podaří přivésti své přívržence k důsled
nému praktickému plnění povinoostí, jež by
nové náboženství okládalo? Suďme o tom ze
zkušenosti dle obdobných příkladů. Zdaž filo
sofové ovětští provedli pronikavější vliv na
zušlechtění mravů než církev opírající 86 0
autorita Boží? Zkoumejme praktické důsledky
učení Heglova, Fichtova, Comtova, Roosseanova,
Nitscheova, atd. Obdivovatelé nauk těchto filo

FEUILLETON
ZHradce Králové přímodo Srbského Bělehradu.

Cestopisný obrázek od Vendelína Honzíka.

(Pokračování.)
U

Nazejtří — byl to 6. den cesty — vkročil
jsem do říše šňůr a barvy červeno-bílo-zelené.
Cesta vedla přes Holíč, ležící v krajině jedno
tvárné a přes Močidlany, kamž dorazil jsem o
polednách. Zdejší venkované mluví slovensky a
ne méně než ostatní Slováci hrozně naříkají na
jazyk maďarský, jenž jím v kostelích, školách a
úřadech je vnucován, obyčejně bezvýsledně, Kroj
jejich připomíná drotary. Sázejí často ořešák, mo
ruši, mák, konopí, řepu. U studní viděti kolo
vozové místo kliky. Hřbitovy nemají hradby.
K večeru došel jsem do Senice, právě když při
hnala se silná bouře; tu jsem se rozbodl pobýti
do 3. dne. Bez dlouhého vábání vešel jsem do
hotelu na náměstí. První večer byl v mé společ
ností odrodilý Slovák, tamní lékař, Dosud v ne
vůli vzpomínám na toho výtečníka, jenž zmaďa
risoval své jméno za ztrátu pouhé koruny. Druhý
večer byl příjemný. Osladila jej cikánská kapela
z Galánty, jež v pokročilé době večerní zblízkých
lázní se přihnala. Asi půl tuctu černých chlapíků
zasedlo k hudebním nástrojům, z nichž nejvíce

„mne zajímal cymbál, strunný to nástroj, na nějž
se dvěma paličkami hraje a dokázali hned prvním
čárdášem, že jsou mistři ve svém umění. Je cosi
kouzelného v té hudbě cikánské. Tu sotva za
chytíš jemný šelest sólových strun, tu silou bu

————

sofů měli zvlášť na mysli ta nová hesla, která
hlásala uvolnění od mravouky katolické. Na
psal-li filosof, co prý se dělati nemusí, k čemu

stoupenci řídili se dle takové zásady v praksi.
Pohodlný to pokrok! Leč ty zásady, které
patily k povinnostem, k sebezáporu atd., měly
příliš málo účinků na život praktický. Víme
sami dobře, kam posud zavádí četba spisů
Nitecheových. Nedivme se nijak, že i vliv zaa
menitého Sokrata na praktický život Athéňanů
byl velice skrovný. Prý nedovedl Sokrates zí
skati pro novou Svoji filosofii a praktické vý
sledky z ní plynoucí ani většinu občanů té
ulice, v víš bydlil. A jestliže narážejí filoso
fové na takové nesnáze, jak 8e povede moder
ním theologům? Zdaž podaří se jim povzněsti
mravy stoupenců nad mravní úroveň katolictva?
Poslechnou ve všem údové církve nové ochotně
a bez nucení jako ukázněný vojenský pluk?
Dá si za nynější doby předpisovati človék od
člověka podrobná pravidla praktického života?
I když slíbí jeho stoupenec, že novým praktic
kým pravidům chce 8e podříditi, ualezne po
zději plno vytáček a owmlavpro nedbalé šetření
nových náboženských příkazů.

Pochopujete nyní, proč naši moderní apo
štolé místo budování - positivního programu
náboženského raději si udržují pohodlně popu
laritu mrskáním církve stávající ? Kdo vyznává
s plnou jistotoa, že ŠÍřÍ zjevené učení Boží a
nikoli vlastní výmysly, má daleko větší moc
a jistotu, než člověk odkazující se na sebe a
jinou autoritu lidskou. Přívrženec toho nábo
ženství, jež se pokládá za přímo zjevené od
Boha, ochotněji zařídí svůj celý život dle
mravouky, kterou přijal, než člověk oddaný
náboženství založenému lidským rozumem. Muž
věřící, že mravončná úaučení dal mu sám Bůh,
zkoumající srdce i ledví, dobře ví, že žádnoa
vytáčkoau nedá se věčná Pravda a Spravedlnost
obelstiti a že jest natno podříditi se hlasu
svědomí bezpodrnínečně.

Leč moderní apoštol odpoví: „Vždyťjá
nechci v národě organisovati novou církev
s konfesionelními školami, kněžstvem, atd.
Jsem proti všemu formálnímu církevnictví.
Každý vyznavač nové víry mějž plnou volnost,
oddej se novému kulta v skrytě, ale zato
v duchu a v pravdě. Nové náboženství budiž
mu záležitostí soukromoa!l“ —Na pohled hezká
slova. Ale tu se tážeme, zdaž náboženství za

rácejího hromu rozezvučí se každý nástroj, tu
jakoby se srdce žalem úžilo, tu naopak radostí

šířilo Uher rád poslouchá tu hudbu a
nelituje peněz. A jsou případy, že cikáni při své
produkci pijí šampaňské, a jejich štědrý posluchač
— sprostou pálenku. Bylo stále rušněji. V tom
vedle ve formance hodil Slovák skleničkou do
dvora po svém odpůrci. Přítomný nachmelený
strážník s houpající se po boku lískovkou pošoupl
čepici ještě více na stranu, strčil ruce do kapes
u kalbot a klidně přihlížil k výslechu, jejž vedl
hotelier. Přiběhl odkudst i četnický strážmistr,
dal delinkventovi mohutnou ránu do zad a už
ho bnal do dvora; tam mu v temnu pachatel
»unikl« a pan strážmistr se asi nehněval, neboť
bavil se potom v kuchyni hodně dlouho o samotě
s paní hotelierovou .. . Extra Hungariam non est
vita, et si est vita, non est ita. (Mimo Uhry není
života, a je-li život, není takový). V Senici byla
pěkná podívaná na venkovany, kteří v neděli ráno
k pobožnosti do římskokatolického a lutheránského
kostela se scházeli. Ženy v krásných čepcích
s pěknými živůtky, s nichž visely dloubé barevné
stuhy v předu a s vysokými botami, jež však pů
vabnému zjevu jejich ceny spíše ubírají; mužové
mladí v kulatých kloboučkách, pestrými kyticemi
zdobených, v tmavém obleku a ve vysokých bo
tách, starší s obličejem a krkem vzadu vyholeným,
v dloubých žlutých pláštích s mobutným límcem.

Brzy odpoledne téhož dne pospíchal jsem do
Trnavy. Přešed řeku Myjavu blížil jsem se k vy
sokému lesnatému hřbetu Bílých Karpat, místům
to nejobávanějším. Jak -jsem byl tomu povděčen,
že bodila se-mně tu slovácká bryčka, v níž seděl
myslivec s dvojkou. Stálo mne to arci moučník a

[nserty se počítají levně. i ;
Obnovavycházív pátek v poledne. Ročník XII.

těchto okolností může aa praktický život ná
roda vykonávati takový vliv, jaký mu přísluší?
Je-li provanato srdce upřímně náboženskou
ideou a morálkou z ní plynoucí, zdaž nebude
žádati, aby mravouka ta ve veřejnosti se uplat
ňovala co nejvíce? Zdaž daše nábožensky cítící
neodhodlá se k šíření názorů vlastních v ná
rodě celém? Či snad má mlčky přehlížeti, že
jeho krajané spravají se v praksi mravoukou
jinou, než jakou on sám za jedině správnou
uznává? Tu by hrozilo nebezpečeuství jemu
samému. Vždyť by mohli státní úředníci, mající
názory jiné, nutiti jej ke skutkům, jež by od
porovaly jeho mravouce. A má člověk jako
osoba veřejná zachovávati jinou tmravouka než
jako osoba soukromá? Byla by v tom nějaká
důslednost? Ale jakmile se odhodlá člověk
moderních náboženských názorů Šířiti své zá
sady ve veřejnosti, jakmile kolera sebe shro
imáždí jistý počet stoupenců za jedním cílem,
již tu jsou počátky organisace, počátky veřej
nébo církevnictví. A má-li nová idea prospí
vati a pro živol jedootlivcův i vel) společnosti
praktický užitek přinášeti, organisace zde na
stati rozhodně musí. Toužili první čeští bratří
po nadvládě? Chtěli násilím jiné duše k své
společnosti připoutávati? A hie, přece se orga
nisovali 4 orgauisovati se musili, neměla-li
jinak přes nejlepší vůli u nich zavládnouti ná
boženská anarchie.

A tak jsou veliké svízele jak s povahou
nových „apoštolů“, tak s programem nového
náboženství a s uplatněním jeho zásad v prak
tickém životě. Pohodlně se o „vznešenějším“
náboženství mluví, ale velice těžko z theorie
vznikne zdáraá prakse. (Dokonč.)

Moderní pozérství,
IV.

At žije rovnost všech lidí! Socialistická
strana spečetila rovnost svích členů přijetím
bratrského titala „soudruh“ pro všecky své
členy. A máte viděti hrdost socialistického re
kraty, který přijav příjmení „soudruh“, ozdobí
hlavu širokým kloboukem a krk červenou
šálkou! Těžko nepsati satyry. Jak to lahodí,
že jest také najedovu „uvědomělý“, že může
říci kterémukoliv socialistickému předáka také
prosté jeu „svudruho“. Mračí se, jako by mu
hlava klesala pod tíží universitní učenosti.
S útrpným úsměvem pohlíží ua „prostičké šo

k n)
»kurence«, které mně bystrá selka, matka Nim=
rodova, z kapsy »bezděčné« vylovila, ale věru
oddychl jsem si, maje nebezpečnou tu partii za
sebou. Zvolna blížil jsem se k Trnavé. Zivot
v neděli po vsích tu veselý, Mladí a staří obého
pohlaví sedí před chýšemi buď na lavicích nebo
na kamenech a rozmlouvají. Nalévárny jsou velmi
primitivní; mimo víno, sodovou vodu, kořalku,
eslaninku« a žemli žíznivý u hladový ničeho ne
najde. Staří sedí vedle dětí, jimž nabízejí kořalku
v nádobkách, podobných cylindrům na kulatý
hořák. Se zvláštní oblibou nosí se tu košile přes
kalhoty a přes ni Černá nebo velmi strakatá vesta,
Lednové zemětřesení zanechalo v osadách více
méně patrné stopy. Shlédnouti blíže Trnavu bylo
lze pro nastalou tmu teprve druhého dne. Leží
úplně v rovině, má nepoměrně více kostelů než
by jí příslušelo, což vysvětleno tím, že v tomto
»Malém Římě« zs válek tureckých arcibiskup
Ostřehomský sídlívai. Bývala tu také jesuitská
universita; ústav pro výchovu kněží je zbytkem
jejím. Na hrobé honvélů (zeměbranců), padlých
r. 1848, postaven pomník blízko nádraží. Právě
byl dobytčí trh a proto velmi hlučno, Poštovní
úředník, s nímž jsem ohledně zásilky peněžní
mluvil, slovácky neuměl a proti němčiné, již po
někud znal, ohradil se slovy: »Aber, bitte, spre
chen Sie da nicht deutschl« (Ale, prosím, ne
mluvte tu německy!«,; Nic plstno; těžko mluviti
jazykem snědých synův Asie s malou zásobou
slov a bez znalosti mluvnice! Ješté téhož dne
unášel mne vlak do Středy, kde hraničí Slováci
s Maďary. Dále zatím vlak nejel. I šel jsem na
procházku do Gánye a odtud v jízdě v noci po
kračoval přes Galéntu do Ersegujváru.



sáky“, kteří jsoa tak hloupí a drzí, še se vzdě
lávají také z něčeho jiného než ze Záře a Práva
lidu. Když vybafne doutníkový dým, činí to
zvláště před „měštáky“ s tak důležitým obli
čejem, jako když pouští strojvůdce poprvé
páru do veliké lokomotivy. V řeči se svými
soudruhy užívá slova „draho“ až k omrzení.

Víš, drubu, já bych ti to udělal, ale soudruh
Borský mi řekl... Ostatně počkej, draho,
až .. . pak ti, draha, vyhovím.“ Může někdo
snad tepati zavedení toho titalu jako věc ne
vepřístojnou? Zajisté nikoli. Ale to dráždí
k smíchu, jak pozérsky dovede si socialistický
rekrat na tom slově pochutnávati a jak se
plete všude do popředí, aby mohl pak hlásati
(na oko zcela ledabyle), jak některémo vyni
kajícímu „soudruhovi“ řekl: „Poslyš, drahu,
já bych myslil . . . nebo jak mu takový „s0u
druh“ ruku stiskl a podobně. Vím, jak se
jedbou lidé nasmáli, když jeden učedník vho
spodě přiběhl k staršímu obavníkovi se žalo
bou na nějakého hrubiána: „Poslouchej, drahu,
on si mně řekne „neřáde“. — Taky soudruh.

Takové přátelské tituly by byly hezkou
věcí, kdyby byly v souhlasu se skutky; byly
by pěkné, kdyby opravdu byly výrazem vnitřní
nálady. Leč jisto jest, že mezi „soudruhy“ jsoa
již nyní bezohlední nadsoudrazi a ještě páno
vitější vrchní sondruzi, kteří komanodají pod
řízené rázněji než důstojníci vojáky. A který
„Soudruh“ by neposlechl a chtěl by na př.
k „baržoům“ býti spravedlivější než sociali
stické komando, jednoduše se ze strany vyhodí.
Věra že se mění věnde časem význam slov.
Potřebuoje-li socialistický štáb od některého
podřízenějšíbo druha spolupracovnictví mimo
řádného, horlivějšího, nepíše ma „milý 8600
drahu“, ale „ctěný soudruhu.“ Tedy už vyšší
titul. Brzy snad už dostanou někteří titul
„velectěný“, pak „slovutný“, atd. Ve skuteč
nosti už zde kastovnictví jest; jen jest potřebí
přiznati se k němu také změnou společenské
etikety. „Soudruh Volný“ — toť výraz pomalou
tolik sevšednělý a takový význam mající, jako
titulatura „pan Volný.“ Ještě že aspoň rekrut
jest bratrskou titulatarou nadšenI

A u sokolů? Hezký jest věru název
„bratr“; a zajisté že dosud mnoho sokolů užívá
tohoto názvu s pochopením, 8 nefalšovanou
vlasteneckou vervou. Ale — zase vhodná pří
ležitost k uplatnění pozérství. Někde má so
kolská jednota v čele muže velice učeného,
horlivého a skromného. Á najednou slyšíte
mladíka sedmnáctiletého, který sotva řádek
dovede napsati bez hrubých pravopisných chyb
a jehož sobělibého „bratrství“ mají po krk
sami sokolové: „Bratr starosta mi řekl: „Bratře
Sosno, masíš pilvěji ovičit.“ Ale já jsem mu
odpověděl: „Víš, bratře etarosto, to bys musel
nejdřív... * A dva bratři mi dali hned za
pravdu.“ — Přece padne několik paprsků ze
slavozáře starostovy na blavu bojarého mla
díka. Vždyť jsou přece oba bratři; a z té pří
činy blavně pozérský jinoch ve svazku sokol
ské jednoty trvá. — V jednom městě župní
ejezd. Přední, vzdělané a bezúhonné dámy
městské v sokolském stejnokroji. Žádný na ně
tak často nemluvil, jako osmnáctiletý sokol
ze sousední obce, který tak nesokolské skutky
již spáchal, že sami bratři sokolové již pře
mýšleli, jak se jeho bratrství zbaviti. „Na zdar
sestrol — A kam spěcháš právě ty, sestro?
Vždyť bratr cvičitel řekl... — Mně se zdá,
sestro, še už jsme 80 kdesi viděli“ Jeden ú-===

Rozednívalo se, když jsem zaměřil ke Ko
márnu. Krajina byla jen tu a tam nerovná, agát
skládal stromořadí i malé lesy, na polích bujel
tabák. Silnicí oživovali maďarsky uctivě pozdra
vující venkované s ohromně širokými bílými ko
nopnými spodky, malé koně, dlouhorozí voli a
oslové, tito u dvoukolových vozíků. Po několika
hodinách přihrčel ze zadu prázdný panský kočár.
Na kozlíku seděl lokaj v neznámém u nás úboru:
černý kulatý klobouk s černým pštrosím pérem,
okraj střechy zdviženýa stříbrnělemovaný, v zadu
dvě široké dlouhé černé pentle se stříbrnými
třásněmi, modrý přilehavý kabátec se stříbrnými
šňůrami. Zastavil, 'pokynul a již pádili se mnou
koně plným tryskem, jenž trval celou hodinu.
Ještě krátká jízda v poštovním voze a již tu Ko
márno. Je to pevnost prvního řádu při toku Du
uaje, Váhu s Nitry. Přes světlezelený Dunaj vedou
dva železné mosty, z nichž vyšší je bez odporu
dílem velkolepým. Na náměstí vypíná se pěkný
pomník generála Klspky, nepřítele rodu Habsbur
ského, jenž r. 1849 po hrdinném odporu nedobylé
Komárno s mužstvem svým svobodně a Čestné
opustil.

Druhého dne večer jel jsem do Budapešti.
Vlak byl v pravém smyslu slova namačkán. Z po
čátku byla krajina v levo i v pravo jednotvárné.
Záhy všsk se zdvihl terrain na obou stranách a
ukázaly se lesy, Na levo na vysoké skále mihly
se obrysy pomaíku s orlem, jenž vzlétnouti se
chystá — také kus historie oněch dvou nepekoj
ných let. Vlak uháněl potom kolem kamenouhel
ných dolů Tatabányských, minul Bicske, sjižděl
s vrchů Pilisských opatrné, pomalu, v zatáčkácha
brzy. zjevila se nádherná světelná podívaná na

častník slavnosti zakýval hlavou a ulebčil ai:
NKdyby ty sestry věděly, k jakéma znameni
tému bratra přišlyl“ — Na, snad to brzy
z další konversace vycítily.

Naše septima byla rozmnožens příchodem
několika Moravanů hanáků. Moravští mládenci
i v Čechách v běžné mlavě zachovali si své
nářečí. Ale jak ne dovedli někteří našinci ihned
opičit po nich! Nářečí, v němž je vycbovala
matka, nechávali stranou, spisovné mluvy české
příliš mnoho neožívali, ale zato s vážnou lící
začali užívati hustě způsobu mlavy hanácké.
Bylo to tak komické, když český jan k samému
českému junovi bovořil: „Dé mi to! — Dostal'4
pětko? — Ani slovko neodvolám. — Zíimů se
celý drkocu. — Nemáš ešče kóšček? — Tož
půjdeš se kópat? — Já nejsem tak hlópý.“
Tak, tak. Prapodivné vlastenectví. Když se
hanáci smáli našemo výcbodočeskému podřečí,
jemaž nás učili rodiče, sneslo se to bez veli
kých protestů; ale za to mladíci v Čechách
rození, místo co by na oplátku poukazovali
banákům na rozdíly jejich řeči od mluvy spi
sovné, počali se sami dobrovolně „moravisovat“.
Jest ovšem pravdou, že student má pokud
možno dbáti mluvy spisovné, Ale trpět posměch
z toho nářečí, jímž mlavily naše matky a při tom
pozérský užívat v běžné mlově dislekta tobo,
který v městě obvyklým není a ochylaje 8e
ještě více od mlavy spisovné než nářečí naše
— tof už přece jenom nepřístojnost značná.
Jestliže jest jazyk oprávněným organismem a
nikoli mechanismem, pak jest pošetilostí vy
zývat k lásce „mateřskému jazyku“ a zároveň
považovati za hloupého toho člověka, který
v běžné mluvě užívá výrasův a frazí od matky
přejatých. Co myslíš čtenáři? Zdaž by ti mladí
„vlastenečtí“ pozéři, tak rychle „pohanáčtění“,
nepřijali ve smíšeném území za svůj obcovací
jazyk němčinu? Sám na to odpovidati nechci.

Naříká se, jak se u nás věnde němčina
roztahuje. Dobře. Přijde-li však i do ryze če
ského města židovsko-německý cestující, hned
se mu musí pochlabit i některý „vlastenec“,
že několik slov německy hovořit dovede; a
němčí hodně nahlas, aby i „méně osvícení“
spoluobčané poznali, jak jest vzdělaný. Před
nimi samými neměli příležitosti evojí troškou
se pochlobiti. A němčí s židem i tenkrát, když
tento snaží se jakž takž mluvit česky. — Spása
v prostém a upřímném hájení národních práv
a — uikoli v šosáckém pozératví.

Byl jsem taším v tercii, kdyš přinastavší
volbě mladočeši šmahem vítězili. Horečkano
voty zachvacovala nejen studenty, ale i stu
dentíky. „Pravda, že mladočeší jsou proti víře,
v tom jsou neřádi; ale oni bojají protiponkta
cim, proti kývalům. Teď půjde politika jináš.“
Takové a podobné hovory se vedly od zelené
mládeže, která vůbec nerozuměla, co punktace
json. Neodsuzujeme příliš! Nákaza šla od
velkých, kteří punktacím také nerozuměli, ale
jarým protestem si chtěli získati titul lidí osví
cených přece. Krátcena to v naší třídě zakládal
dosti vtipný, ideální spolužák literní spolek.
Bez pozórství se to však neobešlo. Sehnal ně
kolik čipernějších drabů, 8 nimiž důvěrně ro
koval o velikém cíli. Staročechy prý potřebovat
nemůže, učiní výjimku jen s jedním druhem
v místě zrozeným, který chodák musí být
staročechem jen k vůli svému otci. Taky mne
do svého tonženého velikého plánu zasvětil.
Věc na čas usnula. Později teprve ve spojení
8 „vlasteneckým“ soudrakem židovským, který——————————-—"->
hlavní město uherského státu. Pomalu vjíždělvlak
do krásného nádraží v Pešti. Starost o tělesné
blabo moje hlásila se naléhavě, pomoc byla na
snadě, Vešel jsem do domu šenkovního na »laciné«
Kóbányské pivo (r lza 56 b). Komandoval jsem
německy a pěkně bylo rozuměnol A možná, že
běželo o člena »tulipánové ligy«, která chce ubo
hému průmyslu uherskému ns noby pomoci na
úkor rakouského. Vyšel jsem na procházku Ke
repesskou třídou kolem Lutherova domu a Národ
ního divadla k velkolepému mostu dunajskému,
jejž stavěl anglický inženýr Clerke. Všude ohromný
ruch, jako by ve dne bylo, zvuky cikánských
kapel mísily se s častým voláním volebního séljen !«
(sať žijele. Neklidně jsem usínal. Hlavou vířila
mně pořád otázka, proč že národ maďarský stal setak
velikým ; přirovnával jse českédějiny k uherským
a vzpomínal na r. 1848 a 1849: na diktátora Košuta,
jenž vzdorně amnestii odmítnul a na ministerského
předsedu Batthyányho, jenž umíral na popravišti
se slovy: »Éljen a házala (sAť žije vlast!) ...
Krásného zítřejšího rána využil jsem k doplnění
včerejšího obrazu. Přešel jsem bludiště ulic a ná
městí pešťských s monumentálními budovami du
chovními i světskými, na př. basilikou a parla
mentem a krásnými pomníky, ku př. Petěfibo,
oblíbeného básníka maďarského, jenž v jedné po
tyčce s Rus) r. 1849 zahynul, stanul tváří vtvář
bradu budínskému s nádhernou kopulí, na níž
vzlatě- třpytí-se koruna královské a“pevnosti bu
dínské, jež strmf od hredu v levo © skončil svou
pouť až o polednách v přístavišti dunejském, kde
sskoupil jsem -lístek na parálk: »Albrecht«, jenž
dovézti mne měl-do Uszágu, jen něco málo stanic
před Mohácsem vzdáleného.

pak v Praze dal se mezi buršáky, vydávántyrlistový časopis; žid sám jej na hektografu
tiskl. Některé básničky byly dost pěkné. Ale
v zadu na půl stránky „listárna redakce“ asi
pro dvanáct mladíků, kteří tvořili všechno čte
nářstvo a přispívatele zároveň. Ustněse nedaly
takové věci vyřídit mezí spolužáky téte třídy.
Orgán zkrátka musil být řízen dle vzorů listů
jiných. A na procházce při spatření některého
poctivého a o město zaslonžilého staročecha
byly poznámky: „Tawmhlejde mandarin. — A
tam zas jde drahý mandarin. — Vidíš, tuhle
pět mandarinů-kývalů rokuje.“ A k tomu útrpný
úsměv nad sabedněností abohých šosáků, kteří
nedovedou pochopiti ducha času a jimž ani
nenapadne poučiti se u bujaré, osvícenější mlá
deže — třeba že tato punktacím nerozuměla.

Leč nedjvme me příliš pozóérství u mlá
deže, jež přirozeně jest k radikalismu tuk
náchylná. Vždyť bujaré mládí vidí příklad na
velkých. Dospělejší lidé nejrůznějším způ
sobem sam: mládež k pozérství vedov. A přece
by měli dospělejší lidé věděti, že pozératví
jest národní otravou, že pozérství jest výrazem
farizejství, zhoubné sobělibosti a přeceňování
vlastních sil; měli by věděti, že nadotý pozér
v neblačné a obětavé práci vlastenecké nejeví
potřebné vytrvalosti. Pozérství a fráze sturých
kazí lidí mladé!

Dopis z Prahy.
(Politická | silmace. — | Uvolnění kázně v klubu
mladočeském. — Humpolecký filosof. — Nezrasujte

povinnosí.)

Podzimní kampaň říšké rady již jest přede

dveřmi, a stojíme tedypřed okamšikem, kterýmá rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí volební
opravy. Co do poměru mandátů českých a ně
meckých jsou poslanci naši zajisté odhodlání
blasovati v plenu pro rozvrh volebního výboru.
Mohou tak učinit bez obav před národem,
neboť lid český, jemuž Kramář dal věo roz
hodnooti, aepromlavil, což jsme v „Obnově“
na počátku parlamentních prázdnin také před
pověděli. Tam pak,kde některý mladočeský
poslanec na schůzi hovořil, voličové nepřímo
postap mladočechů ve volebním výboru schvá-.
lili, Ojediněle tu a tam se sice hubuje, leckde
ozve se nespokojenost, ale celkového vzrušení
není a nebylo. Lze tedy předpokládat, ovšem
mimo neočekávané případy, že mladočeská po-
litika bude se bráti směrem, který jí ukazuje
Kramář.

Zato o nepříjemnosti, kterých bylo možno
očekávati od stran mladších, postaralse straně
mladočeské místopředseda Stránský, o němž

oznamenaly „Nár. Listy“, že v celé akci vo
ební opravy vlivně byl účastněn až do jejího

vyvrcholení. Pevnou politickou páteř u tohoto
poslance ovšem soudní lidé pohřešují již dávno,
náladovost jeho již příslovná,ale že mu„Nár.
Listy“ hodily na hlava konečně i perfidtí, to
bodoě překvapoje. Ať již politické akrobatství
Stránského má tu příčina nebo onu, to jest
zajisté nesporné, že jeho nejnovější útoky ský
tají velmi smutné divadlo našim národojes ne
přátelům, dávají povážlivé vysvědčení o klu
bovní disciplině a demoralisojí politickou vý
chovu lidu. Stránský buď souhlasil s politikou
co do volební opravy prováděnou, neb? nesou
hlasil. A podle jedné z těchto alternativ měl
=

Cesta po Dunaji z počátku bavila, ale když
kromě rychle tekoucí zelenavé vody v šíři asi +
kilometru, v níž kotvami upevněny jsou hojné
vodní mlýny, dřevěným chslupám podobné, kromě
houštin na březích, ostrovův a ostrůvkův a širo
širé nížiny s osadami, jež jako ossy mně připa
daly, nic viděti nebylo, přestal také zájem. Parník
jezdí po vodě dosti rychle a lacino, zaopatření
vyjímaje, proti vodě pomaleji, neboť nejen pře.
máhá proud, nýbrž vleče ještě několik nákladních
lodí. Větší přístavní místa po pravé straně byla:
Duna Fóidvár s vysokými sráznými skalistými
břehy a Paks, po levé straně Uszég, odkudš téhož
dne večer pustil jsem se do nedaleké Kalocsy.
Venkované zdejší sázejí mnoho vrb a agátů místo
ovocných stromů, jichž tu vůbec málo s chovají
mnoho dobytka, zvláště vepřového. Kalocsu bylo
dobře poznati dle dvou štíhlých kopulovitých věží,
jež se na nepřehledné rovině jiš po západu slunce
zabělely a jež patřily kathedrále arcibiskupské.
Každému snad cizinci musí býti s podivením, že
úřad tak významný, jako jest arcibiskupský, vložen
byl do města, v němž jekoby života nebylo. Jak
rád kupoval jsem ráno jízdní lístek do Zemuna,
jen abych už byl z města, kde osudné »nem
tudom« (»nerozumím«) tolik mne pronásledovalo,
Cesta ubíhala rychle. Z větších měst utkvěla mně
v paměti Subotice již v krajině Srby obydlené,
Novi Sad, kde působil jako professor náš Šafarík,
Petrovaradin s mohutnou pevností a tunelem ve
vieorodé Frušce Goře, posledním to.článku Alp
na východě, Karlovici se sídlem patrisrchy pravo
slavných : Srbův uherských a za tunelem, pohre

-niční Zemun — proti Srbskému Bělebrádu.
(Pokrač.)



saříditi své jednání, nebot politická morálka
sakazuje, o jednom a tomže předmětu dýchati
z úst stndené a horké. Proto páni poslanci,
kteří oa schůzích stěžajete si na nedostatek
autority, znemošněte případy, které provádí
Stránský.

Ovšem, kdybychom měli bledati kořen
takových smotných zjevů, musili bychom nká
zati na neopravdovost, která se skrývá v naší
politice již od let. Mnoho Be slibovalo, mnoho
80 přeceňovala síla naše, a když očekávané
výsledky ee nedostavily, nastalo vzájemné ob
viňování na místo tobo, aby 80 řekla otevřeně
ta pravda, že poměry jsou silnější nežli vaše
dobrá vůle a netrpělivé nadšení. Tím dostala
se neše politika do blodného kruha, z něhož
nemůže se dostati, protože každý politik, žár
livý na svou reputaci, nechce 8e přiznuti, že
měl značný podíl v celkovém chybování. Odtud
to nesmělé a přikrčené zvolání onobo čelného
poslance, aby se konečně mlavila lidu pravda.
Ano, mlavte pravdu, neboť má-li nastati žádoucí
vyjasnění, musíte mlaviti pravda jako staro
češi, kteří za to byli líčení jako slaboši. Pak
také nebude možno, aby se páchaly právě zmí
něné kozačiny, kleré vlastně podávají důkaz,
že každý poslanec bez ohledu na klubovní dis
ciplinu může dělat co chce.

* *
*

V boji proti náboženství katolickému ve
Škole se pokračuje. Jako všudy jinde vycbází
popud z téhož známého místa, jehož odznaky
jsou zednické nástroje, jenže unás agitace tato
má své zvláštní zabarvení, bohaté na naivnosti,
protiklady, nevědomost a nedůslednost. Tak
lidé ze školy Masarykovy namalovali si na štít
velikými písmeny: „věda“, a nabízejí před
krámem své zboží až do ochraptění. Příklady
takového dryáčnictví nacházíme v pokroko
vých časopisech na kopy. Tak na příklad ne
dávno nějaký humpolecký filosof v „Čase“
uveřejnil dopis, v němž dokazaje, jací json
v Hampolci zabedněnci, že nechtějí jeho vě
hlasu dost ochotně se pokořit. V článku pře
mílají se opětně známé myšlenky, které opětně
musíme vyvracet, jako společné zbraně všech
našich nepřátel. „V boji proti klerikalismu nejde
prý o nic více a o nic méně, než aby na trůn
byla posazena věda a pravda. Pokrokoví lidé
bojují prý za pravdu a pravda proti klerika
lismu jest jim jedinoa zbraní.“ K tomu si při
pomeňme různé varianty výkladu Masarykova,
že náboženství nemůže obstát, protože se za
kládá na víře a věda na přesvědčení a důka
zech, a pochopíme sebevědomý a povýšený
tón mladých „vědců“ úplně.

Jest smutné, že musíme my zpátečníci
poučovat pokrokové vzdělance.

Náboženství zakládá se na víře ve svět,
našim smyslům tady na zemi nedostupný, proto
jest vírou. Co jest Bůh, jaké jsou jeho cesty,
jaké soudy? Zcela postačitelná odpověď ovšem
nám tu dána býti nemůže. Co jest člověk, co
jeho život, co jest konečná hodnota jeho po
znání? Víra odpověděti může, ale věda nemůže.
Kdyby náboženská víra byla všudy vědecky
dokázána, pak by byla věda náboženstvím
anebo náboženství vědou, čehož myslitelé naši
si posud nedomy3lili nechápajíce, že jinou
stránka v člověku zaujímá náboženství a jinou
věda. Bůh a daše v nějaké ohemické sloučenině
posud nebyli nalezeni, proto dle myšlení mo
derního člověka — nejsou.

Ale vstopme na vědecké pole našich od
půrců. Jakým právem činí vědu rozhodčím
v tajemstvích náboženských? Rozhodla věda
určitě na vždy to, o čem mluví náboženství,
podala nám již věda aspokojující odpověď? Tu
můžeme, aniž umenšujeme vážnost pravé vědy,
tvrditi, že temnota a mlby zahalují naše my
šlenky, jež nám podává věda o původu a pod
statě hmotného vesmíru. Pozorajeme-li dějstvo
přírodní, tápeme hned ve tmách, jakmile sna
žíme se proniknoati za jev, plujeme v moři
tajemství ve viditelné a hmatatelné přírodě.
Dnes dobře již chápeme výrok Deskartův, še
naše poznání duše jest nám bližší, než poznání
hmotné podstaty, neboť aby hmota de nám
stala srozumitelnou, musime ji teprve duchem
přeměniti v sílu, tedy v něco nebmotného. Máme
více přesvědčujících důkazů pro existenci daše,
než materialisté pro vysvětlení hmoty. Poznejme
zvrácenost materialistů, popírajících existenci
ducha. Materialista musí hned na počátku při
jati existenci toho, o čem chce dokázat, že to
neexistuje.

Pokouší-li se dokázat, že duch jest jen
činností hmoty, jako na příklad světélkování
jest funkcí nějakého dřeva, vychází od ducha
a dostává sa k svému pojmu hmoty jen jeho
pomocí. Celý tento postap obsabuje notně před
poklad, že duch jest prvnější hmoty, poněvadž
jen tím, že prochází pracovní činností ducha,
stává se hmota srozumitelnou, stává se před
mětem myšlení. Hmota zůstala by nesrozami
telnou, kdyby jí duch nepodkládal různé ty
síly a eneržie. A chtějí-li naši vědci odmršťo

vati nadpřirozeno, tu teprva nepochodí. Věda
nemůže dokázat, že vesmír nemá počátku a
proto také nemůže tvrdit, že jeho počátek
nebyl oadpřirozený. A amějí-li se pánové ná
boženské abstraktnosti, tvrdíme jim přímo do
očí, že unich jest abstraktem sama hmatalelná
hmota; vytýkají-li nám náboženský dogmatism,
ujišťujeme je, že se svými vědeckými dogmaty
nevědí si již ani rady. Vážní vědci aspoň vy
znali, že před záhadou, co jest bmota a síla
a jak může hmota mysliti, třeba odhodlat se
jednou pro vždy k těžkémo vyznání : „neznáme
a nepoznáme!“ Výteční myslitelé poznali dávno,
že ani nejjednodušší pocit nedá se pochopiti
ze žádného uspořádání a pohybu hmoty. Ata
kových dokladů mohli bychom snésti značný
počet, z čebož vysvítá, jaká opovážlivost v tom
vězí, když vědou, která nám posud nic nevy
světlila, snaží se naši pokrokovci potírati ná
boženství. V tom ohleda jsoa naši náboženští
bořitelé ne vědci, nýbrž filosofickým romantiky,
kteří duši svoji nasycují červivými plody pře
kladové literatary, v níž především jest jit
autoritou Haeckela jeho „záhady světa.“ Víme
ze zkušenosti, že přírodní tento filosof skutečně
pašeptal svůj světový názor všem našim pu
krokovým, neboť všudy, kde některý z nich
proti náboženství psal anebo mluvil, nesl du
ševní jho značky Haeckelovy. Z toho násle
duje, že naši pokrokoví útočníci proti nábo
ženství nemají vědecké pravdy a tedy nemá
jí avi filosof humpolecký. Ostatně, nesoublasí-li
s těmito našimi vývody, nechť je vyvrátí.

* „
*

Dovídáme se z různých stran, že v důsled
cích nezdaru akce kongruové zavládá v kněž
stvo skleslá lhostejuost, a máme zabezpečenou
zprávu, že tři vikariátní organisace skupinové
jsou již v úplném rozpadnatí. Zjevy tyto nelze
za žádných okolností schvalovat vzhledem
k vážným povinnostem přítomné doby, v níž
bez organisace zcela jistě staneme se obětí
vášnivých Jakobínů protikatolických. Mohl by
dnes koěz klidně přiblížeti, jak v jeho osadě
svobodně řádí protikatolický tisk u řečník a
jak lonpi a plení statky náboženské? Proč po
krokoví a socialisté jsou vždy výbojnější? Pro
tože katolický lid jest nesorganisován a protože
konečně ani neví, že jde o podstatu nábožen
ství. Bez organisace kučžské, v níž by se Často
kněží stýkali a přetřásali časové otázky, ne
podaří se ani organisace katolických laiků.
Zahazuje-li tedy does kněz račnici do žita,
zrazuje svou povinnost, kterou vůčisvým zájmům
poslední socialistický dělník koná tak nadšeně
a oddaně! Jistá bojácnost ovládá mnohé kněze
také z té příčiny, že s velikým hlokem odevšad
slyší útočit na náboženství ve jménu vědy.Ale
tu by se mnohý silněji vzpřímil a zbraně ú
točníku z ruky vyrazil, kdyby se o pravé vě
decké podstatě zbraní těch přesvědčil. Jest
potřebí koězi vniknout vtu moderní filosofii a
poznat, kterak si směr směra odporuje a jak
všechny vzájemně se vyvracejí; jest potřebí
opatřit si vědomosti o tom, co věda vůbec může
dokázati, jaká jest její oprávněnost a co proti
náboženství posud dokázala. A tu by bylo na
jisto postaveno, že věda, dnes spíše ducha ná
boženského podporujíc, nepříčí se mu tak,
jak mnozí pavědci rádi sobě a jiným by na
mlavili.

Obrana
(3) Pomíšenýsluha vyhledává otrec

kého ducha jimde. Z jedné břitké, ale jen
krátké poznámky „Bílého Prapora“ vzal si
„Čas“ záminku k tvrzení, že ti katoličtí kněží
vědí všelicos o církvi, o čem sice mezi sebou
sookromě hovoří, ale před veřejností to nepo
vědí. Předně často není vůbec prospěšno pro
strana, jestliže se vším možným hned běží
na trh, zvláště když ví, že její nepřátelé „roz
vedou“ její sdělení v celé prolhané úvodníky,
ač své vlastní rány soustavně zakrývají. Dále
„Bílý Prapor“ pověděl otevřeně tolik a tak
horlivě — že lecky zašel v omyl. Leč nám ge
hlavně jedná o to, jak ponfžený sluha dovede
jiným vytýkati nespravedlivě tu vlastnost, v níž
sám vězí po uši; proto jest vhodno karateli
ozbrojenému vyšší mravoukou, než jest ta
katolická, ledacos připamatovati.

„Čas“ věděl o velikém kraválu, jímž pře
rušili socialisté ve Varieté divadelní předsta
vení českých hostí vídeňských. Bylo z toho
plno bluka po celé Praze. Ale ponížený sluha
ani nemukal. Nesměl napsati spravedlivý po
sudek, poněvadž zná dobře „kritickou a 8v0
bodomyslnou“ duši „Práva lida.“ Týž časopis
dobře ví o častém krvavém násilnictví soci
alistů, kteří zvláště nynější rok barbarsky
proti stranám jiným oa schůzích řádili, ale —
buďto přinese poníženě lokálka socialisty omlou
vající anebo — mlčí.

Masarykovský orgán dobře ví, že jest
hříchem do nebe volajícím, jestliže socialisté

vyštvou z práce hrubým terrorem dělníka,
který nechce vstoupiti do jejich organigace;
nemůže nepoznati, že časté sprosťácké nadávky
socialistického tisku a rudých řečníků sesuro
vují, fanatisnjí, ale nepoučují. Leč neupozorní
socialisty, že strana, mající na štítě heslo svc
body, tak jednati nemá. To raději „Čas“ pozorně
slídí po ostřejším slovu strany jiné, aby hned
farizejsky poukazoval ua hrubství jiných.

O velké pověřeu židů ani slyšeti nechce;
zato přejímá do svých sloapců tak nesmyslné
lži o „pověrečných“ a krutých katolících, že
vážný žurnalista hned vrtí hlavou nad možností
takových zjevů.

Se socialistickými zloději jako by se pytel
protral. Tolik „vyvlastňovatelů“ i peněz děl
nických zvláště tento rok, v různých českých
městech. A „Čas“? Pamatujeme se za celý rok
jen na jedna malou lokálku bez redakčních
dodatků o Josefu Hoškovi, který zpronevěřil
pouze něco přes 200 korua. — Zato katolic
kého zloděje šel hledat Masarykovský orgán
aspoň za hranice — do Tyrol, A provázel svůj
objev (mimochodem řečeno falešný) tímhle
odsudkem: „Defraudanti objevují 8e ovšem
všade, v kruzích neklerikálních právě tak jako
klerikálních, třeba že poměrný počet defrau
dantů-klerikálů je o značné procento větší
— důkaz, jak katolická zbožnost působí na
mravy.“ A tomu prolhanci, který tohle psal,
nezbarvily se líce nachem stadu. Vyřkne do
očí bijící lež a to má býti „důkazem“, jak jest
katolictvo zchátralé. Jízlivý pisatel by musil
býti slepý, kdyby nepozoroval, jak židé jen
v Čechách dopustí se tolik bankrotů a defrau
dací, že jest národ náš okrádán tak každo
ročně o milliony. Ale o tom musí býti pisatel
Času zticha. Raději horlivě slídí po defrau
dacích katolických po všech koutech světa,
než by psal o těch židovských švindlech, které
se ma dějí před nosem. Jestliže prolhaný
lokálkář napsal, že „klerikálních“ defraudantů
jest víc než v kruzích „neklerikálních“, proč
při svém až příliš bedlivém slídění alovil na
př. letos tak malou kořist?

„Právo 1.“vybídlo socialisty, aby zabraňo
vali i ostatním dělníkům „Nár. Politiku“ čísti,
a kdo napomenutí neposlechne, aby s ním jed
nali jako se zrádcem. „Soudrazi“ ovšem po
chopili snadno, co vlastně chce „Právo L.*říci.
Masarykovský orgán ví, že je tohle výzva k ná
silnictví, ale — poníženě terroru pomáhal. Ať
už „Nár. Pol.“ jest listem obchodnickým, af
má plno vad, násilí na čtenářích toho listu
zůstane vždy násilím. Ponfžený slaha musil
však státi při socialistech.

Co by tak dělal „Čas“, až by pro jeho
úmyslné prolhanosti byl vyhlášen rázný boj
proti těm, kteří jej odebírají? A co si myslí
„Čas“ o neomalených nadávkách J. S. Machara,
k jakým se nesnížil žádný básník český a za
něž by se styděl i horal, který sotva čísti
umí? Myslí si všelicos — ale napsati nesmí.
To by se měl! Vždyť zná dobře „jernnou, od
pooštějící“ jeho duši. A tak nechť Čas dokáže
nejdřív svéráznost, avobodu a neohroženost
sám. Pak ať teprve poukazuje na „nesmělost“
jiných.

Politický přehled.
Volání po seskupení v jednotný šik udr

žuje se stále. Také ministr-krajan dr. Pacák
projevil, že třeba, aby se strany eoastředily.
— Zemský sněm moravský bude v nejbližších
dnech rozpuštěn a nové volby vypsány. Všecky
strany již déle připravují se k těmto volbám.
— 3. sjezd slovinských katolíků konal se mi
nolý týden v Lublani za hojného účastenství.
— Ministři dr. Fořt a dr. Pacák súčastnili se
minulý týden výzkumné plavby po Vltavě
z Čes. Badějovic do Prahy ohledně úpravy
Vitavy. — Na obstrakci proti volební opravě
odpoví prý vláda rozpuštěním říšské rady,
oktrogyováním své volební osnovy a vypsáním
nových voleb. — Anglické válečné loďstvo
kotvilo v rakousko-uherských vodách na Ja
derském moři.

Celý vzdělaný svět jest roztrpčen atentáty
na ruské hodnostáře. Minalý týden padli revo
laciopářům v oběť generálové Miou, Wonljarl
jarski a na 60 mrtvých a raněných při útoku
na minister. předsedu Stolypioa. Problašuje
se, že vládní program přes všecky vraždy a
atentáty revolocionářů nebude v ničem změněn.
Půjde se dále stéjně ostře proti revolucionářům,
stejně jako se budou připravovati reformy. —
Ministerská rada usneslu se ustanovit zvláštní
komissi k vypracování osnovy zákona o vše
obecném elementárním vyučování. Usneseno,
že třeba platy učitelů na obec. školách zvýšiti
a počet takových škol rozmnožiti. — Carským
úkazem nařízeno, aby sedlákům, kteří nemají
dostatek půdy, prodány byly statky koranní
a rozsáhlé carské pozemky 8 výjímkou několika
málo. — 142 bývalých poslanců, kteří podepsali
vyborgský manifest, bude postaveno před sond ;
volebníhopráva byli jižzbaveni. —Očitísvědkové



útoků na osoby nebo majetek, odepřeli poskyt
netí pomoci, budou potrestáni tříměsíčním
vězením, nebylo-li by ovšem vystoupení jejich
spojeno 8 uebezpečenstvím života. — V Oděse
vypukly krvavé dělnické nepokoje. — V Ham
borku vypátrána továrna na pamy.

Církev založila první university a akademie,
stvořila první knihovny, otevřelaprvní lycea a gym
nasia, okolo ka*hedral a klášterů vzdělala bezplatné
školy. Potom teprve přišlo laictvo, napodobilo ctrikev
a kráčelo po stopách kněžstvem naznačených dále.
Skoro všechny první pokusy na těch tolik trnitých
cestách věd, skoro všecky knihy, jež první lidu do
staly se do rukou, děkujememužům církve... A
tu má církev duševnímu pokroku cizí býti, nevědo
most milovali a národy v její poutech udržovati?
Nikoli; církev nixdy nekladla překážek vývojt du
chů, vědám buďsi jakýmkoli, ona je spíše žehnala,
láskyplně ošetřovala, a je všecky — jak také tomu
skutečně jest — za účast na věčné moudrosti Boží
pokládala. Ani jediné vědy nedala do klatby, aná
tehdy ne, kdyš nepřátelé z ní zbraň kuli, aby církvi
škodili. Bonomelli.

Z činnosti katol. spolků.
Z Holohlavy. Ktesťansko-sociální spolek

pro Holohlavy a okolí pořádal v neděli dne 26.
t. m. spolkovou echůzi. na níž přednášr p. řídící
učitel a spisovatel V. Špaček „O právech katoli
ckých rodičů na školu“. Poubkázav, že církev to
byla, která školy zakládala, vzpomínal na školu
Jet minulých, v níž dítě bylo nejen vyučováno ale
také vedeu» slovem i příkladem k zbožnému a
mravnému životu, kdežto v dnešních školních pa
lácích mládež množstvím učiva jest téměř přetě
žována a přece přes všecben tento pokrok rozu
mový ze všech stran ozývají se nářky nad mravní
spustlostí a zkažeností dětí školou povinných.
Smutný tento zjev vysvětlíme bi tím, že bez ná
boženství není možná ani mravnost. Aby nábožeu
ství, tento základ mravnosti, ze školy bylo odstra
něno, k tomu nesou Be snahy uašich nepřátel,
jichž ničivá práce v tomto ohledu jest promýšlená
a soustavná. Předoč útočí nu rodiou, vždyť dobře
vědí, že podaří-li se jim zničiti spořádaný život
rodinný, pak že práce jejich o odstranění nábo
ženství ze školy bude snadnější, jelikož nebude
rodičů, kteří by o náboženskou výchova svých
dětí pečovali a všem jiným snahám na odpor 8e
stavěli. Pozorujeme-li nynější Školu interkonfesní,
vidíme, že je nespravedlivá a pro nás kacolíky
největším neštěstím, což teprve by bylo říci o
škole beznáboženské, kterou nevěrci prohlašují za
největší vymoženost našeho století, ačkoliv pohled
do Francie přesvědčuje nás o pravém opaku. Pan
předvášející doprovázen souhlasem shromážděných
dokazuje, jak bezdůvodný byl křik ve dnech mi
nulých pro prováděcí nařízení zemské školní rady
a připomíná, že katoličtí rodičové, kteří tak veli
kých obětí na školství přinášejí, mají také práca
žádati, by děti ie''ch v katc'ické škole katolickým
učitelem, jenž by ve všem, tedy i ve zbožnosti
dětem předcházel příkladem, byly vyučovány a vy
obovávány, a kdyby kdokoliv na toto svaté právo
násilně chtěl sahati a nutiti rodiče, by děti své
svěřovali nevěreům, pak povinností katolických
rodičů bude užiti všech prostředků k hájení to
boto práva a důrazně připomenouti všem rozho

dujícím činitelům: „Do „ozbožeckých škol mykatolíci dětí svých nepošleme.“ Že pan řídící
učitel mlavil z duše všech posluchačů, dokázal
bouřlivý potlesk, jímž po skončení své krásné
předuášky odměněn. Opétně vzdávajíce nejsrdeč
nější díky p. řídícímu, jenž pted 14 day dovršil
50. rok života nanejvýš zásložaého, přešeme mu
s plna srdce, by dobrotivý Bůh ho zachoval ještě
na dlouhá léta ve zdraví těla i Čilosti ducha a
dopřál mu sil trpělivosti a neobroženosti, které
tolik jest potřebí učiteli, jenž v době dnešní, kdy
učitelstvo dle vlastního doznání propadá nevěře
s staví se do řad církvi nepřátelských, slovam,
pórem a i životem dokazoje, že jest učitelem ka
tolickým. Zdař Bůh!

Z Úervemých Peček. Křestansko-kato
Jický vzdělávací a podporající spolek „Svornost“
se sídlem v Červených Pečkách konati bude v ne
děli dne 2. září t. r. o 4 hod. odpolední měsíční
spolkovou schůzi ve spolkových místnostech v ho
atinci p. Josefa Kuchaře. Program. 1. Čtení pro
tokolu minulé schůze. 2. Sdělení spolkových správ.
3. Přednáška p. Václava Špačka, řídícího učitele
a spisovatele z Košátek: „O spokojenosti.“ 4. Pla

cení měsíčních Příspěvků a přihlašování 8e no
ný členů. 5, Volnénávrhy. I nečlenům vstapvolný.

Ze Žleb. Křestansko-sociálníepolekčáslavký
pořádá v neděli 2. září £. r. veřejnou schůzi ve
Žlebích v hostinci „Na Hrázi“ o 3. hod. odpol.,

n níž promluví o časových otázkách p. JUDr.yslivec z Prahy.
Z Branné u Jilemnice. Vzdělávací

jednota katolických mužů a žen v Branné pořá
dala dne 13. srpna t. r. jnou spolkovou sobůzi,
při níž přednášel p. Frant. Supka,úředník z Hrad ce

Králové, a sice: „Máme-li se organisovati ?“ Účast
oíků bylo hojně, přijeii i s Jilemnice četné; usma
obec Branná byla málo zastoupena. Přednáška p.
Šupky byla velmi poutavá a přesvědčující a byla
přijata s nadšením. Srdečný dík p. řečoíku.

Organisace čeoskoslovamskéholidu
v Kostelci m. ©. pořádá v neděli 9. září 1906
velikou manifestační achůzi, při níž promluví p. t.
JUDr. Jalius Nejedlý, zemský advokát z Prahy
„0 reformně manželství“ a p. t. JUDr. Josef
Myslivec, advokát z Prahy „O volné škole“. Za
příznivého počasí je schůze v zabradě p. K. Marka
v Široké ulici, za deštivého počasí v sále „na
Rabětejaě“. Začátek určitě ve 2"/, hod. odpojeane.
Přístup mají všichni, kteří se u vchodu vykáší
vetupenkami, jež na požádání pro jednotlivce
i celé epolky vydává předsednictvo orgauisace
v Kostelci n. Orl. — Výbor.

| Vyrovnejte nedoplatky
za Obnovu a Časové Úvahy.

Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzi městské rady králové

hradecké nsneseno: Offerta p. Beneše z Praž.
Předměstí na stavební pozemek u Střelnice po
stoupl se pevnostnímu odboru. — Panu Al. Hof
bauerovi se učiní sdělení, že přenechá se mu seno
za běžné cenv při postupné odbírce, platné do
100 g — Jízda ulicemi Šafaříkovou a Čelakov
ského pro těžké vozy se zakáže, zákaz se ohlásí
tabulkami a policii se uloží, aby bděla aad za
chováváním zákazu. — Žádost p. měst. zvěrolé
kaře za ostanovení stálé každoročaí dovolené po
stoupí se městskému zastupitelstvu. — Žádost p.
Josefa Michálka za povolení k výčepu vína v domé
čp. 238. nedoporačena, živnostenským odborem,
postoupí se měst. zastupitelstvu. — Pannu Vil.
Helvichovi, hostinskému v domě čp. 105., povolí
se prodloužení policejní hrdiny. — Žádost p.
zvěrolékaře o kvinkvenálko postoupí se měst. za
stupitelstva. — Jednacího řádu obecního výboru
dodá se ihned jeden exemplář každému « pp.
členů měst. zastapitelstva a za tisk se poukáže
k výplatě K 50. — Výkaz hotovosti pokladní ze
dne 20. srpna t. r. vzat byl na vědomí. — Na
bídku nakladatelství J. Otty v Praze o koupi tří
kreseb z Hradce Král. od malíře Levého postoupí
se odboru historického musea. — Resignace p.
Frant. Kašpara na místo strojníka ve vodárně
plotišťské se přijímá. - Žádost obchodního gremia
zde, by se konala prohlídka salámů a tuků místo
na městských jatkách v některé místnosti na rad
nici mezi 3. a 5. hodinou odpolední, postoupí se
jatečnímu odboru. — C k. ústřední komissí pro
zachování historických a uměleckých památek ve
Vídni, jež vzala na vědomí osud „Kropáčky“, zašle
se fotografický obraz téže. — Změna fasady zadní
části nového domu jesuitské kolleje čp. 30. a 31.
zde so neschvaluje vzhledem k odstavci 14. prá
voplatného povolení stavebního ze dne 15. května
1996 č. 3478, dle něhož musí býti zaduí budova

ve věž, která by, pokud se týká silbuety, nahra
zovala zbořenou věž „Kropáčku“. — Zpráva ři
ditelství obchodní akademie, že dívčí kurs obchodní
bude umístěn v budově obchodní akademie a že
následkem tohu místnosti v domě čp. 230. jsou
obci k disposici, vzata na vědomí. — Žádost oby
vatelů ve třídě Komenského o zřízení schodů do
města po rozboření „Kropáčky“ se postourí
technické kanceláři k opatření projektu a roz
počtu. — Na stížnost těchže do likoavého bourání
„Kropáčky“ uloží se p. Robertu Schmidtovi ury
chlené zbourání nejdéle do tří neděl. — Majitelům
výkladních skříní se uloží dáti stínidla do přede
psané výšky. — Vyhláška na soutěž na postavení
budovy řidilelaví pro vybudování vodních cest a
regulačních prací na Labi u Hradce Králové a
Pardubic, vzata za vědomí a uloží se na památku
v museu. — Zpráva městských jatek, še byly p.
Francovi zabaveny škvarky, které byly v rozkladu,
postoupí se státnímu zastupitelství. — Důcboden
skému úřadu se uloží, by do příští schůze před
ložil seznam pachtýřů obecních a zádušních po
zemků, jež budou zabrány úpravou Labe u Hradce
Králové. — Chov králíků ve městě se zakáže,
zákaz se vyhlásí a policii se uloží, by předložila
seznam těch, kteří a mnoho-li králíků chovají a
bděla nad tím, aby se na polích tráva a vojtěška
netrhala.

K bodlívé úvaze živnostenským
společenstrům. K objasnění záležitosti pana
Leona Stisermanna, židovského obchodníka s obuví
v Hradci Král., uvádíme tato původní zprávu
z Kostelce n. Orl. V roku 1894 27. května přišel
k společenstva otec Leona Sůsermanna 8 žádostí,
aby spol. vydalo jeho synu vysvědčení výuční za

pe návštěvy technologickéhomusea ve Vídni.e schůzi následující o tom jednáno a usnešeno,
aby vysvědčení to se mu vydalo kúčelu tomu,
ale jen po složení skoušky, totiž až vypracuje pár
sám. Párek ten vskutku pracoval u jednoho člena
výboru, avšak s velkon těžkostí, tak že mu masel
dělaík pomoci jej dodělat. Na dobrozdání onoho
mistra (který ee sa svůj skutek nyní stydí) vy

dalo mu spol. vysvědčení, podepsané tehdejším
starostou a dvěma člepy výboru; vyučitel byl
dílovedoucí z jejich továrny — totiž přední dělník.
Skutek ten byl jit tenkrát pochyben od dotyč
ných funkcionářů neb poznati mobli lesť. S tímto
odebral se jmenovaný do Vídně, ne však do školy,
nýbrž do jedné továrny, kde zaměstnán byl jako
účetní; tu pobyl asi dva roky a přinesl si vy
svědčení, že tam pracoval jako dělník a s tím
přišel opět ku spol. se žádostí, aby mu uděleno
bylo členství; míní prý sám pro sebe živnost po
řemesloicku provozovat. Společenstvo jeho žádosti
nevyhovělo; proto ee domáhal cfle cestou úřední.
Záležitost ta prošla všemi instancami až k správ
nímu dvora, kde bylo rozbodouto doe 24 Července
1899 čís. 20716 že vysvědčení výuční jest neplatné,
poněvadž vyučitel nebyl mistrem, nybrž jeu děl
níkem a oa základé tomto též zničeno. V úterý
dne 21. t. m. byl Leo Sůsermann opět v Kostelci,
kde znovu domábati Be chtěl způsobemu šidů
obvyklým vysvědčení výaěného. My jsme jej od
byli — pokračuje zpráva — jak si zasloužil; oa
však si zaopatřil vysvědčení od starosty našeho
města, kde prý bylo označeno, že učil se u mistra
toho, u něhož skládal ta zkousku. Zeptali jsme
se samého starosty. a on nám kn vašemu zděšení
správnost toho potvrdil, za což jsme mu poděko
vali způsobem málo lichotivým. O věci podali jsme
ihned zpráva sl. c. k. okres, hejtmanství v Hradci
Král., což Vám dáváme ua vědomí a jsme velice
žádostivi, jak se zachová, jestliže by 8 vyavědče
ním tím Leo Sůšermano přišel, Stůjtež proto na
stráži a hleďte všemi prostředky působiti, aby
jemu živnost povolena nebyla. — Zde obraz,
jakým způsobem domáhá se žid věci nezákonné:
Největší vysvědčení chadoby vystavil si však sta
rosta města Kostelce n. Orl., který jeví tek málo
porozumění pro stav maloživaostenaký; není však
ten případ ojedinělý, neboť stalo ne též, že jistý
starosta vydal učedníkovi pracovní knížku bez vý
učotho listu. To jsou věci, které zasluhují vážné
úvahy.

Processí deo Heřmamie. Spolek pani a
dívek v Hradci Králové pořádá v neděli dne 9.
září t. r. processí do Heřmanic u Jaroměře. Vyjede
se vlakem s Hradce Králové o půl 11. hodině do
poledne. Z nádraží josefovského průvod pěšky do
Heřmanic, kde bnde míti odpoledne kázaní vldp.
Dr. Reyl, načež budou litanie s požehnáním, jež
udělí vsdp. prelát Megr. Dr. Frýdek. Po skončené
pobožnosti následuje návštěva blízkého kláštera
v Kuksu. Cesta tam i zpět stojí 1 K 30 b. Do
Josefova nutno vzíti nedělní lístek za 1 K a
cesta z Kuksu do Josefova stojí 30 b.
- Jubilonm 50let. knčňství oslavildne
25. července t. r. v seminářském kostele v Hradci
Králové vldp. Frant Šafránek, -děkan na odp.
Z 15 kněží r. 1856 v Hradci Králové vysvěcených
žije již jet sedm, pět dosud v duchovní správě,
dva pak na trvalém odpočinku, nahoře jmenovaný
a vldp. P. Rajmund Franz. O 6. hod. sloužil vldp.
jubilant v seminářském kostelíku jubilejní mši,
při které mu 4 bohoslovcová assistovali. Dojemný
to byl okamžik, když stařičký jabilant vstupoval
k oltáři, u něhož před 50 léty měl primiční mši
sv. Sám nejdp. biskup milémo stařečkovi osobně
gratuloval k jeho jubileu, kterýžto ma zase díky
vzdal za udělení titulu biskupského notáře. Lec
která novota v Aradci Králové stařičkého jubi
lanta překvapila, však mnohé shledal tak, jak
bylo za stadií v semináři před 50 léty, i ty samé
pulty, při kterých studovával. Ad multos annos'

Dar. Ze sbírky pánů, bývalých studujících
zdejšího c. k. gymnasia, kteří r. 1881 zde matu
rovali a po 25 letech se opět sešli dne 25. a 26.
srpna, odevzdal p. JUDr. Led. Klampar, advokát
a poslanec v Praze, řediteli gymnasia 167 K
k podpoře jednoho nebo dvou chudých studujících
osmé třídy. Kéž by krásný příklad obětavosti a

ky k ústavu i mládeži nalezl hojně následov
ulků !

Z Klieperova divadla. Jednotadivad.
ochotolků „Klicpera“ v Hradci Králové sebraje
v sobotu dne 1. sáří 1906 na počest desftiletého
trvání podpůrného apolku samostatných živoostníků
IV. živnostenského společenstva v HradciKrálové
ve prospěch podpůrného fondu jejich historickov
bru: „Adamita.“ Historická hra o 4 jednáních.
Napsal F. J. Čečetka. V meziaktí hudba p. Jirouta.
Začátek o půl 8. bod. večer. Konec o 10. hod.
večer. Předprodej lístků obstará p. J. Růžičku,
papirnický obchod na Velké podsíni.

Zápis de měšťanské školy chla
pocké v Hradel Králové konati se bude
ve čtvrtek a v pátek dne 13. a 14. září pro žáky
v Hradci Králové bydlící a v sobotu dne 16. záři
pro žáky cisí a to od 9 do12 hod. dopol.a od
2 do 4 hod. odpoledne. Žáci, kteří již li do
této školy, dostaví se k zápisu dne 14. září.
V pondělí dne 17. září o 9 hod. dopol. začínají
se konati přijímací zkoušky, ku kterým si šák
přinese péro a papír. Po zkouškách se rozhodne
o přijetí neb odmítoutí žákově. Rodiče nebo jejich
zástupoové jsou zavázáni dítky školou povinné
k zápisu přivésti, Žáci vykáží se školními sprá
emi nebo vysvědčeními a nově nastupující též
vysvědčeními očkovacími. V neděli dne 16. sáří
o 9 bod. dopol. konají privatisté, kterým to bylo
učitelským sborem povoleno, zkoušku « III. třídy.



Před zkouškou zaplatí se tsxa 12 K a předloží

dne 18. září o 8. bod ranní složbami božími.
Zápis do měšťanské čkoly dívčí

v Hradel Králové budeve čtvrteka v pátek
doe 13. a 14. září pro žákyně bydlící v Hradci
Králové a v sobotu dne 15. září pro žákyně bydlící
mimo město Hradec Králové. Žákyně, které již
chodily do této školy, dostaví se k zápisu dne
14. září. K zápisu přicházejí žákyně se svými
rodiči nebo jejich zástopci a vykážší se posledním
vysvědčením školním, vové nastupující žákyně též
vysvědčením «čkovacím. Zapisuje se v ředitelaě
od 9 do 12 bod d- pol. a od 2 do 4 odpoledne.
Zkoušky přijímací badou v poodělí dne 17. září
o 9 bod. dopol., k nimž přinesou si žákyně péro
a papír. Nový rok započne v úterý dne 18. září
o 8. hod. ranal službami božími. — Pozn. O př:
jímání žákův a žákyň do škol měšťanských platí
tato uařízení: Do I. třídy přijmou ee dítky, které
školní zprávou prokáží, že u dostatečným pre
spěchem prošly pátý ročník školy obecné. Máli
váak dítě ve školní zprávě v náboženství, v jazyce
vyučovacím nebo v počtech průměrnou známku
„sotva dostatečnou“ nebo „nedostatečnou“, může
jeho přijetí do měšťanské školy učiněno býti zá
vislé. na výsledku zkoušky z těchto předmětů.
Za tuto zkoušku neplatí se žádného poplatku. —
Ditky, které nem-hou 8e prokázati, že s dosta
tečným prospěchem vybyly pátý ročník obecné
školy, avšak které dokonaly nebo dokonají 11. rok
věku v době do 15. ledna 1907, mají za účelem
přijetí do první třídy vykovati na této Škole
přijímací zkoušku z učiva pátého ročníku školy
obecné. Aby dítě bylo přijato do vyšší ttídy mě
šťanské školy, vyžaduje se přiměřený věk a průkaz
dřívějšího vzdělání buď vysvědčením z měšťanské
školy nebo přijímací zkouškou na měšť. škole. —
Za tyto přijímací zkoušky platí se poplatek 12 K.

Výtaby = platebních rozkazů na
osobní daň z příjmů na rok 1906, obsabující
jména poplatníků, jakož i berní sazby, vyloženy
jsou v kanceláři berního referátu čís. 4. (Staré
Rudolfinam č. 186, 190—191) k veřejnému na
hlédnutí v době od 4. září až včetné do 20. září
1906. v úředních bodiuách. Pp. poplatníkům osobní
daně z příjmů volno v době vyznačené po před
chozím legitimování se do výtahů těch nahlédn-uti.

C. a k. dvorní atelier J. F. Lang
hams v Hradci Králové vystavuje ve všech svých
výkladních skříních zcela nové kollekce portrétů
místního p. t. obecenstva v čistě oměleckém pro
vedení. Veškeré portréty vypracovány v krásném
matovém provedení, 8 nejmodernějšími půdami
vložek. Zvláště však vynikají velké obrazy v pla
tinovém způsobu, z nichž zvětšené poprsí pí vrchní
inženýrové Jančové krásným provedením překva
puje. Výlohby tyto avědčí o stálém pokroku,
v kterém světová firma p Lapgbanse od svých
začátků neunavoě v oboru svém pracuje.

Diecésní jednota cyrillská v Hradel
Králové a chrámový sber v Poděbra
dech pořádají dne 10. až 12. září 1906 v Podě
bradech sjezd přátel hudhy církevní, ku kterémuž
zdvořile zvou. Program: V pondělí 10. září v 8 hod.
večer v místnosti „u Klondů“, kde všecky před
nášky a cvičení sjezdová konati se budou, uvítání
účastníkůa pěvecko-hudebnízábava ne zvláštním
programem. V úterý 11. září v 8 hod. ráno slavná
mše Sv. v proboštském chrámu P., při níž domá
cím sborem provedeny budou: Introit, 4 hlasy od
Stehle, Kyrie, Gloria a Credo ze mše B pro smí
ševý sbor, obligátní varbany a housle od T. Hoff
manna, Graduale a Communio chorálně, Oferto
rium pro smíš. sbor od V. Říhovského, Sanctus,
Benedictus a Agaus ze mše „in hon. beati Caroli“
pro tenory a bassy s prův. varhan od L. Perosi,
Pange lingua od Plašky pro 3 ženské hlasy. Po
požehnání „Svatý Václava“ dle Nápěvů Oltáře
str. 62 (1. a 2. sloka). Po měj evaté: 1.0. Horník:
„O salutaris bostia“ smíš, sbor, 2. J. E Zelinka:
Graduale „in festo omnium Sanctoram.“ Jednohlasé
motetto s průvodem varhan. 8. Rorátní píseň:
„Vesele zpívejme“, harmonisoval Trojan Turnovský
v 16. století (dle rukopisu konservatoře pražské
upravil D. Orel). 4. M. Haller op. 50. „Adoremus
in aeternum“ z Cantiones varine de SS. Sacra
mento pro 2 hlasy, s průvodem varhan. 5. „Náš
milý sv. Václave.“ (Speciálník královébradecký
s rokem 1407). Z mensurovaného notopisu upravil
D. Orel. 6. „O ev. Václavu, patronu a dědici če
ském“. Ze evatoroční musyky od Adama Michny
s Otradovice z r. 1661., upravil D. Orel. 7. Rous
sean: „Sab tuum praesidium.“ Pro soprany ute
Dory unisono 8 průvodem varhan. Od '/10. do
311. bod. dopol. v místnosti „u Kloudů“ před
náška B. Kašpara, ředitele kůru v Dobrovici:
„Co jest reforma hudby posvátné“ Od '/11. do
11. bod. přednáška D. Orla, prof. reálky « Hole
šovicích: „O nejstarší vícehlasé hudbě v Čechách“
Od 11. do 12'/,. theor. praktická přednáška o cho
rálu, jiš provede s účastníky J. Winter, řed. kůru
v Kolíně. Od '/2. do '/3. odpol. přednáška B.
Kašpara: „Poměr hudby církevní a světské“ Od
'/,3. do 4. hod. prakt. cvičení víceblasého zpěvu
provede J. E. Zelinka. Od '/5. do */,6. prakt.
ovičení písně obecné dle Oltáře provede Dr.J.
Mrštík. V 6 hod. večer litanie loretánské v kostele

a pozdravena dle Nápěvů k Oltáři. V 8 hod. več.
pěvecko hudební zábava dle zvláštního programu.
Ve středu 12./9. v 8 hod. ráno v proboštském
chrámu P. provedou účastníci sjezdu v úterý nacví
čené chorální reguiem a Libera. Po mši sv. zapějí
pak v úterý nacvičené části ze slavnostní mše od
J. E. Zelinky op. 16. vyd. a F. A.Urbánka. Od '/, 10.
do '/„11 tři rozpravy V. Říbovského: „O dirigo
vání.“ — Otázka sborů cblapeckých, — Placený
a dobrovolný sbor chrámový.“ Od '/,11. do '/,12.
bod. přednáška s prakt. cvičením J. Pfofa. faráře
ve St. Bydžově: „O rorátech.“ Od '/*12 do l.
přednáška s prakt. cvičením A. Mólzra, varbanáře
v Kutné Hoře: „O nových směrech ve stavbě
varhan“ s prakt. pokyny o hře na varhanách V
Říhovakého. O '/2 bod. odpol. prohlídka podě
bradského masea, nato „u Kloudů“: „Zpráva 0
starých památkách po literátech poděbradských“,
pak nacvičení litanií k B. Srdei Páně a doalov.
Ve 2 hod. v proboštském chrámu P. z Nápěvů
k Oltáři str 64 : „Andělský chlebe“, pak litanie
k B Srdci Páně, „Pange lingua“ od F. Kociana,
„Te Deum“ od L. Holaina, na kouec po požehnání:
„Tisickrát pozdravujeme tebe“ z Nápěvů k Olt.
str. 66. — Přednášky a cvičení konají se bezplatně.
Pouze při večerních zábavách 10, a 11./9. večer
jest vstupné 40 haléřů. Noclehy Ize obdržeti
v hostincích za obvyklou cenu. Společné obědy
za mírnou cenu b"d:“ „u Kloudů.“ Ku cvičení
chorála jest třeba dircésního zpěvníku Oltář, ku
cvičení Rorátů užije se Lehnerových nedělních
Rorátů, ku cvičení * kostelním zpěvu lidovém
„Nápěvů k Oltáři.“ Tyto zpěvní pomůcky, jakož
i jiné hudebniny. pro reformu círk. hudby vhodné,
bude míti v době ajezdo na skladě knihkupectví
V. Hoblíka v Poděbradech. Přihlášky ku sjezdu,
k noclehům a společným obědům přijímá do 9.
září proboštský úřad v Poděbradech. Nejdůst. b.
Konsistoř v Hradci Králové vynesením svým ze
dne 16. srpna 1906 č. 8526 k tomu avolila, aby,
kde jest dostatečné jmění zádušní, ředitelům kůru,
kteří by cyr. exercicií v Poděbradech účastniti se
chtěli, dostalo se z něho podpory v obaosu 10 K.
Mají se však v příčině té obrátiti na své farní
úřady a tyto na příslušné úřady patronátní.

Pro shodu česko-balharskou. Soko
lové města Dobrošky, rodiště známého bulharofila
královéhradeckého advokáta p. dra. A. Rudolfa, roz
hodli se po přednáškách, které jim týžo Bulharsku
letos pořádal, věnovati kolonii české v Sofii prapor,
jenž tyto dny byl p. dru. Rudolfovi k odevzdání
bulharským Čechůmzaslán. Skvostný prapor umě
lecké práce vyšily slečny Mařenka Viravských a
H. Bojanová v Dobrušce. Před odesláním bude
prapor v Hradci Králové vystaven.

Protest měst. rady v Týništi m.Or.
proti volební opravě. Ve schůzidne 24.
srpna t.r. konané usnesla 8e měst. rada v Týništi
b.Orl.na následujícím projevu: Rada města vTý
ništi n. Orl. vyslovuje nejhlubší roztrpčení nad
usnesením většiny volebního výboru o rozdělení
poslaneckých maudátů v zemích koruny České,
které příčí se zásadě všeobecného a rovného práva
hlasovacího a těžce urážejí národ Český. Dle
osnesení volebního výboru má býti národ náš na
prospěch Němců bezprávně zkrácen zejména v krá
lovatví Českém o celých 12 resp. 16 poslanec
kých mandátů a tím vtiskouta mu známka méně
cennosti oproti Němcům. Proto protestuje rada
města v Týništi n. Orl. co nejrozhodněji proti tomu,
aby usnesení volebníbo výboru bylo v neprospěch
národa českého uzákoněno a žádá poselstvo české
na říšské radě, aby se vší rozhodností zjednalo
všeobecnému rovnému právu hlasovacíma průchod.

Odpověď panu Al. Hajnovi na jeho
nájezdy proti „šesáctví a zpátečuletví“
pardubskému. Že se odvážili někteří lidé
v Pardubicích dáti neohroženě průchod svému mí
nění o pozvání prof. slasaryka na přednášku a že
tedy užili svého práva na svobodu, „Osvěta lida“
nadává, až úzko. Véimněte si těch perutných
slov Hajnova orgánu ze dne 21. erpna: „vlastenečtí
žvauilové, zpátečníci, maloměstské šosáctví, ob
čanské mrzáctví, strannická úskoprsost, ošuntělé
šlágry, klerikální jesuitism“, atd. Pane Hajne, ne
smíte mít za slé lidem, kteří se neklaní muži,
který jest tolikrát usvědčen z falšování historie,
aniž by dovedl správné výtky vyvrátiti. A pak —
všdyť vy jste sám jednou napsal o Masarykovi,
že převrací pravdu na ruby. Tohle jste
otiskl ovšem ve svém orgánu tenkrát, když Ma
sarykovo neobratné zakročení ve prospěch Herbena
usilovalo oslabiti vaši žalobu vlastní. Kdykoli lhal
Masaryk proti katolictvu, kdykoli útočil na jiné
strany vám nemilé, to jste loyálné mlčel, ačkoli
jste měl důvodů k své výtce více než za aféry
Herbenovy. A pranicse nedivte odporu, rozváž
ných živlů ubských vůči zdejší sociální de
mokracii. Toho terroru už má každý po krk, ať
jiš náleží kterékoli straně mimosocialistické. „Sám
svobody kdo hoden, svobodu zná vášiti každou.“
Ale socialisté dokazují sřejmě, že člověku jinak
smýšlejícímu svobody příliš málo přejí. Odpusťte,
že 8e zdejší rozvážné občanstvo nemíní „vzdělávat“

Východočeským Obzorem“ ani brabými přezdív
Řami orgánu vašeho. A buďte tak dobrý a ne
měřtetak naivně vlastenectví dle uniformy! Jestliše
vidíte pod uniformou českého voj. vysloužilce jen

a jen člověka protichůdného vlasteneckým snahám
sokolů, co byste měl říci c socialistech? Ti jsou
pod vrchním komandem vídeňského nacionálního
žida dra. Adlera; jakmile tento žid ae rozhodl
pro takové „rovné“ právo hlasovací, jímž náš
národ má býti značně zkráceo, hned „vlastenečtí“
socialisté a úklonou podřídili se jeho plánu. A že
by německo-židovský nacionál smýšlel s oaším
národem upřímněji než spolky české, to nemůže
tvrditi žádný rozvážný člověk. Cožpak jsou par
dubští intelligenti slepí, aby noviděli, jak otčímsky
odbývá vrchní socialistický štáb ve Vídni národ
nostní práva socialistů Českých? A „Osvěta lidu“
se tolik zlobí, že hned csiá Dardabice se nesklá
nějí před oddanými sluhy — vídeňského israelity.
Svojí odmítavostí dle názorů Osvěty lidu se do
pouštějí Pardubice — národatho hříchu. Tedy dů
sledky logiky Osvěty lidu by byly tyto: Kdo se
ovjuná s podřízenými židovského nacionalisty, ten
jest veliký vlastenec, ten jest pravý stoupenec
Havlíčkův, třeba že známo, co všecko vídeňští
židé proti Havlíčkovi tropili. Kdo však 8e postaví
na základou národní, kdo se odváží viděti ve
svém pokrevenci, oděném do vysloužilecké uniformy,
upřímného Čecha, ten jest zpátečník, ten nerozumí
ideám Tyršovým a Fůgnerovým. — Kdyby tak
Havlíček vstal!

Do Náchoda, měst a obcí okolních.
Události posledních dnů, boj proti všemu kato
lickému, teroriamug stran nepřátelských, jakoby
jen tyto měly patent na rozam, a dle jejichž po
chybných zásad by se vše musilo řídit, vedlo
k tomu, že se katolíci z Náchodska a širšího okolí
usilají sraziti v jednotný šik, jednak k obraně a
k lepšímu šíření našich zásad a i k dosažení práv
hospodářských a politických. Z těch příčin zaklá
dáme politický klub křesť. soc. pro polit. okresy
náchodský, novoměstský n. M. a trutnovský 8e
sídlem v Náchodě, jehož ustavující schůze cdbývá
se v neděli dne 2. září o 2 hod. odpol. v sále
„u Karla IV.“, hostinec p. Karla Krouského v Ná
cbodě, s následujícím pořadem: Zahájení svolava
telem, pojednání o účelu klubu, čtení stanov, volba
výboru, stanovení zápisného a člen. příspěvků a
volné návrhy. Povinností našich stoupenců všech
míst okolních jest, by ku klabu v hojném počtu
přistoupili a valnou hromadu četně obeslali. Po
ukončení valné hromady odbývá se v těchže míst
nostech konference důvěrníků a činovníků vůbec,
na níž bude jednáno o dalším postupu a nejdů
ležitějších pracích organisačních. Na shledanou
v Náchodě. Zdař Bůh.

L český spolek pro zvoleba věc
lnřství, zahradnictví a chovu hospodářských
zvířat v Chrudimi koná v neděli 2. září t. r.o
2. bod. odpolední 190. valnou hromadu na Presích
u Vlčnova v hostinci p. Č. Zitky. Na pořadu jest
také pojednání: „O uárodobospodářském významu
racioneloího kralikářetví, o zásadách chovu roz
umného a zužitkování chovu“ a „Povšechný nástin
o zařizování stanic.“

Řádění blesku mad Choemí. V noci
z pátku na sobotu (25. srpna) kolem druhé hodiny
přibnala se nad Choceň důkladná bouře. Obloha
byla skoro stále otevřena. „Blesk šlebal za bleskem.
Častokrát uhodilo. Zvláště městská čtvrť „Záměstí“
byla těžce postižena. Ubodilo do domu u Hoff
manů, kdež blesk porouchal a popálil strop 4
omráčil děvče, dále u Hladíků a klempíře Luxa,
kdež také porouchal blesk strop, aniž zapálil. Vše
stalo se rychle za sebou v místech vadálených
od sebe na oěkolik kroků. Nedivno, že obyvatelé
Záměstí byli hodně postrašení. V blízké osadě
Běstovicích udeřilo do panského dvora, tak že
stodoly zapáleny. Bobužel že při tom poškozen
i p. Prudič, jehož statek nedávno lehl popelem.
Poněvadž neměl jinde místa, ukryl svůj dobytek
do panské stodoly; ten mu však nyní uhofel.

Z Mříčné u Jilomaice. Radostzmoc
nila se osadolků Mříčenských, když dověděli se
určitě o příchodu nově jmenovaného svého du
chovního správce, vldp. Jana Vaňka, až dosud
faráře v Dušejově, na den 19. srpna odpoledne.
Ač povaha doby již to s sebou nese, že mnohý
zaujat jest — ve sice proti osobě jednotlivce, ale
proti stava kněžskému, zvítězila rozvaha a 8 ra
dostí konaly se přípravy k uvítání. Zvláště čačtí
zdejší Sokolíci získali si všeobecnou pochvala a
uznání, že, ač měli budbu objednanou ku své
slavnosti, bez odporu dovolili, by šla uvítat vldp.
faráře, Na každém účastníku bylo znáti toubu a
radost. A ačkoliv před ustanovenou dobou z Jilem
nice přijeli, ku prvnímu úderu na zvony v pěti
minutách slavné apolky: dobrovolných hasičů a
vysloužiloůy i nesčíslné množství lidu seskupily
se s hadbou v čele kolem církovních a státních
hodnostářů, kteří nového duchovního Správce na
eho působiště provázeli. Přijeliť vldpp. František

oschwitzer, bisk. vikář jako installátor e Jos.
Bettlachem, děkanem z Jilemnice, pak vletpp.
Adolf Fischer, c. k. okr. hejtman, a Fr. Dóriug
jako patronátní komisař z Jilemnice. U vchodu
na hřbitov přivítal hosty domácí kaplan; pak
uvítali vldp. faráře p. Václav Horáček, učitel, p.
Josef Koudelka, rolník, jménem katolické jednoty,
páni starostové přifařených osad a pp. velitelé
spolků, přejíce mu zdraví, štěstí a spokojenost.

Milepřekvapilo 1 dech. eprávce ih to upří
mné přivítání. V průvodu spolkův a lidu za zvuku



hudby doveden byl p. beneficiát a ostatními bosty
do farofbo domu, odkud po krátkém oddechu ke
kostelu, kde obřady inatallační vykonal vidp. Fr.
Proscbwitzer, bisk. vikář z Niederhofenu. Cbrám
Paně osadníky byl zcela naplněn. Mocnou ozvěnu
v srdcích všech způsobila laskavá slova vidp. in
stallátora k osadníkům a k p. faráři; kladl jim
na srdce vzájemné k aobě povinnosti. Vroucně
poděkoval p. beneficiát za otcovaká slova vidp.
vikáři, jakož i osadníkům za upřímné přivítání,
prose je zároveň, aby v této vzájemné láscei na
dále žili a jej v jeho povolání duchovního zdejšího
správce podporovali. Po slavnostním požehnání
rozcházeli ge účastníci do svých domovů; všickni
plesali, že opětné zavítal do zdejší -osady horlivý
duchovní pastýř. Přejeme vldp. faráři, aby ve
zdraví a spokojenosti trávil dny svého životai na
novém působišti, kde vždy jej ctíti budou jako
dítky svého otce.

Také mábožemská snášelívost. Je
skutečně zajímavo a poučno sledovati v knihách,
kam se podpisují návštěvníci našich krásných vý
letních míst, jak vzrůstá i u nás záliba turistická.
Poslední dni vydal ge i pisatel těchto řádků na
naši Zvičínu. V hostinci v knize návštěvníků na
lezl také tento básnický skvost: „Svatý Jene z Ne
pomuku, mooho teď už přeletělo, co král Václav
za tvou drzost (1?) utopit dal tvoje tělo. Samo
dnes tě trestá nebe po tvé „mučednické“ smrti,
na zvičínském kostelíčka když tvá záda bleskem
drtí.“ Kdo pak psal, nebo skládal tuto báseň? Po
depsal ji písmeny R. J. Vedle u data 31. července
1906 je celé jméno i atav pigatelův. Je to — mla
dičký pan učitel, působící ve službách Ústřední
Matice. Náleží takové urážky psáti do knihy tolik
veřejné? Píší do takových knih katolíci podobné
věci proti židům nebo evangelíkům? Poslední doba
i jinde lze nalézti v podobných knihách výlevy
záští k víře katolické, ale obyčejně od občanů
smýšlení ohnivě rudého. V pamětní knize v ko
stelíčku sv. Jana Nep. na Zvičíně i v této knize
klubu českých turistů je poslední dni podepsán i
p. redaktor Vlasák z Hořic — a ble, on ai ne
dovolil napsati nic podobného. Dle podpisův bylo
od 31. července 1906 do těchto dní na Zvičíně
i pánův učitelů více, a rovněž žádný nezaryl si
do sv. Jana a do víry katolické, jako tento Benja
mínek! Patrně mají více taktu. Má-li Ustřední
Matice takových učitelů více, pak k „Los von
Rom“ můžeme dojíti také bez ní a rychleji se tak
dostaneme tam, kam takovíhle osvícenci nás ne
vědomky vésti usilují

Z Chotěboře. Dne 26. srpna mluvil u nás
Masaryk o Havlíčkovi. Mluvil objektivně a nikde
o církev katolickou a kněze nešetrně nezavadil.
Ať ei má kdo jaké chce náboženství, blavní jest,
aby byl dobrý člověk. — Jest si přáti, aby tak
mluvil vždycky. Jako my katolíci neznásilňujeme
náboženství našich pokrokářů, přejeme si, aby
nám bylo měřeno i od nich stejným loktem. —
K tomuto referátu poznamenává redakce t. 1, že
umí Masaryk vždycky velice šikovně obhléd
pouti terrén. Kde ho ještě neznají a kde by se
da) čekati eilnější odpor katoliotva, tam hovoří
jako beránek. Zato v Praze před socialisty be
ránčí kůži svlékne a k vůli pochvale rudých zleh
čuje církev a její sluhy nepravdami jen cožl

Z Chotěbořska. VBěstvinibyla rolnická
schůze dne 26. srpna. O politické situaci bovořil
p. farář Vlček. Nasnačil, že politický náš postup
musí být jasnější a důslednější, k čemuž mnoho
by přispělo, kdyby všechny politické strany po
volbách provedly myšlenkovou jednotu, co jako
možné můžeme chtít. — Musí přestat dvojakost
v tom se jevící, že doma voličové jinak myslí a
mluví a poslanci jejich ve Vídni zase jinak jednají.
Byl by nevyléčitelným romantikem, kdo by dnes
chtěl přímo zápasit o bývalé státní právo. Místo
toho potřebí jest, aby byla revidována ústava
ve směru decentralisace. Všakrevise ústavy, jež
jest požudavkem české nynější politiky, bude nyní
znesnadačna, ne-li úplně znemožněna, protože
centrální parlament za nových poměrů znamená
seslabení myšlenky svópravnosti jednotlivých skupin,
ze kterých Rakousko se skládá. Ku povlovnému
sílení národnímu pomábati musí hospodářská mo
houcnost, bez které i přiznání práva našeho by
nám brozně málo prospělo. Mluví-li se o goustře
dění stran, pak rolnictvo naše nemůže se gouetře
dovat se socialisty, kteří popírají majetkové vlast
nictví pozemkové a právo dědičné. Socialisté, aby
rozdvojili obranné řady, snaží se vraziti klín mezi
rolnictvo a velkostatkáře. Na ten lep rolníci ne
sednou, dobře vědouce, že půda velkostatkářskái
rolnická jsou úzče spojeny zájmy hospodářskými
i mravními. Na to mluvil tajemník agrární strany
p. Hybš. Zdůvodňuje potřebu organisace za pří
Činou bájení zájmů zemědělských. V organisaci
dojdou rolníci poučení o věcech vlastníhó stavu

se týkajících, které jsou jim dnes k veliké jejichSkodě nejasny. Dřívější etrany rolnictvu mazaly
med kolem úst, lichotily mu, zamlčujíce chyby
jeho. Strana agrární však rolnictvu bez bázně
vytýká cbyby, aby nastalo ozdravění. Řečník uka
zoje na Vzor organisace sociáloč-demokratické,
která jest tak mocná ve veřejném mínění, I rolníci
musí mobutnou organisaci vytvořit, aby jejich
hlae byl všudy slyšán. I nejlepší řečníci rolnictva
bepomobou, nepovatane-li všudy rolnictvo samo,

aby svědomitě své zájmybájilo. Vysvětluje obchodní
smlouvy, jež nás poškodí, družstva závazná, zemské
pojišťování a vystižně vysvětluje spojenství zájmů
rolnictva a živnostnictva, které si neodporují. Jest
potřebí jen odstranit živly, které ge v obchodu
mezi rolnictvo a konsumenty vtírají, A pozná 8e,
še rolníci nejsou žádnými lichvář. Odporučuje
na konec vědomí solidarity všech, snahu po poučení
a účastenství ve všech akcích, které úzce týkají
se rolnictva. Hmotným sílením bude rolnictvo pod
porovat nejen sebe, ale i celý národ. Na to roz
předla se debata. Mezi jiným přítomní p. t. učitelé
p. faráře Vlčka, ježto prý snad bude kandidovat,

věděl v ten smysl, že svobodnou školou rozumí,
aby v ní vyučoval učitel svobodně svým před
mětům a kněz zase svobodně na podkladé nábo
žensko-mravním. Projeven souhlas, aby učitel i
kněz ve škole svorně působili a aby na místo

P nastupovánívolenabyla cesta dohody.ečník ujišťoval, že kněz netouží po žádné nad
vládě ve škole nýbrž jen po místě, které mu tam
náleží.

Pán! vystavovatelé mnalnářské vý
stavě v Hampolel ve dnech 28.—30.září t. r.
konané se žádají, aby zasílali k vystavení asi ná
sledající množství: Len suchý 8 tobolkami, bez
tobolek, rosený a močený v hrstích, t. j. vždy
tolik, mnoho-li se do jedné ruky sevříti dá. Len
rozlámaný (drcený), třený a vochlovaný, jakož
i koudel též podobně. Hrstě buďtež na třech mí
stech (uprostřed a blíže konců) svázány a lístkem
se jménem vystavovatele opatřeny. Upozorňujeme,
že nejde nám o to, abychom vystavovali jen len
nejkrásnější, ale abychom ukázali, jak len asi a
jakým způsobem 8e u nás pěstuje. Rovněž vítán
budei lenz let předešlých. Lněnéhosemene, hlávek,
budiž zasláno asi '/, litra v papírových sáčcích.
Rovněž vítány jsou výrobky lněné, na př. domácí
plátno anebo z tohoto plátna již zhotovené prádlo
(na př. košile, podslamky, utěráky atd.). Dopo
ručovalo by se bospodářům jednotlivých obcí,
kdyby přihlášku hromadné učinili. Rozumí se
samo sebou, že vystavené věci budou po výstavě
ihned zpět navrácenyl Žádejte o přihlášku vý
stavní, která vám zdarma zaslána bude. Všechny
dopisy, dotazy a přiblášky buďtež řízeny na ad
resu „Lnářská výstava v Humpolci“.

v neděli dne 2. září t. r.: v Dobré u Přibyslavi
o 2. hod. odpol.; v Lipkové Vodě a Částrové u
Kamenice n. L., prvá dopoledne, drahá odpoledne,
a ve Vintiřově u Pacova o 2. hod. odpol. — Kdo
míniš pořádati rolnickou schůzi, dopiš předsednictvu
Sdružení v Dolním Městě u Světlé n. Sázavou.

Různé zprávy.
(20) Historický kontek. VáclavHobes

burg „Nejmladší arcikníže, ayn císaře Moxmiliána,
Václav, zemřel jič v druhém roce pootci, teprv sedm
náctile:ý. Byl to jediný člen rodu Habsburského toho
jména po celý čas jeho trvání; vedle něho jen ještě

rá] Ladislav měl jméno elovanské“. (Zapova Cesko
moravská Kronika sv. IV. str. 433). — Václav Ro
manov. „Velikému knížeti roeskémuKonatantinovi,
bratru císaře ruského, tehdáš náměstku v království
Polském, narodil se r. 1862 syn, jemuž na křtu dáno
jméno Václav, nenalezající se v pravoslavném kalen
dáří. Události té přičítal článek Dziennika Polského
význam politické demonstrace, jakoby tím projevovány
byly od raské vlády zvláštní sympatie západním Slo
vanům, jmenovitě Čschům, u nichž toto jméno svatého
dědice a patrona zemského z příčin historických po
šlvá vysoké posvátné úcty.“ (Jakub Malý. Naše znova
zrození. J. Otto. Praha 1880. Sw. V. str. 109). „Tento
velkokníže Václav zemřel v mladém včku 17 let, A
podirno, v témů mladistvém vékn zemřeltaké nejmladší
syn císaře Mexmiliána, arcikníše Václav, jeliný to
člen panojícího domu Habeburského, jenž nosil české
jméno.“(Malý, tamže.) — Čechové a atříbrné
lžíce aneb český cirkl. „CísařSigmund, uyn
Otce vlasti Karla IV. (+ 1437), byl péčí otce arého
bedlivě v nankách vzdělán (uměl latinsky, česky, ně
mecky, maďarsky, francouzsky, italisnsky), učených
Jidí sobě vážil, mnoho a nimi obcoval. avšak co Čech
a Pražan rozený ani dost málo lásky k vlasti a k ná
rodu českému ve svém srdci nechoval, jakkoliv neo
pomenal nikdy, kdykoliv toho viděl potřebu, osvědčo
vati se letivě Čechům, kte:ak prý v něm boří láska
k vlasti a k miléma jeho národu. Že kolikráte ve
řejně Čechům „chlapův“ apílal, vycházelo z jeho ne
návisti k Hasitům, a jak sprostých vtipů ns urášku
cti českého národs pronášel, viděti z toho, že když
někde byl na cestách, a v jeho německé neb uherské
drožině také čeští pánové, přívrženci a služebníci
jeho, se svým lidem se nacházeli, říkal prý: „Chraňte
svých stříbrných lžic a kcfilkův, neb jsou mezi námi

čochová.“ (Zapova Kronika II. 1277.) Ošem že by aeschové byli mohli slodějskému cirkln přiušiti od
mistra, jímž byl sám — Sigmand. Pravíťo něm Kro
nika: „Sigmund oloupil drahocenné hroby naších pa
tronv a jiné drabé památky a převsácné ozdoby
našich chrámův, aniž se o náhradu staral, byl pak
tám i škůdcem české ofrkve, rozzastaviv statky její
českým pánům i zemanům, katolíkům i kališoíkům,
kteří jema pomáhali,o vykoupení a navrácení při tom
jak nejméně se staraje.“ (Tamže II. díl, str, 1278.)

(3) Chomlostivost medotkmutelných.
Podali jeme jiš velmi často ukázky, jak „realisté“
s:skupení kolem „Času“ a oblibou pěstují lyrické
chvalozpěvy, jsk we cvičí ve frázovitých báchorkách
a jek drené a nespravedlivě odbývají odpůrce, kteří

jim dokasují způsobem věcným veliké křehkosti. Kri
tisovat můžeš jsk chceš — jen se nosmíš doteknoati
Masaryka nebo jeho nejvěrnějších panošů. Pak ti ukáší
bned, jak jim jde o věc a nikoli o osobní zájmy;
hned vsplane oheň na střeše. A uražená ješitnost počne
do tebe bašiti, jakobye arazil majestát, a poněvadž
v slepóém hněvu člověk se necítí, hodí po tobě tím,
co mu právě příjde do raky. Co až se nalhali ti lidé
o tiska katolickém! Jak drze dovedl prolbaný „Čas“
na př. vkládati k vůlí enažšímu „vítězství“ do aloupoů
Obnovy to, co v ní nikdy tištěno nebylo! Jak se říká
takovému otrlému lhaní mezi slašnými lidmi ? — Ro
daktor mladorealistického „Přehledu“ byl člověkem
pokrokovým, pravdymilovným atd., pokud nepoukázal
světle na chyby časistů. Teď věak najednou u „Časn“
ztratil ua své vážnosti moc. Proč? Vytkl klidně ně
které chyby v Masarykově spise o Karlu Havlíčkovi.
Aby překvapený a krajně rozrušený „Cas“ amělce
Chalapného důkladně vyplatil, na to ss ma nodostá
valo k odpovědi věcného materiálu. Proto si pomohl
způsobem už dávno obvyklým. Překroatil smysl jeho
slov a vložil do jebo řádků věcí, jíché Chalapný ne
napsal. Na základě smyšlenek pak už 49 mu ovšem
lebce daří odsouzení Cbalopného. — Napadený však
zdvihl hlava a dokázal v Přehledu 24. srpna srovná
ním svého psaní 8 farizejsky překronceným referátem
Času, jaký „poctivec“ na něho pro pravda útočí. Dodává
k toru:„To jsou tedy jednotlivé výtky Času. Jediný řetěz
nepravd, nesprávností, neznalosti a překrucování. Je
diným fouknutím spadne ta chatrná stavba jako
domek z karet. Ale jaký zdrcající úsudek o moč oi
pan polemik dovoluje na základě nicotných těch dů
vodůl .. . Všecky ty insinaace, to upírání mé kritické
poctivosti, sedmeré upílání scholastikoa, obviňování
z „Argumentace pro argumentaci“ atd. jsou tedy po
staveny ne na písku — ale zrovna v povětří, bez je
diného sebe menšího správného důvodu. Pochopíte,
proč pan polemik si netroafal pod takovou snůšku
nepravd se podepsat. A to samo stačí na osvětlení
sitaace: za mými závěry stojí důvody a můj podpis
— za závěry Času nestojí ani jediný důvod, za to —
anonymita. Osvědčená methoda: na věcnou kritiku
odpovídá anonymní osobní útok ze zákoutí. Ale tím
Čas svoa věc pro všecky soadné lidi prohrál. Co does
provádí? Dotkneš se Herbena — odpoví se ti nadáv
kami; řekneš kritické slovo o Macharových feuilleto
nech — a Machar té špiní a otírá ne o tebe celý rok;
vyslovíš úsudek o jedné knize Masarykově — a jsi
zasypán insinaacemi. Tak se v Case dnes, r. 1906
rozumí svobodé kritiky, lásce k pravdě, věcnosti —
hostům, na kterých Čae přel dvaceti léty zbudoval
svou existenci a která dnes jsou hájena a prováděna
v Přebledu.“ — K tomu dodáváme my: Což pánové
už dávno neprohledli šviudléřskou taktiku Času ? Kdo
jiš dříve zevadil o nedotknatelné, toma dovedli při
praviti hotový očistec. Jestliže byl přistižen Čas od
poctivce při chybě a Čas náhodou neměl pravé aspoň
trochu obstojnon zbraň k pomstě, vytasil se s pomlu
vami anebo číhal pozorně, až ne nějaká chybička na
něm najde. A pak spustil muzikn až úzko. To až pan
Chbalopoý mohl věděti dávno dříve, že věrná družina
Úasa sobe zpytovat a polepšit se nedovede, ale že za
to umí až příliš junácky — se mstít a še nedovedou
takové ješitné duše nic nikoma zapomenout.

- (8)K atentátu na Stelypina. Teď až
vidí svět na Ruska vrchol toho, co dokáží šidovětí
revolucionáři a jejich náhončí. Ministerský předseda
Stolypin konal nové přípravy k volbám do damy,
chtěl udržeti konstituci v Rasku; na jeho podnět pra
cováno horlivě na reformě zákonů, Car za jeho úřa
dování založil rolnickou banku; Stolypin odprodával
rolníkům státní půdy za mi liony rablů A přecetajný,
samozvaný soud revolucionářů, jimž jsou klídaé re
formy solí v očích, vyřkl ortel: „Stolypin masí býti
zabit.“ A proč? Poněvadž tento ministerský předseda

právem rázněji dokračoval na bezcitné vrahy a orevolacionáfaké, před kterými žádný pokojný Rue
nebyl jist svým životem. A bylo jeho povinností bá
jíti svobodu, majetek a život občanů pokojných před
cízími špicly, lapiči bank a vlaků, před paliči lidských
obydlí. Á při stíhání nesvědomitých aoarchistů nebyl
nikdy tolik kratý a nespravedlivý, jako tito lidé sami.
Provinilei byli trestáni po řádně vykonaném soudě,
před nímž se mohli hájiti. A nejvíce unad si aškodil
svým nepokrytým úsadkem o ruských židech. Pravil,
že ruští židé atojí v čele revoluce a že může tudíž
dáti jen malé administrační ústapky těm, kteří tajně
i veřejně brojí proti státní existenci, při tom však
žádají od téhož státu pro sebe všemožnou oobranu a
liberální výroky; proto prý jim nemůže nyní dáti
rovné právo. Z toho veliké pobouření u šidů, kteří
chtějí od státu všecko, ale povinnostem k témuž
státu se vymykají, zabíjejíce státní úředníky na potkání,
Najednou tedy atentán na Stolypina( Z hostí mini
strových 30 usmrceno a 26 těšce raněno. Patnáctileté
dceři ministrově zákeřnou bomboa roztříštěny nohy,
tříletý synáček jeho těžce zraněn. Stolypin však vý
bachem zasažen nebyl, Předetavme si nyní nešťastný
stav ruského státníka, který měl přece dobrou vůli
Rasko sreformovati. Jen do selské banky dala za jebo
úřadování vláda 12 millionů rublů. Stolypin věděl,
co mu hrozí, jestliže se opře nesmyslným a neprove
ditelbým požadavkům rorolační strany. Dobře si byl
vědom, še u říše tak dlouho zanedb vané nelze na
ráz utvořiti dokonalejší s blahu věcho lidu prospěš
nější stát neš jeou pokročilé státy jiné. Proto nechtěl
ne př. luštiti agrární poměry ruské kommunismem,
totiš náhlým vyrlastněním a dělením statkův a pol
ností. Vědyť za našich duů sní nejpokročilejší stát
evropský k tomu se neodhodlal. Vystoupil tedy ne
pokrytě proti požadavkům, ješ v nynější době s pro
spěchem splniti se nedají, jakkoliv věděl,še fanatikové
zvednou ihned povyk a pohrosí bombou. Ale stalo se
mu ještě něco horšího, neš co očekával. Těžce posti.
deny jeho vlastní dítky, které proti revolucionářim ze
nemobly proviniti ničím. Zákeřnící mobli býti připra+
vení na ten případ, še se Stolypinem sahynou lidé,
kteří nejsou ani v politice náčastnění. Vádyť již tolik
dí bylo sabito v Raeka szákeřnýmiprmami, která
byly vrbány na usmrcení osob jiných. A přece beg
citní a ssmosvaní soudcové pumy proti Stolypinoví
nesli. Nechť se novymlonvají, že tohoto strašného



výsledku nechtěli docíliti; vědyť mohli dobře předví
dati, že emrtící rány zasáhnou iosoby jiné, A takový
mativý „soud“, před nímž není dovoleno odsouzenému
so hájiti a který zasáhne ovojí kratostí i lidi nesou
zené, útočníkům neznámé, musí odmítnoutí jako ni
čemnost všecka slašná společnost.

(3) Pokrokové máslinictví na kate
lících v Lysících u Bájce. Bračnský„Hlas“
sděluje, že překazili násilím schůzi „Všeodbor. sdražení“
v Lysicích u Rájce dne 26. t. m. spojené živly „proti —
klerikální“, vedené stadentstvem a jakýmsi fanatickým
evangolíkem. Zbraň jako vždy: Letivé vymámení po
stánek na důvěroou achůzi, pak hluk, fvaní i jiné
násilí, Důvěřivostí avolavatelů dostalo se pozvánek
dosti značnému počtu nepřátel, kteří až s počátku
problásili, že schůzi nedovolí (I), nebude-li předseda
po jejích chuti, A nebyl! Chtěli volit jiného. Dokázalo
se jim však, že jsou v menšině, i nabradili nedosta
tečnost počta i obssbu svých blav hulákáním tak hu
ronským, že přes celé náměstí z protějšího bostince
vybíhali lidé podívati se, co se děje. Zatím co část
fvala, že nikdy nedopustí, aby se křesťanské dělnictvo
místní sorganisovalo a odkazovala naše lidi ze dveří
ven a jinam „mezi hloapější“, spustila drahá Část

fseň
aši řečníci p. Ant, Čuřík a p. JUC. Kotrč, snažili

se vší silou obnoviti klid a sabezpečiti řádný průběh
schůze, ale proti naprostému terrora a ohlušujícíma
křiku nedalo se svósti nic. Málem bylo by snad došlo
ij k nějakému „pěstnímu práva“. I komické scény se
vyskytly. Postarali vo o ná svými rozamy JUC. Fr.
Kleveta a abitorienti br. Mackové z L-sic. Konečně
bylo nutno pro nedostatek času od s :hůze nadobro
npuatiti, zvláště když mnozí z našich, b. jíce se horšího,
odošli, takáe ne konec sůstali všichni protivníci a ně
kolik našich lidí z okolí, místní kaplan dp. F. Krejčí,
a naši řečníci. Tolik „Hlas“. — Z takových atále se
opakajících případů patrno, jakou svobodu by ná'a
„srobodomyalní“ pokrokáři přáli, aš bychom se do
jejich rakou dostali. Zaamenitě dovede vychovávatí
pokrokový tisk naši studající mládež! Štve přímo fa
naticky a při tom se vychloubá, že bojuje o uroboda.
Zdař kdy důrazně pokárá násilné výstřednosti svých
stranníků? Na to marné čekáme. A tek barbarské
scény „pokrokové intelligence“ badou se opakorati
dále. — „Osvětouk svobodě!“

Krajní sobcobrana proti radé dos
poeli. Dle zprávy „Plzeň. Obzora“ dělník jedné
pošteké továroy zaslal do kabinetní kanceláře císařovy

pros, aby panovník intervenoval u vedení sociálněemokratické organisace, aby onen dělník nemasel
přistoupit k dělnické organisaci, ponóvaděmusí živiti
2 děti a nemůže tedy platiti 40 hel. týdně organisaci.
Kabinetní kancelář poslala tuto žádost peštskéma
městskému úřadu.

Zase ukázky socialistické vzděla
meosti. V Třeboni přepadli socialisté B. Stárek a J.
Vaněra zabradnického pomocníka Fr. Jiráčka a zmlé
tili jej tak, že sápasí se smrtí. Jiráček byl jedinou
podporou obudé své ovdovělé matky. — Snadse ti
rabiátí cvičili v koráži na ten okamžik, aš bade u
nás jako v Raska. Vádyť socialistický tisk rusko-ší
dovské zákeřné vrahy chrání. — Také socialistické
ženy se činí. V Sukdole u Prahy založena byla soci
alistická organisace žen. Loč feny počaly vystapovati
a to oršem nepřišlo vbod předsedkyni organisace,
Magdaleně Masilové. Aby snad vystupování z orga
Disace zamezile a jiné zastrašile, počkala ci dne 322.
srpna na Marii Krátkou, která z organisace vyston
pils — vyřítila se na nic netušící ženu a počala ji
mlátiti klackom, vlastně ulomeným stromkem mladé
višně. Stloukla nebobou tu ženu tak důkladně, že
měla na krka a na b'avé boule krví podlité a v bez
vědomí potom upadla na som. Ta vyběhla také vou
Bradáčová Aloisie — zaměstnáním porodní babička —
a místo aby suřivou žena odtehle, volala na bi ještě:
Hodně jí dej!“ Dlaáno připomenouti, že také paní

Bradáčorá jest členkou organisace žen a0c. demokra
tických. E tomo naskytla sn teké z práce se vracející
žena Terezie Bosvorová, která volala © pomoc, ale
ubobé přispěti nemohla, ponšvadá omdlela. Teprve na
volání o pomoc přiběhla Barbora Cbalalorá a zařící
žena odtrhla od stlučené její oběti.

Vlastní stlem. Mioulýtýdenzemřelv Čáslavi
prašeký velkoobchodník Jos. Novák, majitel doma
„u Štajgrů “ Obchodní dům Novákův náleží k nej
přednějším obchodům arčtovým. Jest to pravý obchodní
palác, jenž však provanut jest duchem českým. V zá
vodě tomto zaměstnáno jest přes 200 příročích, různých
úředníků a zřízenců. K této mohutnosti svého obchodu
dospěl p. Jos. Novák « nepatrných začátků, vlastním
přičiněním V mládí uvém neměl na růžích ustláno,

rodělal tříroční dobu učednoickou v obchodě ee smí
šenym zbožím v Broumově, oe to po 6 roku pracoval
jako příračí v pražských velkoobchodech. Vevěku
24 let za své skrovné úspory koupil niťařský a hrač
kářský obchod „u Štajerů“ v Praze a tak závod pod
jeho vedením vzkvétel v nynější světový obchodní
dům. Oršem Jos. Novák byl mužem uvědomitým,
pilným a prosíravým obchodníkem. I mnozí jiní
našiaci domobli by se podobnýchvýsledků, jenom
kdyby chtěli, Maš práce Novák ukázal avým životem
patrný příklad.

sever. Německa bývá zvykem, áe otec novorozeného
dítěte v prvním roce po narození vysadí šest ovcených
štěpů buď na pozemku vlastním, baď podél cesty o
becní, nebo na jiném příhodném místě. Ve Švýcarsku
vedou si lakto novomanželé. Způsob takovéto oslavy
věru zasloužil by povšimnutí i u nás. A z památky
takové vzešel by jistě ažitek přehojný.

Dražší uhlí. Vídenštívelkoobchodníciablím
usnesli se dnem 1. září t. r. zvýšiti ceny všech horno
slezských drubů ablí o 10 b na 100 kg. Za hlavní
důvod k tomuto zvýšení udávají, že aprávy dolů
dnem 1. září zvýší cenu uhlí o 7 h na 100 kg.

Praktický kurs pro kovářea trojtýdní
přednášky pořádá v září technologické průmyslové
masenm obchodní a šivnostenské komory v Praze.
Přihlášky řízeny buďtež na Zemskou jednotu spole
čenstva kovářů a podkovářů v Praze VÍ. č. p. 111.

Škola Žemskóho výrobního spolku
Českého v Praze zahájí právětřicátý šestý rok
svého působení. Ojchovala až dosud přes 20.000 žaček,
mezi uimiž byla většina venkovanek. Ustav tento
dosud největší všech českých škol dívčích, anf odcho
vává ročně přes 600 žaček; ukládá se ze trojtřídní
školy obchoaní, kde vyučování jest celodenní, dále ze
školy literní, v jejickž různých třídách se dívky při
pravojí buď pro skola obchodní, buď ke zkouškám
industriálním, aneb k úřada domácích vychovatelek,
k němuž ve jim po:kytuje též budebního vzdělání.
Maobo péče ae vénujo cizím jazykům. Ve škole prů
myslové očí se kresbě i malbě ae zřetelem na ženské
ručaí práce a ns průmysl umělecký, dále šití prádla
a dámských šatů, braní míry a kreslení etříbů, pak
úpravě klobouků, umělému vyšívání a všem drubům
prací drobnějších. Podrobný program školní zašle
správa spolková na požádání ochotně každéma. Zipis
koná 66 ve dnech 13., 14., 15, a 17. září. Každý dotaz
budiž adressován řečenému spolku v Praze v Resslově
ulici čís. 1940-II.

(3) „Věcná“ odpověď filosofa a bás
níka WMachara. „Právo lidu“ 19. srpna bránilo
se tímhle ušlechtilým způsobem: „My sklepávajíce se
sobe všechen ten politický hmyz a šlapajíce po té
srůdné lidské pakáši jdeme dále. . . Slavný Machar,
který so sám nazval kleckem, hájí se v „Óaso“dno
26. srpna zas takhle: „Dostal jsem někol.k čísel Ob
novy... Cloaca maxima (největší stoka), řekli by
v starém Římě. Nejemrdatější stoka, přeložil bych to
já. Diskutovat (rokovat) s tím -—non possum. Ne
mobu. Olet. Smrdí. Proto Apage— pryčod toho!...
A vale! Čert vás veml“ — A teď pozor! Ušlechtilý
Machar začíná toto své rytířské odbytí slovy: „Prosím
své čtenáře, aby stoupali se mnou. Dolů, hodně dolů.“
— Ano, ano, bodně dolů.

Římským poutníkům. Obrazy.sv.Otce
právě došly a rozesliají se. Používám přílešitosti prose
Za dárek postiženým na Benešovsku, zejméná své far
nosti, nejvíce navštívené. Ferd. Schmidt, farář v Cho
týšanech, pošta Postupice,

„Zář“ a „Nár. Pelitika.“ Ušiechtilá„Zář“
ve svém 32. čísle jako vždy zabušila si zase do

klerikálů“, poukazujíc stále na jakési „špatnosti“.
Čhndinka ale neumí ještě počítat, neboť mezi
jiným uvádí počet podílníků „Nár. Pol.“, jichš
prý jest 35, a jsou prý to samí špatní lidé —
klerikálové, a sice 18 advokátů, 1 majitel cukru
vata, 2 řiditelé cukrovaru, 2 velkostatkáři, 1 to
várník, 1 řiditel obchod. školy, 1 žid, 1 řiditel
banky, 1 řiditel továrny, 3 šlechtici, 1 majitel
realit, 1 lékárník, 1 nájemce mlýua, 1 žena ad
vokáta a 3 universitní professoři směru staročesko
klerikáluě-velkostatkář. | Nejklerikálnějším © bude
asi onen žid. Srovnej, laskavý čtenáři, počet onen
a sečti a zajisté dostaneš součet 38. Ale „Zář“
praví, že ne, že je to 35. Zajímavé jest ale tvr
zení, že „Politika“ jest klerikální. Kdo čas
těji tuto čte a sledoje, marně si bude hlaru
lámati, od kdy byla „Nár. Pol.“ klerikální. V tom
též čísle „Zář“ praví, že všechny listy katolické
jsou prý podníkemvýdělkářským,lid ohlupujícím;
jen oni (soc. demokraté) jsou prý pro spravedl
nost a právo. Myslí-li „Zář“ právo „pěstní“, tomu
rádi uvéříme, to dokazují v praksi.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 25. srpna 1006 1

hl pěsnice K 12-80—13*20, žita K 10*10—10:60, ječma
ne K 9'60—10*80, prosa K 19 0G—J00, vikve K 12:00
—12*20, hraobu K 18-00—20*00, ovsa K 600—8'60,
čočky K 4600—65200, jahel K 24'00—00"00, krap K
18-00—36 00, bramborů K 820——-3'60,1 hl jetelového
semena červ. K 93-00—98*00, 100 kg jvtelového se
mínka bíl. K 70*00—7400, růžáku K 0'00—0'00, maku
K 38-00—30'00, Ináného semene K 16:60 —17'00, 190
kg žitných otrub K 1200—00 00, 100 kg pšeničných
otrub K 12-00—00"00, 1 kg másla Čarstvého K 2-20
trh v Hradci Králové dne 26, arpna 1908 odbývaný
přívezeno bylo: 1) obilí: pšenice hoktol. 878, žita
356, ječmene 1208, ovss 440, prosa 10'/,, vikve 20,
brachu 16, čočky 42, jahel 8, krap 00, jetel. semínka

143, Iněného semeno 24:/,, máku 1315/. — 2.) Zeleniny:
zelí 421 kop, okarek 229 kop, kapusty 137 kop.cibule
213 hl, drob. zeleniny 198 kop, mrkve 237 kop
brambor 155 hl, salátu 00 kop. — 8) Ovoce: jablek
678 hl, hrušek 166 hl, švestek 214 bečes. — 4) Drob,
dobytka: vepřů 2 kusy, podavinčat 455 kusů.
—2 72, 1 kg másla převařeného K 0.00—0.00,
1 bg sédla vepřového K 160 —0'00, 1 kg trarchu K
0 38—0-32, 1 vejce K 0'6—00, 1 kopa okurek K 160
—400, 1 kopa zelí K 2:60—900, t kopa kapusty
K 180—4'00, 1 hl cibule K 3:40 —6'00, kopa drob.
zeleniny K 0:60 —1-40, 1 kopa mrkve K 1-00—1-60
1 kopa ualátu K 0'00—0'00, 1 hl jablek K 200—
400, 1 hl hrašek K 2-00—4'00, — Na týdenní obilní

W
Uznaný za nejvýbodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

kosla. 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.,

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

firadec Král.
Adalbertinum.

Svaťední skupiny.
Tableaux.

Ceny nejpřiznivější!

Poonaoanoouoool
Piana,

pianina,
harmonia

avarhany
nejnovějších

soustav — lovně

n tóž na splátky a výměnunabízíprvní královéhradocká továrna
AL.HUGOLHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

$ Sklad na Velkém náměstí č. p. $9. 2
vedle lékárny.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

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

„=
UHLÁ

Pro P. T. pásy
na celé vagony při cenách nejlevnějších.

při snížených

7



Kam spěcháš
Z x přítel

Inu, do „Města Paříže“,

galanterní
<
ho to obchodu

casuum in cura animarum freguen

Mravný hoch

u Dra.Ant. Brychty

tiorum.
Stran 5848?nabízíza sníženou cenu

pokud možno z měšť. školy
přijme se do učení u

VADEDECUM

K 160 (místo K 320)

Jos. Kieslicha,

seu Brevis synopsis materiarum el

Biskupská knihtiskárna.

majitele uměleckého závodu pozlatovačského|

výtečné chuti; zásilky 6 kg. franko
dob. zelená od K 11—, pěkně

pražená od K 13—
Kaldů. zkouška nadmíru uspokojí.

Unálskéřezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd.provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 116.

T hk
šepbecná úvěrní banka

u Hradci Králové,
filiálka ve Vídni VI., Getreldemarkt 18,.

přijímá vklady od | K počínajenaúrok 4'/—5, dlevýpovědi.
Záruka hotově splacených závodních podílů, fondů

pošt. spořit. zašlou se na požádání zdarma.

Poskytuje půjčky úředníkům, učitelům, důstoj

Míkům,obehodníkůma vůbec SRvšech stavů na výhodné sp

Poskytuje zálohy na cenné papiry a skvosty 8
zabývá se všemi «bchody bankovními.

vHradeiKrálové. Prácesolidní. Cenyvelmi!mírné| RE 50506ASO SRS COLORS

l : 7 v ď 9

p Krádež cenných papírů vyloučena/
i |I . .

!i Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové
l

nabízí k laskavému použití ve svém všem požadavkům bezpečnostním vyhovujícím sklepení í

l „ -a „ jiWP“pancéřové schránky. jj
i (Soukromé dépót s vlastním i současně kontrolním spoluzávěrem banky.) M

i Rozměry Nájemné
jů Výška Šířka Hloubka Mósíčně Čtvrtletně Půlletně Ročně

3 10 em. 29 em. 41 cm. K 5— K 10— K 6— K 30—

Cenné předměty větších rozměrů uschovají se v sklepeních banky za podmínek co nejvýhodnějších,
dále menší deposita, jež výši nahoře udaných poplatků nesnesou, přijímají se v úschovu a správu za velmi
mírný poplatek.

mp- Každý“9

křesťanský dělník,
má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce“.
Předplatné činí pouze 8 koruny ročně.

Administrace „Práce“ v Hradci Král.

OBRAZY

a umělecké výrobky
nejlevněji a vwnejvětším výběru

u výrobce rámců

Jos. Kieslicha,
EE umělecký závod pro chrámové práce

v Hradci Králové.
Vědy nové dopisnice, |

papír, školní potřeby a veškeré sboší
em. papírnické.

Přiležitastnátougěl “
Zachovalýstarší tvrdý i měkký nábytek,|
garnitury i pohovky moderních vzorů Za |

ou oenu prodá

K. V. Skuherský,
v Hradei Králové, proti hotelu „Merkur“.

Dovoluji si velecténému obyvatelstvu zdej
šímu i okolnímu oznámili, še jsem w Mradoi
Králové, Jiříkova třída č. 247. otevřelnový

hodinářský
a zlatnický závod.

Současně doporučuji svůj hojně zásobený
sklad všech druhů dámských-i pánských hodinek
a fetizků v zlatě. stříbře, oceli a niklu, jakož i
všechny druhy též v nejmodernějším slobu Bá
stěnných hodin pro salóny, ložnice, jídelny, ku
ehyně,bostince. bediny skukačkou, badišky aj. v.

Dále zlaté, stříbrné a granátové zboží.
Jako praktický hodinář dovoluji si velectěná

pPůnydředníky a zřízence drab, a c. k. pošt na
svoje nanejvýš spolehlivé a přesně vyzkoušené
hodinky upozorniti.

Jelikož mám moderně zařízenou dílnu přo
veškeré do oboru tohoto spadající- eprávky, prosím

jakodlondoletý odborník o laskavou přízeň.
V dokonalé úctě

Frant. Oktávec.

| Rřestní livéy
(ex offo) 40 kusů za 80 haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna,

I TOVÁMNAPo4ro4r4

| na zpracování ovoce,
| | pálenka koňaku a výroba Jkórů|

JU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

— nabízí — | -iSynadre |rumy a u
vína, bílé červené, víme (medici
nalní), vína sladká a vímeŠumivé (lampaňaké).

Dposrkaozozvláštna nátenýaže
slivovici, vle ko páleníav nýroby.

p)
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Besidka.
Co z=mohlkominík.
(8) Pan farář Chudárek vrátil se právě

celý zpocen z okresního hejtmanství.
„Tedy se to už hnulo ko předa?“ Tázala

se ho stará sestra, která mn vedla hospodář
ství. „Nebude-li se nový farní dům do roka
stavět, abychom se přestěhovali někam do ba
ráku. Tady už není k vyč žení“, posteskla si,
pozvávajíc již z výrazu tváře bratrovy, že ne
uslyší zprávy uspokojivé.

„Ba, milá holka, možná, že bys dřív do
jela 8 trakařem do Mandžarie, než k stavbě
dojde. Tolik chození, psací, placení na dráhu
— a páni pořád nic. Jim se to sedí v teple.
V „zklerikalisovaném“ Rakousku staví se pro
trestance veliké paláce, koná ge bedlivý dozor,
aby si oenblížili v nejmenším na zdraví. Ale
farář ať zůstává v roztrhané chalupě, která
brozt každou chvíli zřícením. Celý se lekám,
jak zas to zimu přežiju. Jsem posad od loňska
nachlazený.“

„A s tím mým vařením jest stále větší

plechu venku sušit macesy místo vaření oběda.

To nejde tak zprudka. Není poeba hned býtistrašpytlem. Vždyť ještě nehoří. Ať si ještě
několik dní topí. Mně to je jedno.“ — Kráska
měl domek pojištěný a krytý břidlicí.

„A to se ještě neví, máme-li my k takové
zápovědi právo“, zvedl do výšky prst kmotr
rozamec Hojný; „a jak řekneme, že brozí obci
pro tu faru požár, musí ce hned budova ros
bourat a pak třebas budeme nucení na novou
stavbu připlácet.“

„Mýlíte se, milý sonsede; už jsem o tom
s panem farářem mluvil“, vysvětloval starosta.
A i kdybychom musili něco platit, dal bych
sám rád. Jest to hotová ostude, že náš du
chovní správce zůstává v baráku, který vyhlíží
jako pazderna. Všiměte si, v jakém hezkém
domku bydlí v sousedních Kvílicích farář
evangelický. A postavili mu to evangelíci na
vlastní náklad. Ý sousedních koláturách jsme
pro smích s touble farou. Až se nová, slušná
budova postaví, nabude aspoň naše obec lep
šíbo vzhledu. — Ostatně máme se jenom vyjá
dřiti, zda přijímáme zodpovědnost za případný
požár. Více od nás duchovní eprávce zatím

Václav Poláček,
stavitel varhan a harmonií v Rychnově

mad Kněžnou
odporučoje se P. T. duchovenstvu, patronátním

úřadům a soukromníkům

pro voškoréopravyjakož1 přestavbyaladění
varhan a harmonií.

ORP Ručímza nejsolidnějšípráce. jj

C. k. místodržitelstvím koncessovsná a
o. k. ministerstvem kultu a vyučování
ve Vídni schválená první dívčí odborná
Skola pro vyučování kreslení střihů, braní
míry, šití a aranžování veškerých dám
ských oděvů

Bili HoudkovévHradciKrál,elké nám. č. 36. (vedle biskupské residence).0
Kursytrvají:

V kreslení střihů1 měsíc i déle, až se žákyně
nežádá.“

Na konec „uunešeno hlasy všemi“ a pro
věčnou paměť zapsáno, že obec nemíní odpo
vídati za případné neštěstí.

A pak — letěla rychlá zpráva na hejt
manství. Ať teď rozhodnou vyšší páni o situ
aci. — A nyní nastal na bejtmanství i u vyšších
pánů poplach — jako o skutečném požáru.
Jako by panstvo chtělo najednou dohoniti
všecko, co tak dlouho odkládalo. To by byla
pěkná čest, až by Be řeklo, že fara vyhořela
přes to, že varovný hlas příslušné úřady uely

řádně vyuči. V kreslení střihů, braní míry,
šití a aranžování věškerých dámských oděvů
3 měsíce, 6 měsíců a mistrovský kurs 1 rok.
Kurs počne vždy 1. a 16. v každém měsíci.

Vysvědčení zákonné. Přihlášky každodenně.
Pro vzdálené též ubytování a stravu za velmi
výhodných podmínek.

Učitelka industriálních učitelek obecních a
vyšších škol. Za řádné vyučení se ručí. Vy
učování děje se česky, dle potřeby a přání též
německy. — Dotazy zdarma a franko vyřídí
majitelka školy. Přijímajíse též slečny do
bytu na celé zaopatření,které navštěvují místní
jiné školy neb ústavy. v ceně mírné, dozor

svízel. Kamna skoro k nepotřebě, komín má
špatný tah... . Právě jsem zavolala toho no
vého kominíka, aby to vymetl a dal trochu do
pořádku. Dnes při tom větru se mi valil konř
z plotoy do kuchyně, až mne posud v očích

„štípe“
„Pán Bůh rač pozdravit, už jsem tady“,

otevřel právě dvéře kominík. „Ale odpusťte,
já vám komín vymetat nebudu. Už jsem si jej
dobře prohlédi.“

„A proč?“ divil se farář.
„Ino, má maloa chybo. Bylo by potřeba

vyměnit v něm staré, drolivé cihly za nové a
alepit je lepší maltou. Konečně by se také
odporučovalo, aby nestál nad střechou, jako
nahrbený dědeček. Pak by byl zcela v pořádku.
Při větším větru vám ta starožitná stavba u
dělá na střeše kotrmelec, že se ani nenadějete.
Na to není potřeba ani žádného zemětřesení.
To vám řekne každý odborník.“

„Inu pravda“ — přisvědčovala hospodyně;
„komín za mnoho nestojí. Ale všdyť váš před
chůdce nebál se nikdy do něho vlézt.“

„Cha, cha, to věřím rád; ten byl sacbý
jako louč. Ale moč jsou milejší celé údy než
výdělek. Nebuda-lí se tam šplhat, spadne jen
komín; vylezu-li tam, spadne to i s kominíkem.
A to přece víte, že jest hříchem vydávati se
zbytečně v nebezpečenství života. Proč se to
uš dávno nepřestavělo ř“

„Milý příteli“, odtušil farář, naprosil jsem
se už dost, aby už ten celý barák i s komínem
byl zbořen a nový vystavěn. Ale posud se ta
záležitost na hejtmanství i v Praze protahoje.“

„Teda si, pane faráři, dapněte. Já vám
jako znalec potvrdím, že pod tím komínem

Šely ještě včas! . '
+

Za rok nato nbytoval se duchovní správce
ve faře nové. K prvnímu oběda v novém domě
pozval pan farář kominika. Nechtě) být zcela
nevděčným.

„Panečku, tady se to bude vymetat po
hodlně a bezpečně až radost!“ pochvaloval si
mistr.

A při obědě farář vděčně poznamenal:
„Vy jste přece jenom chlapík. Dokázal jste
svojí poznámkou o chatrném komíně víc než
já celou velikou námahbou.“

„I to víte, pane faráři, že jsem pomohl
rád; vždyť přece Černý černého nesmí opustiti.“

Kněz se srdečně zasmál žertu a fukl si
s bostem na zdraví.

pečlivý.

Emilie Houdková,
majitelka odborné školy v Hradci Králové,

Velké nám. č. 36, (vedle bisk. residence).

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)

—umělenký závod —

pro MA|DU

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st.. Malá Karlova
ul. čís. 20nové blíže Ma

bydliti jest nebezpečno .. .“
Když mistr černého omění odešel, spráskla

hospodyně race: „Co teď ? — Co jen teď? Abych
vzala třínožku a vařila po cikápsku na návsi.“

„I nenaříkej jako beze amyslul* káral
farář. Pláčem nezmůžeš nic. Ale zato já mám
teď dobrý nápad, který asi jistě učiní brzký
konec našim svízelům. — Všimla sie, co ko
miník před odchodem poznamenal? Řekl, že
je na pováženou pod tím komínem bydliti.
Však stejně ten rozpraskaný, vysloužilý kořák
dělá dojem, jako partie některého starého
hradn, chylícího se k neodvratnému pádu. Už
tohle faktom by stačilo, aby úřady zakročily

SOCHY, OBRAZY, OLTÁŘE
A VEŠKEREN KOSTELNÍ NÁBYTEK

V KAŽDÉM SLOHU PŘESNĚ DLE PŘEDPISŮ

CÍRKEVNÍCH CO NEJLEVNĚJI U FIRMY

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍF SYOHROVĚ.

ZALOŽEN 1853.

lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduě

šťho ašřed bohatému figuraln provedení a
tice i se šelesnými

rámy, sílémi vsasením.
Veákeré rozpočty, akizry i odborná rada bezplatně, boze

vší závaznosti;ku definitivní ohjednávce.
PRE" Nesčetná veřejná i písemná pochvalnáuznání, “Ujišj

Založeno roku 1896.

VAVAVA'f--A 36IPIPAL

[ROE]

va

aPETE

NK

piDU„ee Ávavaavava“Ko

ibned. Ale mně blýsklo hlavou ještě něco ji
ného dodatkem. Víš, není-li možno, aby nám
byl komín důkladně od sazí vyčistěn, pak při
topení brozí nebezpočenství požáru. A to je
velice vážné netoliko pro fara, ale i pro celou
obec.. .*“

Teď se smutná tvář farářovy sestry po
úěkud vyjasvila. —

Ještě téhož dne vyrozaměl tarář písemně
obecní představenstvo o stavu věci 8 dotazem,
zda přijímá obec zodpovědnost pro ten případ,
aš by vznikl pro komín v obci požár.

Drahý den konala 80 mimořádná schůze
obecního výboru. „Teda, sousedé, teď musíme
dát své vyjadření. Tohle je na pováženou“,
končil starosta svůj referát.

„Pro rápy Boží“, vyjekl Kořánek, jehož
došková a k tomu oepojištěná chalupa 80086
dila sfaroo. „Tohle my Si na zodpovídání vzít
nemůžeme. Já si myslím, abychom zapověděli
faráři bned topit. Stejně v tom komíně za týden
takhle bude celý magacin sazí. Až by to tak
chytlo a vylítlo ven! A v několika dnech
k tomu všemu budou žně.“

+766, to se lehko řekne — zapovědět“,
opravoval Kráska; „snad si nebode farář na

PROVEDENO PŘES «0 NOVÝCH OLTÁŘŮ,

40 B. HROBŮ A OBNOVENO AS G0 STARÝCH

———————o| OLTÁŘŮ. ©

JAN STOUPA v Praze,
Václavské náměstí čísle 32.,

doporučujevždy we velmi bohatém výběru

krajkové záclony,
vcenáchpro 1oknood K 4—do K40.—.

Tyloré záclony od K 16— do K 60—
Úské krajkové záclonky (vitráže) 1 m od 50 hal. výše.
Urké tylové záelonky « 1mod K2— výše.
Vitráže, „Brise-Blase" —.. . . od K 240 za 1 kua.
Krajkové story od K 6— do K 20—
Tylové story -< < -< < <- od K 9— do K 60—
Story »Bonne-Femme« od K 7— výše.
Draperle krajkové od K 160 do K 6—
Záclony krajk. mametry k stříhání 1 m od 5Ů hal. výše.
Batistové záelony barevné . . . 1 m od BOhal. výše.

OW" Ilustrované cenníky zdarma a franko. "B

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
s touto ochrannou známkou.

ZlatámedaillePardubice

1008.

"oppomF30Z9061SfP50T

"9061SHOoITspomW91Z

Antverpy 1006. Zlatá medaile.
Praha 1906. [.cena. Diplom čestného uznání,

které jediněkupujtea žádejte!„MONOPOL“
akelová svičkárna a voskárna v MI. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

(Tovární sklad PLZEŇ, Saská ulice číslo 7.
Telefon č. 416.



První český katolický závod ve Yidní.

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.
+7 wVidem,

VO. o., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

Josef
Krejčík

V PRAZE,
umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Plsárna a dliny na Letné číslo 612—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

porušuje uctivě své chvalně známé: sochy,oltáře.
ov Desty,Jesle, Boší há kříže, kasat

ovědníce dny, konso v lustry,
ky atd. dle slohuostelů, esanéné rámcena obrasy,
ke, ptograje a diplomy. nábytek a/ P né předměty"hodicíse sa ná v

Půrodní(akrany cenník a rozpočty bezplatně a
franko.

: Renovace starých oltářů a kostelníchsařísení.

K letnímu období

dovoluji si weledůstojnému
duchovenstvu nabízeti

©S
Nové

© dopisnice
NeeP* hradecké 8

jakož i

s XXX novinkyXXX
ae dopisnic uměleckých ©

má ve velkém výběru na skladě

rvní královéhradecké
antikvariat s

závod hudební ——

Bohdana
elichara, 

v Hradoi Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.

—Denní prodej norin. —s
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LaTe Dr
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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 cizos

zemských.
etná uznání zvlíště z kruhů vele
st. duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého ryze křesťanského závodu za
dobu více než třicetiletého působení.

Učiňte, prosím, malou objednivzu na
zkousku.

Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!
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JAN KALIS,
hodinářa zlatníkv Rychnověn, Kn.
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nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapsaní ho
všech druhů a soustav. Pendlové hodiny

v krásných ořechových skříních. Zlaté astříbrné

skvosty, jako: řetízky, prstenp náramky, johlya j. v nejmodernějším provedení s úplnou zárukou/

Důvěry hodným edsilky na výběr též i na splátky
bez ovýšení cen. — Založeno r. 1843.

KAXXXOCOCXX

C. k. místodržitelstvím konressovacá.

Realitní Kancelář

Inž.C. JANA KOTRČEŤ
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veškc
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

zahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“,
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

XXXXX

| KAKIOOOOOOOOOOOOAAX
Půjčuji za nejmírnější poplatky

obleky
Ke všem národ. slavnostem

všech druhů
i pro dětská představení;

oblekůPE ed
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 2

První výroba$,)
ba“ věžnich

Ae já

KARLAADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd. , odporučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou, Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

OOO00000000000000
Založeno1r.„1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje re

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko=
stelních nádob ze utříbra,
bronzu a jiných kovů, od-nej
jednoduššího do nejskvostněj

šího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Vše přesně, distě a důkladně
sbotovuje se v mé vlastnídílně
jen ručně, čĎíměumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chorenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milostí rerido=
vány,

Mešní nádoby jen v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stolních se ry:hle, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílámjen néVzorky, spošty, nákres
hotové zboží na ukásku fra o
se zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bez přirážek.
ORG“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “gjij

Prosím veledůstojné dnchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěrnzávadu domácímu.

Veledůstojnému

duchovenstvu!

Praha-l, ul.
Jan Staněk Kar.Světlé,

J čís.19n,rohKonviktské ul., ený pastř sp,
eielné na kostel náčiní, dovoluie

* doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílně rnčně praco=
vanýeh kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádoby at. d, vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

úieací a jen © ohní slatá a střádří. Na požádání hotové
ráce ua ukázku, rozpočty, nákresy ueb cenníky franko.

Za veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnotí. Provedení ad nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bescenné. Vše posílám již posvěcené,

ČTV O OAOKOOA
Podnikatelství staveb
a technická kancelář

JindřichaT 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.

Technická kancelář nalézá se v Ji
říkově třídě v čísle 394 dům p.

Skuherského pod pivovarem.AAV
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Sjezd česko-německých katolíků
v Chebu.

(14) „Nestojíme za pořádek“, toť heslo
dnes všech nepřátel katolíků, kdykoli tito se
blásí také k životu. Chce-li katolicko-politická
jednota pořádati schůzi v tom kterém městě,
kde tlakou na radikální buben, dostane se jí
jistě ohražení: „my nestojíme za pořádek“.
Chtějí-li katolíci uspořádati za jakýmkoli účelem
průvod, který není čistě náboženským, zapoví

se, protože páni „neračí za pořádek“. V tom
ohledu nejsme my katolíci v katolickém Ra
kouska na tom lépe, než naši rodáci v uzavře
ném území, kteří sice platí na říšské potřeby,
jako jiní, nepožívají však v občanském životě
práv jiných.

V hlavním městě t. zv. Chebska, kde je
slašně katolický lid sorganisován, chtěla nati
onální městská rada zapověditi manifestační
průvod katolíků za příčinou sjezdu, konaného
dne I., 2. a 3. t. u., ale rozmyslila si to po

, rázném vystoupení katolíků, spokojivši se tim,
že representační sál svůj odřekla jak katolíkům,
tek zednářům, kteří v týž čas svolali své stou
pence do Chebu, aby protestovali a z.ložili zde
odbor „svobodnéškoly.“ Zajel jsem si z Kar
lových Varů na tento sjezd a odnesl jsem si
dojem nejlepší. Průvod 3000 možů a jinochů
byl tak imponojící, že natioválové ani nedatli,

. ač jinak celé město s okolím bylo pa nobou.
„Ještě pevně stojí ten náš katolický hrad“
myslil jsem si a vida to množství naskrz
slušných mužů, tleskajících slovům řečníka:
echceme Rakousko upravedlivé, v němž by se
všem uárodaostem dostalo, co jim patří“, myslil
jsem si: proč bledáte těžiště, na němž byste
rakouské národy osmířili, proč vymýšlíte nové
a novévěci,pročslibujetea obmýšlítejednoho
svými dary, aby to druhý nevěděl a kupujete
si náladu, proč to vše děláte? — Zde máte
základ, na němž můžete nové Rakousko zbu

tvoří ohromnou většinu, opřete-li se o ně, jak
by se stalo usi v Německo, kdyby tam byly pc
měry podobné, pak se nepotřebujete ohlížeti
po nikom, neboť máte direktiva před sebou,
přirozenou, poctivoa a spravedlivou. A dále

FEUILLETON.
ZRradee Králové přímo do Srbakého Bělehradu

Cestopisný obrázek od Vendelína Honzíka.

(Dokončení.)

S povděkem přijal jsem nabídku abilurienta
p. Nikoliče, s nímž cestou jsem se seznámíl, že
mně zakoupí lístek ze Zemuna do Bělehradu;
zatím jsem spěchal do kanceláře srbské pohraniční
policie, dal si kvapně potvrditi pass a skočil do
vozu. Vlak přejel smělý most přes Sávu a zastevil
v prostranném nádraží hlavního města království
Srbského téměř již za šera večerního, v 12. den
mé cesty. — Stěží prodrali jsme se houfem chlapů,
kteří se hrauli do našeho vozu; byli to patrně
snosači.« Hned u kolejí zastavil nás ocarinarskí
činovníke, ale vida, že nemáme ničeho, co by clu
podléhalo a uslyšev, čím jsem, zdvořile zasaluto=
val a ustoupil. Ještě malá pozastávka u východu
před tváří »žandarma«, jenž spěšně jméno, by
dliště a stav si poznamenala již byli jsme mimo
nádraží proti zahradní resteuraci, odkudž zalétaly
zvuky melancholické písně, vznikající v hrdle
dívčím. Můj známý prosil, abych se oddal úplně
jeho vedení a sifbil, že vyhledá laciný a dobrý
botel. Svolil. jsem. Cestou jsme se přeptávali brzy
já, brzy on. Ten radil hotel »Makedonija=, onen
»Balkans, jiný »Srbija«. I rozhodli jsme se pro
tento. Vrátný adělil cenu postele slovy: »Jedan
dinar i dvadeset para dinarskich za jednog gospo
dina«, t. j. asi ©K 20 hb a my po krátkém váhání
věci mu předali, pokoj si prohlédli a k večeři zas
sedli, sJelovníka obsshoval řadu jídel a nápojů
v cenách opravdu levných. Kuře na paprice stálo

V Hradci Králové, dne 7. září 1906. |
I

jsem se zamyslil: proč častěji ejezdy katolické
nepořádáme, když se celkem všecky vydaří až
na to, že to obyčejně zůstane při akademickém
mlavení a řízné resolace neopustí papír proto,
že tu není rázných mažů, kteří by měli vedle
krásných slov pohotově také krásné skutky ?|
Na každém sjezdu vyslovila se potřeba lepšího
katolického tisku, ale když to dojde k činu,
není buď peněz, neb schopných sil, po případě
obého. Na kuždém sjezdu položen důraz na
organisaci, ale obyčejně nevykoná se více, než
že se zvolí výbor pracovní, který avrhne práci
na jednoho, jenž vida, že není dostatečně pod
porován, složí též race v klín,

I v Chebu prosloveno více krásných řečí
a bylo by pouze přáním, aby krom okamžitého
povznesení nálady měl sjezd výsledků trvalej
ších a praktických. Na průvodu dopoledním
do kostela zúčastnil se hlavně venkova t. zv.
elíta dostavila se teprv k odpolednímu slav

|nostnímu shromášdění. Kněžstva bylo mnoho,
intelligence laická, jako všude, scházela. Ta si
teprv musíme vychovati, dokod nedostaví se

| úpadek radikálních snah, jenž by byl s tn,
mnohým otevříti oči. A ten úpadek se prý du
stavoje i v táboře německých nationálů, kteří
marně lepili na každý sloup provolání: „svo
bodomyslní občané, učitelé německé mládeže,
rodiče německých dětí, vstupte s námi do boje
za svobodnou Školu, za právo a pravda, za
Školní zákon, od císaře potvrzený, od papeže
prokletý! Vyrvete německé školy z rakou re
aktionáfského klerikalismu a odevzdejte je cele
a jedině státu! Vychovejte znaších dětí pevné
německé charaktery! Více než kdy jindy roz
píná černý klerikalismos své drápy, ale církev
Němců založil jen Lutr. Dokuď církev buda na
světě, nebude pokoj!“ Jak viděti, němečtí na
tionálové sní již o konci katolicismo, aby měli
pokoj, ale to si na ten pokoj počkají.

Ze šlechty dostavil se předseda Traat
maosdorf, Windischgrátz, Grimeustein, za J. Em.
p. kardinála kapitulár Manlík. Telegramy za
slali předseda ústředního komitétu Šylva Ta
rouca, kardinál Skrbenský, biskap Doubrava,
Schobl, Říha, Scháťer, baron Spiretti, Hohenlohe,
Karlach, Zděnek Lobkovica j.

Řečníkem byl Racke z Mohuče: „co dě
kuje německý lid katolické církvi“, dělník
z Vídně Spalovský o dělnické otázce, zná:ný

pouze 60, chléb tvaru a chuti jakési hnětynky 4,
pivo ("/; 1) 20 p. d.; zkusil jsem i doutník stom
puse za 5 p. d., ale byl o polovinu kratší než náš
»krátký« a chutnal nevalné, Společník můj navrhl
po večeři malou procházku nejživější třídou, jež
sluje »Terazija« či »Kralj Milanova ulica.« Ačkoli
jsme mohli jeti drahou elektrickou, zvolili jsme
raději cestu pěšky, jež při svitu elektrických lamp
a cyrkotu tisícůa tisíců cikád byla velmi příjemná,

Ráno jsem osamél; můj společník odcestoval
do Šabce. Po snídaní vyšel jsem na vysoký park
»Kolimegdsn«, sousedící s pevností, abych odtud
sbléd) polobu města. Bělehrad (asi 80,000 ob.)
leží na severní hranici Srbska při soutoku Dunaje
a Sávy na mírném svahu, jenž tu a tam je ro
vinou, tu a tam zrovna neschůdnou strání. Směr
rozlohy východozápadní převládá nad severojižním,
K severu táhne se nepřehledná nížina uherská,
k jibu krajina kopčitá. Architektonickou stránkou
město nevyniká. Z budov upoutávají pozornost:
hlavní kostel, královský palác, universita, divadlo,
hypotheční banka, nemocnice, ale ani to není
monumentální,

Přehlédnuv takto povšechně město, přistou=
pil jsem k pozorování národopisnému; bylť ac
jiš zatím rozvířil po ulicích a náměstích rušný
život. — Tomu, jenž rychle přejel krajiny, uher
skými Srby obydlené, objeví se v Bělehradě typ
nový: pleť temná — jakoby silně opálená — oči
černé, vlasy a vousy rovněž — knír každý Srb
nosí — postava prostřední neb vysoká. Intelli
gence šatí se moderně, venkov podržel národní
kroj tvarů přerozličných. Vedle Srbů viděti častěji
i Bulhary a Turky. Katdým krokem něco nového,
každou chvíli hlásí se evropský Orientl Po ulici
s hlavou skloněnou kráčí zvolna starší muž a
vede za provaz koníka, obtěžkaného pytlíky s uhlím

| Ročník XILJmserty se počítají levně,
Obnova vycháví v pátek v poledne.

jesuita Boisl: „naše úloby“ a jistý student o
církvi, pokroku avědě. Drubý den byl věnován
sekcím hlavně otázce ženské (dr. Hilgenreiner).
Kázání měl br. Galen. V neděli odbýván slav
nostní komers, v pondělí večírek dám. Průběh
bylpovšechněslavnostnía imponující,lid ven

v nejlepším pořádku 8 nejbližšími vlaky vracel
se do svých domovů.

Náboženská základna českého
národa v historii.

III.

(3) Jak se studuje historie náboženské
základny vašeho lidu? A řekněme určitěji:
s jakou vážností přemýšlí naše intelligence i
polointelligence o tom náboženství, které ze
stávajících vyznání mezi Čechy jest nejstarší

pokusů přežilo? Bolem se srdce svírá, pozc
roje-li nestranný člověk, jak frivolně — ano

lionům předků byla nejsvětějším ideálem a
kterou posud většina našeho národa vyznává.
Proti lupičství, proti žbářům a zákeřným vrabům
nemluví se tak hrabě a bezcitně jakou proti
církvi katolické a slubům jejím. Žádný lotr
neutržil tolik pustých nadávek, jaké se sypou
na ty, kteří neohroženě tvrdí, že Kristova nauka
jest božská, a že církev katolická vykonala
mnoho prospěšného nejen pro povznešení mrav
nosti, ale i pro vědecký a hospodářský pokrok.
Běda tomu, kdo se tohle odváží nyní řícil
Bude ukřičen a krajně ztupen, i kdyby sebe
lepšími doklady své mínění odůvodnil. Jako
by vznešená víra, která hlásá lásku i k ne
přátelům, jež zapovídá závist, lež, přetvářku,
obžerství a pomlavy, byla —nejhorší otravou!
Jako by Karel [V., Arnošt z Pardabic, Tomáš
Stítný a vůbec všichni naši velikáni a věrní
synové její bývali táž katolickým náboženstvím
— mravně zkaženi|!

Pozorujme do očí bijící nesrovnalost! A
prosíme, aby ji pozoroval i každý slošný žid
a evangelík. Sbírají se s velikou lásko, ano
8 uctivostí sbírají se nejneumělejší památky po
předcích našich. Jak úzkostlivě se dbá, aby

dřevěným. Na otázku, jaké je národnosti, odpo
vídá ochotně: »Srbin, kao (jako) iti, gospodinel«
Tamto dlouhým krokem blíží se starší muž vy
soké postavy v známém úboru. »Ja sam Erce
Bovacl« odpovídá a bez pobídky vypravuje své
osudy životní. Zastavíš u novostavby; v prachu
a horku vláčí tu mladí Bulhaři v prkenných no
sítkách na zádech spoustu cihel — opravdu koňská
trpělivost . . . S prava zazní silný hlas: »Ladna
(studená) vodala »Bozal« Tot Turek, dobře po
fezu patrný, s konví dřevěnou běží kolem, aby od
žízně pomáhal; prodává nápoj přímo ledový, za
žloutlému mléku podobný, kysele chutnající a
z prosa prý připravovaný. Podál na schodech kon
sulátu hoví si soukmenovec jeho s turbanem. Za
jímavá je podívaná na vojsko, U prostých pěších
čapka modrá s vysokými postranními chlopnémi,
kabátec bílý — nékdy hodně špinavý — kalhoty
modré, boty vysoké, v levo krátká šavle, Důstoj
níci pěchoty mají oblek slušný: čapku bílou na
způsob ruské, kabát bílý, kalhoty šedé, boty nízké,
v levo dlouhou šavli. O napjatosti mezi vojskem
a občanstvem ani řeči, poměr důstojnictva k muž
stvu srdečný; viděl jsem seděti důstojníky nejen
mezi civilisty, sle i mezi vojíny prostými svorně
u nektaru, ano viděl jsem, jak důstojník člověku,
jenž na rameně ani jediné bvězdičky neměl, velmi
přátelskya dlouho veřejné ruku tisknul.......
Policie nosí tmavou ploskou čepici s červeným
pruhem, bílý kabát, modré kalhoty, vysoké boty,
v levo za koženým pasem krátkou šavli, v pravo
revolver v pouzdře. Vážným krokem kráčí popové
s dlouhým vlasem i vousem ve vysokých Černých
čepicích tvaru válcového a v dlouhých černých
kabátech se širokými rukávy,

Zbytek dopoledního času a celé odpoledne
věnoval jsem prohlídce znamenitějších budov. —



každá památka do časů nejposdějších se za
chovala! Protestaje se, boříli se starý domek,
Da němě třebas nic uměleckého není. Uschovává
gedo moče stará kniha, ktorá nevyniká ani
obsahem ani rukopisem; rovněž tak star:žitné,

neumělé ooránk? sošky a jo Opakojeme, žetyto památky sbírají se s láskou,jakkoliv náš
vkus značně pokročil ; vždyťpocházejí od našich
milých a ctěných předků. A intelligentní
návštěvník mušea nesměje se neumělým vý

tvorům dávných předků; ctí poctivé snahy
těch, kteří měli aspoň apřímnou vůlí, třeba že
ae jim nedostávalo širšího obsoru.

Učenci čeští pečlivě studují i pohanskou
víra našich předkův; a netupí pohanské Čechy
pro to, že uctívali Ladn, Velesa, Radigosta a
že boldovali v nemalé míře pověrám.

Jestliže v tak zv. pokrokových listech čtou
se surové posměchy na zpověď, ostatky svatých,
ba i sprosťtácké urážky samého Spasitele, do
vedeme si lehce představití, jak asi „intelli
genti“ takto píšící a jejich přátelé hovoří o
náboženství v úzkém kroužku, kdy hrubá slova
nepodlehají tolik veřejné kritice. Zrovna mrazí
až v kostech toho člověka nestranného, který
slyšel tak někdy, jak zvláště naše mladá „in
telligence“ „luští“ otázku katolického nábožen
ství. Neotesaný „vtip“ za vtipem, aby cigaretta
lépe chutnala i aby se ukrátila dlouhá chvíle.
Jiného účelu takové „náboženské hovory“ o
katolictva obyčejně nemají. Tohle jest výrazný
důkaz „vlastenectví“ takých „pokrokových“
lidí. Posměch a jen posměch z těch ideálů,
která byly našim předkům hvězdami nejdraž
čími a za ně obětovali často netoliko statky
své ale i krov, Víra z Palestiny k nám přine
sená a rabíny udržovaná má pokoj. Za to „vla
stenecký“ jan směje se do očí svým předkům,
svým pokrevencům,že vyznávali víra Kristovu.

Řekne-li mu někdo, že ta a ta stará bu
dova by 8e měla zbořiti, hned vypne janácká
prsa a s omělkovaným „vlasteneckým zaníce
ním“ počne široce deklamovati o zachování
starých památek. Souhlasí nadšeně s tím, aby
se sbírala lidová pořekadla, aby byly zacho
vány národní kroje, aby 8e sbíraly národní
písně; vždyť jest taky-demokrat, ovšem hlavně
proto, aby neztratil slavozář člověka pokroko
vého. Ale při tom se vysmívá zbožným zpěvům
téhož prostého lidu, jeho nadšené úctě k Panně
Marii, jeho tklivému rozjímání o utrpení Kri
stově a pod. A čím hrubší „vtip“ na úkony
katolické církve z úst vypustí, tím blučnější
chechtot soadrahův se ozývá. A při tom —
žádnou domlavou ho nepřivedeš k tomu, aby
místo vtípů vážně prostudoval nějakou větší
koibu katolickou, jež víra naši hájí. Posměcb,
vtip, to mu jest nade všecko vážné studium.

Jest nedělní ráno. Kráčí processí zbožných
venkovanů — kolem hostince, Tři — čtyři ku

ekými předsudky vyrovnali“, vyblédnoo z okna
a měří jednak pohrdlivě, jednak 8 oštěpačným
výrazem udřené venkovanky, nesoucí 6i D8
zádech výhradní pouta obživu — bochníky
nebo půlbochoíky chleba. Venkovanky zpívají
dosti neoměle, protahojí každou slabiku. Ale
v očích jim září posvátný jas; jdou 8 ideální
tužbou, spěchají k poutnímu místu, aby si ale
vily před oltářem vypověděním těch věcí, které
by tak hned jinému nesdělily. Jdou 6 pevnou
uadějí na úleva. — A diváci? Oči ae jim pod—————>
Katolický kostel je velmi chuďoučký a zastrčený,
takže nelze ho snadno nalézti. Zasvěcen je sv.
Vladislavu a postaven byl r. 1888 na rozkaz Jeho
Veličenstva císaře a krále. Bělehradský hlavní ko
stel pravoslavný zasvěcen je sv. archandělu Michaln
a stojí blízko rakousko-uherského vyslanectví, Je
to jedna z budov, které čharakterisují Bělebrad,
Pozlacená véž chrámu pěkně se vyjímá u přímo
k návštěvě vybízí. Vejděme dovnitř! Poblíž vchodu
v pravo čteme náhrobek knížete Michala Obre
noviče III., v levo metropolity Michale. o něco
dále v pravo jsou rovněž při stěně tři ozdobnější
sedadla: prostřední, nad nímž jest obraz cara
Stěpána Dušana Silného, současníka a přítele
Karla IV., je vyhrazeno králi, levé královně —
král Petr I. je vdovcem — pravé metropolitovi;
o nádheře zařízení vnitřního mluviti nelze, Ve
hřbitovním kostele sv. Marka odpočívají tělesné
pozůstatky nešťastnéhokrále Alexandra a královny
Drsgy. O mramorový náhrobek, jejž dale postaviti
Anna Janu Obrenovičovi, choti svému, opřeny.
jsou dva dřevěné, stříbrně bronzované, asi 1 metr
vysoké a dole zošpičatělé kříže; na levém napsáno
na příčce kratší: +Draginja Obrenovice, ne pra
vém: »Alexsndar Obrenovic.e V hlubokém pohnutí
setrval jsem delší dobu nad obětmi Damoklova
meče.. . Bělehrad má také mešitu. Nic snazšího
než ji nalézti! Bílý minaret (věž) s Červenou stře
chou a půlměsícem neklemným je znamením, že
tu stánek Allahův. Zezvonil jsem vedle mineretu.
Po chvíli přiběhla mladá Srbkyně a zvěděvší účel
mé návštěvy, pobídls, abych vešel; podavší výklad
vnitřního zařízení mešity — vstoupil jsem obut
— obrátila zřetel můj | ke stránce vnější a uké
Zela na »pitomi kestene (pěstěný kaštan), jenž při

stále hustějí — a pak se při omíchu všecko

sapije. Za hodinuže výletní průvod, kterýbude mnohem veselejší. Tam místo bodů du
chovních nastanou pohodlnějšíhody posemské.
Místo suchého ebleba a vody — maso a pivo.

do pokrokových novin, jak poati zoemravňují,
jak se lidé při nich opíjejí, atd. Dle staré ša
blony — a dle chytráckého vzoru listů poži
dovštělých. Tážeme se, zda jest právě nutno
k odsouzení takových konsků poukazovati na
slova filosofa dra. Dardíka? Tážome se, zda
jest potřebí citovati slova Dardíkova, dle nichž
ten, který trhá babičce růženec s raky, stojí
kulturně hodně nízko pod charakterem takové
zbožné stařeny ? Takové chlapecké výstřednosti
odeuzojí se samy. Kdo takhle jedná, dokazuje,
že Tomek, Palacký, Flajšhana, Winter a Rezek

dokazaje, že dle těchto vážných dějepisců po
vabu náboženských prondů v Čechéch vůbeu
opravdově nestodoval a že místo vášné úvahy
o náboženské duši českého lidu se chce oddé
vati pohodlnému cyviemu, který sice může
mnoho pokazit, ale nic nepostaví. A proti ta
kovým lidem by měli vážný hlas zvednonti
i slušné krahy mimokatolické, nemá-li u nás
zavládnouti, místo vášného luštění náboženské
otázky jízlivé vtipkování a mělké fráze.

(Dokončení).

Dopis z Prahy.
Zastavění Letensképláně. Jednou s nejpal

čivějších otázek, jaké Praha má a musí v nej
bližší budoucnosti rozluštiti, jest otázka za
stavění pláně Letenské. Několik již Jet uply
polo od té doby, kdy byl vypsán konkurs na
plán průkopu letenského a úpravu pláně, a
posud řešení nepokročilo valně ku předu. Bu
duje se síce milíonovým nákladem most z Mi
kulášské třídy k Letné, a byl by již nejvyšší
čas, aby průkopné práce byly zahájeny, leč ne
dochází k nim, ačkoli nelze upříti, že nejlepší
letní doba se takto propásla. Po množství
přednášek, ktéré o průkopn a úpravě Letné
byly uspořádány, po ukončení četných sporů
a veřejných i soukromých zápasů, při nichž
nešetřeno ani osobních poměrů, jak v Praze
jest nechvalným zvykem, přicházejí konečně
ze staroměstské radnice do veřejnosti zprávy,
še plány na kýženou úpravu Letenské pláně
se dokončojí a že v nejblíže příštích dnech
budou hotovy a veřejně vystaveny. Není v Praze
a v Čechách zajisté nikoho, kdo by si nepřál,
aby veliký tento úkol byl zdárně rozluštěn
na prospěch příští Veliké Prahy a jejího okolí,
a to způsobem šťastnějším, než-li doposud dálo
se zastavování větších ploch v městech praž
ských. Naši techoikové neměli v této věci do
posud šťastnou ruku, ba také ani neopřeli se

přáním a rozhodnutím aepovolaných činitelů,dyž šlo o parcelování a neúčelné zastavění
četných ploch a bloků. O nějaké účelnosti
střídání su bloků, aby zastavovány byly v 800
vislosti, nebo o střídání se bloků bez zahrádek
ve zabrádkami v popředí neměli naši pražští
technikové vůbec potuchy, a zastavovali jak
sv+hovité terruiny, tak bývalé zahrady i příkré
svahy a stráně jenom nevzblednými odpornýtni
činžáky, budojíce ulice, jež měly šířku co
nejmenší, za to však výšku nadbytečnou. Jaký——————-——
zdi bují. Tou chvílí šoural se kolem nás starý

v minaretu ukončil. +Kraljev dvore na Teraziji
je budova nová o třech kopulích a dvou poscho
dích, sousedící s parkem, kde stával starý palác,
v němž 11, června roku 1903 v noci dočkali se
Obrenovičovéhrůzného konce... V sousedství
zahrady je budova ministerstva vnitřních a mini
sterstva zahraničních záležitostí, nedaleko naproti
dům ministerstva věcí duchovních a vyučování.
Laskavostí akademika p. Miletiče dostalo se mně
přístupu do budovy »skupštiny« (sněmu). Ač jsem
byl na primitivnost srbského parlamentu připra
vován, užasl jsem opravdu, když jsem před ním
stanul. Budova přízemní, dílem zděná, dílem dře
věná, střecha z červeného plechu, ministerská
křesle, poslsnecké lavice, galerie, vůbec všechno
velmi prvobytné. Bělehradská svelika škola“ nemá
dosud medicinské fakulty; doslechl jsem však, že
zřízení její jest otázkou krátkého času. V průčelí
veliké budovy této čte se nápis: »Miša Anasta=
sievié svom otečestvu« (vlasti). »Pozorište« (stánek
Tbalie) na blízku jízdecké sochy knížete Michala
Obrenoviče IJI. je budovou pěkně se representu
jící. Výklad o ní podal uniformovaný vrátný; mezi
jiným ukázal na dekorovaný brvní balkon v pravo
— lože královské. Blízká suprava fondova« (hypo
theční bsnka) má vnějšek slušný, vnitřek sličný.

Slunce již k západu se chýlilo, když jsem
byl s předsevzatou problídkou města u konce. A
když jsem ještě téhož večera přejížděl most přes
Sévu a patřil na město, v moři světel tonoucí,
slíbil jsem si pevně v duchu, že je na své příští
cestě napříč Srbskem zase navštívím ....

' potom div, že povstuly ulice ačásti Prahy
pesmímně nevzhledné, v nichě pobýt mení oi
kterak lékavý a nesnese ani přirovnáníke po
bytu v městech jiných. Tísnivý dojem v po

| dobných ulicích negeslabí ani výstavná osehi
tektara jednotlivých domů, be ani různé kom

- plexy sadové, bys aamy o sobě byly sebe
vkusnější. — Jinoa osudnou chybou moderatho

| stavebního ruchu v Praze jest, že rodiny, steré
| by chtěly nerušeny pobodlně bydleti v isolc
| vaných domech rodíných nebo ve vilách, jsou
odháněny na vzdálené periferie Prahy.

Melse při tom opomenoati mičením,
že tento — nejmísněji řečeno — zastaralý
apůsob zastavování padá na vrub bídnémo sta

vebcíma řádu prašskómu, jenž již po dvacet
let čeká na změny, zemským výborem dávno
usnesené, leč ku projednání na sněmo král.
Českého sa atávajících rozrašených poměrů
politiských dostati se nemůže. A právě při
tomto bodě srazily se na staroměstské radmici

"dva směry, če jedui prohlašovali, že i na sá
kladě nynějšího stavebního řádm mohlo by se

budovati mnohem praktičtěji a dokonaleji,
nežli se buduje, a že bv mohlo býti přiblíšeno
i ku zdravotete a esthetickým požadavkům.
Pražané, kteří se zájmem sledují postup otázky
zastavění Letné, doufají, že tato věc nebude
zdárnému rozuslení otázky na újma. S po

| váčkem proto se musí vítati, že vymikající
český technik, inšenýr František Zvěřina, člen
obecníbo zastupitelstva pražského, bez odpora
jeden z nejhorlivějších, hájil na staroměstské
radnici s veškerou rozhodnosti názor, še plán
polohy a úpravy Letné musí býti propracován
tak, aby nemohla se ho ochopiti šádná sta
vební nezdravá spekulace, jako stalo 8e zs
jiných okolností v předcházejících letech.
Předem zmíněný odborník trvá na tom, že
plán úpravy Lotné musí býti doplněn předpisy,
které mají za účel stanoviti taková pravidla

zastavění, ab bodový, které ns oněch místechbudou provedeny, vyhovovaly požadavkům kra
sochuti a zdravotnictví, a přispůsobovaly se
celkové úpravě a vzhledu okolí.

Tyto nutné předpisy musí stanoviti přesnou
vzdálenost čáry stavební od čáry regulační,
největší dovolenou plocho zastavění jakož
i Ohražení parcely. Rozumí se, že musí býti
vzat zřetel i k nákladnosti architektory, zda-li
tato má býti o vyšších požadavcích, nebo má-li
odpovídati jednodachosti a nejprostší účelnoati,
dále ku počtu pater budovy, ku vzdálenosti
od sounedních branic a budov a pod. Podob
nými předpisy bade každému umožněno, aby
sesnal, jak bude moci stavěti, s jakým nákla
dem si může postavitisvůj útulný domek
nebo víla, a jak přispěje všeobecným poža
davkům žádoucí pěkné úpravy i zastavění
Letné, která jedině tímto způsobem může ce
státi hledanou a krásnou částí Prahy.

* .
*

Národní skandál. Jinak nelze nazvati Job
komyslnost a ledabylost, s jakou „výkvět
českého řemeslnictva a šivnostujctva“, „Reme
aloicko-šivnostenská beseda“ v Praze, připravila
se k doplňovacím volbám do c. k. živnostenského
soudu v Praze a soudu odvolacího! A to
v době, kdy representant řemesluictva a šivnost
nictva, poslanecJosef Jirousek, zasedl v pre
sidiu rady městské jako starostův náměstek...
Věru, stydno jest člověku, Čte-li, že Řemesi
nicko-živnostenská beseda v Praze doporučuje
za kandidáty k doplňovacím volbám do c. k.
soudu živnostenského a soudu odvolacího
Martina Carova, Emila Kliogensteina, Rudolfa
Hornsteinera a Bertolda Kranse — tedy vesměs
zuřivé Němce, načichlé všeněmeckouzuřivostí, a sarytl
nepřátely všeho českého, 8 výjimkou peněz
českých odběratelů. Pokud se týče posledně
jmenovaného, B. Krause, je tento Germán
postižen problášením konkarsu — nikdo ani
neví, kde se zdržuje, a „výkvět“(?) českého
řemaslnicko-šivnostenskéhostavu jej kandiduje!
— Není to věc neslýchaná — pravý národní
skandál? Jak původci tohoto skandálo jej míní
papraviti? Jaon ti lidé vůbec schopni pochopiti,
čebo se dopustili? — Mímo uvedené v II. sku
pině kandidované pyšní se na kandidátní
listině „naší“ „Řemeslnickc-živnostenské Be
sedy“ jestě ve skupině IV. následující Němci:
Antonin Můse, Jan Schabner, Vilém Hofmann
— vesměs Germáni, kteří živnostenskému
soudu doposud vždycky vrátili české přípisy !

A za těmi, kdož takovouto ostudu Čes
kému živnostnictva v Praze pášou, má jíti
česká venkovské řemesloictvo a živnostnictvo?
Kam by došlo?

Věra, k tomu poznámek netřeba!
. *

+

Ku volbám do sboru obecních starších.
Příštího měsíce bude batno vykonati volby do
sboru obecních stárších král. hlav. města Praby,
k nimž obě na radnici zastcapené strany chý
stají se přikročiti ve znamení kompromisu.

1 Mezi členy bora, kteří vystupají, Jest sku



tečně několik — snad celá polovina — osob,
0 jichž činnosti ve sboru doposud nikdo nikdy
nosvěděl, a jež jsou ve sboro považovány snad
jenom za ozdobu. Jaký prospěch pražská obec
s takových činitelů má, to možno pochopiti
s toho, že jenom dva z těchto pánů, nyní ze
sboru vystapujících, zaopatřili ve třech letech
svojí působností sedmnácte svých příbuzných
ve službách obce pražekél Nablodě k jiným
věcem, jest takováto „působnost“ v ohledech
rodinných soad chvály bodná, « ohledech
mravnosti a fankcích obecního staršího však
bodná zavržení. Vatapají-li do sbora lidé, aby
v této nabyté hodnosti pomáhali zaopatřovati
evé příbuzné, pak roste nepotismas na škodu
dobré a zdárné činnosti, na radnici zahnizďají
se nezdravé poměry a pražská veřejnost se
desorganisuje. Kompromisy, které staročeská
strana v minulých letech se stranou mlado
českou pro volby do sbora obecních starších
uzavřela, byly věcí nezdravou a zbytečnou,
poněvadž strana staročeská byla na radnici ve
většině, a majíc velký kmen oddaného sobě
volióstva, mohla všdy bez kompromisa k vol
bám se chystati. Důsledky kompromisů let
minulých jsou doposud všady znatelny, ueboť
ochromují zdáraý vývoj obce a udráují při
vesle sbora osoby, kteréž by duševní svojí
způsobilostí stačily jen tak na ves. Jaký to
má — tažme se — smysl, vysílati do sboru
Jidi, kteří nepromluví ve sbora s nepromluví
v komisíob, kam jsou voleni — ba ani do nich
nejdou — 8 ve schůzích sboru jen se chvějí
obavou, aby někdo jich aevyzval ku pronesení
nějakého samostatného úsudku. Nezdravý tento
úkaz zasluhuje bedlivého šetření, aby mohlo
se přikročiti k nápravě, na staroměstské rad
nici velenutné a neodkladné,

j kult pochybných divadelních „w
mělkyň“. Dřed nedávnem vyviaal ae a po jistou
dobu v Praze trvá kult „divadelních hvězd“,
v jakých by se jinde nikdo ani nezmínil, jež
však v Praze chytrou reklamou aodržají se na
povrchu, ačkoli jich „umění“ jest věcí velmi
ubohou. Mezi těmito hvězdami žena jistého
krejčího, který sám byl nucen častěji zakroditi,
když věci byly již přespřílišné, po bezměrných
skandálech vrací se opětně do smíchovského
divadla, aby hovělu nízkým pudům a choutkám
lidu, který oměním rozamí různé oplzlosti,
jaké předvádějí se ve smíchovské areně. Z to
hoto divadla odešla pověstná ta „hvězda“
e ostudou, vplala však do něho opět za hla
bolu barnumské reklamy, ke které pomáhaly
i denní listy — — — Vymyšlená cesta do
Ameriky se zabezpečením ohromného honoráře
10000 dolarů měsíčně (|), sensační opředení
pověstmi o uabídkách ještě větších, frivolní
bistorie, zálety, vymyšlené tragedie v čelných
rodinách, to vše dostačí, aby nemyslící dav
hrnul se do divadla a tleskal osůbce, která
mimo svoji troufalost nemá přednosti, za
kterou by mohla sklízeti úspěchy, ježto jest
osobností jinak bezvýznamnoa . . . Po její
stopách tábnou se pak různé, bez talentu a
nadání jsoucí jiné „umělkyně“, které s tron
falostí rovněž podivuhodnoa, nemajíce za špetku

„mravní ceny, konají „pohostinské výlety“ dovenkovských měst, pořádají vystoupení a pod.,
ač umění jich jest v pravdě pouze k polito
vání. Zástapkyní tohoto drubu žen, žijících
nejnižším způsobem z milostných pletich, jest
jedna dramatická umělkyně, která z nedo
statka lepšího zaměstnání stala se „herečkou“.
Kdyby jen tisící díl tobo, co některé venkovské
listy k úžasu všech, kdož tato osobu zvají,
přinesly, bylo pravdou, byla by Sára Bernar
dova zahanbena, ba zmizela by jako bublina.
Zatím však obratoá ruka epřežence podobné
umělkyně — snad v hledání milovníků a těžení
z jich hlouposti? — obstará reklamu a hvězda
plyne dále, břešíc na lidakou hloupost. Jak
dlouho ještě na úkor skutečného amění budou

pražak é obecenatvo otravovati podobné parasity

Obrana.
V

9) Kde jest vimem maším hospo
dářským úpadkem? Požidovětělélísty na
máhají se v potu tváří odvrátíti pozornost
českého lidu od „vlasteneckého“ působení ží
dovského kapitalismu. „Právo lídu“ vypočítalo,
že pět šlechtických rodů drží třináctý díl
české země. „Čas“ zase píše 25. srpna tohle:
„I orgán katol. duchovenstva českého „Čech“
si již ovědomuje, že „hospodářsky opadáme, že
dělný lid náš mosí do cizích služeb, kde hyne, že
podníkavost česká jest nepatrnou a že bitvy o exi
stenci národů nevedou se jen na bojištích vojen
ských, nýbrž i hospodářských“. To tedy „Cech“
úš ví; neví však a nechce vědět, že hlavní,
De-li jedinou příčinou smatného toho stavu
byl — Řím, který po staletí hubil národaí
vaši energii a dosad ji dusí; a že tadíž hlav

ním prostředkem k uvolnění národních silmosí býti odpoutání českého národa od Říma,
dokonání díla, které už jednou bylo začato,
ale násilně přerašeno. Řeči o hospodářském
úpadku našem v ústech lidí, za které mluví
„Čech“, vyjímají se jako krvavý výsměch (?)
bídě, kterou sami pomáhají udržovat, aby

moi žít. Blíny potřebují ke svému vzrůstuin.
Na to odpovídáme tolik. Základy k nej

většímu hospodářskému rozmachu položeny
včeském státě za Karla IV. S velikým ob
divem sleduje nestranný pozorovatel, jak Otec
vlasti podporoval všecka odvětví zemědělství a
obchodu. V době té však, v které Lutherovo
evangelium podmanilo si valnou většinu ná
roda, nastal přímo žalostný úpadek hospodář
ských poměrů. I to,co Karel IV. postavil,
nechávulo se hynouti, natož aby se šlo dále!
Hawižná šlechta hýřila z potu práce novol
níků. Karel ze Žerotína se vyjádřil, že kdyby
nebyla naše vlast tolik úrodná, že by zde
bynuli Jidé hladem. To byl divný pokrok!

Židovským kšeftařám však při tom vedlo 8eobře.
A teď? „Právo lida“ mělo k svému sdělení

dodati, co ta půda šlechtickým velkostatkářům
vynáší čistého; mělo aspoň zhraba odhadnouti,
co se musí z tá půdy platiti obrovskémo počtu
úřednictva a dělnictva, jak obrovské daně plynou
ze statků těch do pokladny státní, a — jak

z peněz vypůjčených. Teď se Jehko shledá, že
některý židovský kořalečník v zastrčeném kom
bálka vydělá ročně víc než při velikých sta
rostech rolník na čtyřiceti korcích pole —
zvláště je-li rok neúrodný.

Leč jest potřebí už značné dávky prol
hanosti a drzosti k tvrzení, že Řím jest „hlavní,
ne-li jedinou (??) příčinou smutného stavu“
národohospodářského. Čas chce býti hlachým
a slepým k židovským čachrům. V židovských
kořalnách propijí se ročně u nás milliony. Za
to může církev? Israelští kšeftaři lichvou a
zaviučnými bankroty připravají oárod náš též
u milliony. Požidovštělé listy české uveřejní
za tačný bakšiš veliké insertyi germanisajících
židovských kšeftařů, ač tvrdí, že chtějí pra
covati za osvobozením hospodářským našeho ná
roda. Ze všech stran se sbíhají židé do Čech,
aby si zde připravovali ráj, kdežto český člověk
masí prchati k vůli výživě za hranice. 8Se
všech stran jsme sevření židovským velkoka
pitálem, který čmabem větší podniky stahuje
do vlastních rakoa. A co z toho všeho dává
národu, x něhož tuční? A co s těmi milliono
vými úroky, které dostává Israel bez veliké
práce za svoje půjčky od státu a todíž nepřímo

póho Času jest vinen snad jedině (Il) naším
úpadkem Řím. Snad proto, že kněží pracují
nezištně v raiffeisenkách, hospodářských druž
stvech a že varají lid před bezcitnými lidmi,
kteří jej vykořisťají. Proč požidovštělé liety

neuveřejní prostě statistiku křesťanského a ži
dovského jmění u nás zároveň aspoň s hrabým
odhadem, co asi vynáší celkově jmění židov
ské a křesťanské? Proč nepodají nikdy pře
bled, kolik ročně továren, domů a pod. padne

zámyslných bankrotů a na jaké obnosy spá
ohali ročně křesťané a kolik židé? Proč? —
Tohle by přece byla disputace nejarčitější a
vpravdě reální. Leč — ponížení sluhové ne
mají odvahy. Pochopujeme. „Blíny potřebují
ke svému vzrůstu bažin“ — pravda.

Politický přehled.
Zemský sněm moravský rozpuštěn. K na

stávajícím novým volbám do tohoto suěmu vy
dali velepastýři moravští pastýřský list, v němž
varují před takovým bojem volebním, v němž
se užívá prostředků a zbraní nečestných, vy
bísejíce voliče, by šli k volbě a volili poslance,
navržené ze strany katolické, případně i zo

stran jiných, jn kdyš nejsou náboženství acírkvi nepřátelští. — Za císařských manevrů,
které se minulý týden konaly ve Slezska, vy
slovil se císař, že lze očekávati vyrovnání ná

níma má také přispěti cesta císařova a June
dělní pobyt jeho v Prazev listopadu. — Utrpný
úsměv vzbudilo zahájené a Národ. Listy pod
porované vyjednávání některých mladočeských
politiků o sblížení s Maďary. Maďaři krutě
pronásledují Slováky a střeštěnci mladočeští
přes to chtějí se jim vrhnoatí v nárač. Ke
všemu maďarské listy odbyly toto mladočeské
fakání. Mezi rakouskou a uherskou vládou zase
nastane vyjednávání stran rakoasko-nherského
vyrovnácí.

V Chorvatsku rozvířila se agitace, aby
Bosna a Hercegovina spojeny byly s Chorvat
skem, Slavonií a Dalmacií v staroslavné krá
lovství chorvatské, V témž smylu usnesení

obec. zastupitelstev jmenovaných zemí měle
se předložiti císaři za příležitosti návštěy ol
sařovy 'v okupovaných zemích. Proti této
agitaci vystoupila však zemská vláda chor
vatská.

Velkou pozornost upoutávají porady fran
couzských biskupů, jichž se k tomu cíli v Pa
říži sešlo B2.

Na bulbarské hranice dopravaje Turecko
stále nové vojsko a střelivo.

V Rosku jakoby revolucionáři ustávali
v krvavých ateatátech. Vynikající politikové
a různé osobnosti chystají se založiti novou
strana 8 programem amírněným, konstitačním.
— Novým úkazem carským mají býti sedlá
kům prodány také statky, jež jsou osobním
carským nebo státním majetkem, za týchž
podmínek, jako statky koranní. Nemajetným
bade půda skoro darována. — Mužstvo seme
novského gardového plaku na táboře, jehož
se súčastnili i důstojaíci, asneslo 80na vJastní
pěst vystoupiti proti revolacionářům a krvavě
pomstiti se za vraždu generála Minna.

Podstatnou pohnutkou, ne-li hlavním důvodem,
že jsem změnil své stanovisko k formám věroučným
a k institucím, na nichž spočívají, bylo vědy více
se ustálující přesvědčení, že omen okruh představ,
jeně je vyplněn náboženskou věrou, nesnese žádné
prázdnoty a že otázka vlastního já a okolního světa
nikdy nezapadne, nýbrě vědy znova se vynoří.

Herbert Spencer: Svéživotopis.

Z činnosti katol. spolků.
Ze Žlebů. Veřejná schůze křest. sociálů

čáslavských dne 2. září pořádaná zdařila se, dík
pěknému počasí, úplně. P. JUDr. Myslivec z Prahy
nadšeně promluvil o otázce Školské a manželské.
Ve 2, hodinové přednášce ukázal populárním
způsobem, kdo má v prvé řadě právo nu výchovu
dětí, naznačil, jak macešsky odbývá se v praxi
$L říš. zákona ze dne 14. května r. 1869 č. 62:
„Školy obecné k tomu jsou zřízeny, aby dítky
v mravnosti a nábožnosti vychovávaly.“ ©Objssnil
dále jasně příčiny doešního hnutí proti provádě
cím nařízením zemské školní rady. Pak posvítil
pádnými důkasy na dnešní Štvanici pro rozlučitel
nost manželství, v níž prim hraje „[srael“, který
ve zkalené vodě pak dobře loví. Do schůze do
stavilo se tóž několik mladikův, — soudrubů-pozérů
z Čáslavě; jim v čele stál jakýsi člověk, který
hloupými poznámkami přerušoval pana řečníka a
počínal sí tak, jako by neměl zdravých smyslů.
Ioformovali jsme se o něm a bylo nám řečeno, že
takto výstředně počíná sí i na schůzích jiných
spolků, s tím toliko prý rozdílem, že mu jinde,
jak začne „rozvažovat“, vymdají ibned boty. Že se
mu to nestalo zde, má děkovati jen veliké trpě
livosti křestanských sociálů.

Zprávy místní a z kraje.
Ve schůsi městské rady králové

hradecké dno 3. září 1906 usneseno: Zprávy
c. k. místodržitelství v Praze, že námitky zdejší

nické č. 21398, ataly se bezpředmětnými, a okres.
výboru zde, že schválil prodej stavebního pozemku
pí. Viole Zachovalové, choti professora, vzaty byly

mickou nemocoici postoupí se techn. kanceláři
k návrhu a rozpočtu. — Pp. bratřím Guthům po
volí se postavení portálu na domě čp. 129. — P.
J. Šrámovi, nájemci náplavky pod Vonešovými
sady, neprodlouží se lhůta kodklizení zásob písku

se techn. kanc. a úřadem důchodenským. — Sl.
A. Černé, choralistce, povolí se prodloužení dovo
lená. — Žádost okres. výboru zde o vykásání
pozemku pro stavbu nové nemocnice postoupí 86
pevnost. odboru. — Obci Chlum-Dlouhodvory za
půjčí se silniční válec na dobu 4 dnů. — Zpráva
policie o prohlídce skladišiě p. Josefa Fránkla
vzata byla na vědomí. — Na zprávu odbora po
žárního o vzniku ohaě v domě p. K. Dixe čp. 143
zašle ee opis protokolu c. k. okres. hejtmanatví
k dalšímu řízení. — Panu staviteli R. Schmidtovi

s náměstí do 20. září t.r. — Provedou 86 opravy
v domě čp. 33 nákladem do K 200. — Pan Jos.
Ježek pro neopatrnou jízdu ne motorovém kole
oznámen bude okres. soudu. — Žádost p. Jana
Kadečky, topiče v plynárně, za starobní dar z mi
losti postoupí se 8 odporučením měst. zastup. —
K návrhu zdravotního odbora zjistí se počet mlé
kařů a doba prodeje mléka. — Návrh téhož od
boru na oplocení místa za domem p. Dra Tvrzského
postoupí se techn. kanc. k podání návrhu a roz
počtu. — Schvaluje se návrh téhož odboru, aby
požádán byl p. Dr. O. Klampar o vypracování ná
vrhu na rozdělení města v jednotlivé zdravotní
rayony, dále aby dne 6. září t. r. odbývána byla



komisse ku sbládnutí míst pro veřejné sáchodky.
— Žádosti o chudinské podpory a léky odloženy
byly do příští schůze.

Votivníkalich kathodrálního chrá
mu sv. Ducha v Hradce! Králové. Na

měť své intronisace věnoval nejdp. biskap Dr.
Jos. Doubrava kathedrálníma chrámu av. Duoba

kalich domácí — un'kát. Soad se čtenářům za
vděčíme, podávajíce téhož stručný popis. Kalich
jest se stříbra a v ohni zlacen. Na nodu vy
tepána jest vysokým reliefeim blava Kristova ve
vioném listoví. Na dříku nad a pod nodem při
pojennápis: Tu es sacerdos in aeternam.
Kupa na okraji má mírně jen od půdy zdvičený
nápis:Hic estcalix novum testamentum
ju eanguine meo, gui pro vobie funde
tur. Kopa jest dole oživena plameny vycházejí
efmi od vioného věnce a hrozny, na němž kupa
spočívá. Noda kalichu jest šestidílná, českými
drabokarmny a polodrabokamy ozdobená. Ame
tbysty, vinné topasy, granáty, aguamariny a mix
smaragdy, na počet 68 do ploch broušené, zasa
zeny do listoví a květů, provedených ve způsobu
u nás v 14. a 16. století obvyklém ze' atříbra
nastříbaného a obýbaného. Na okraji noby jest
vytepáno věnování se zoakem biskupským, taktéž
vytepanýmv mírném zvýšení: Josephus Dou
brava, episcopus Reginae-Hradecensis,
Ecclesiae Cathedrali obtolit in memo
riam suae intbronisationis concele
bratae 12. Julii 1903. Silná patena jest na
okraji prostě označena křížem. Náklad jen na
stříbro, zlacení, kameny “ provádění e dodáním
pouzdra obnášel 100 dok=.ů. Kalich uložen do
pouzdra vyloženého uvnitř měkkou koží jelení.
Na vrcha koží potaženého pouzdra vytepán jest
v kůži ve věci znak biskupský. Kalich pořízen
byl dle návrhu a oákresův architekta Jos. Fanty
prací ciseléra a pasíře Jos. Hirsche a stříbrníka
Jindřicha Grtiofelda v Praze.

Ve prospěch krutou povodní po
stišených v politic. okresu Benešovském za
bájens na podnět okresního hejtmanství dobročinná
sbírka v polit. okresu Královéhradeckém, která
vynesla celkem 455 K, jež zaslány na okresní
hejtmanství v Benešově k rukám pomocného ko
mitétu. Ke sbírce té přispěli: Obec Střesetice
17 K 10 b, obec Klenice 13 K 70 h, obec Vše
stary 22 K 20 l, dámský spolek „Červeného
kříže“ v Hradci Králové 200K, obec Černilov
100 K, důst. děkanský úřad v Černilově 45 K,
obec Stěžírky 17 K, obec Librantice 20 K a obec
Jenikovice 20 K. — Všem ctěným dárcům srdečné
„Zaplaťt Bůbl“

Hudební kronšek studujících 32.t.
m. uspořádal zdařilý budební večírek pod protek
torátem živnostensko-čtenářaké jednoty. Ačkoli den
před tím bylo divadelní představení a v neděli
uspořádán výlet na Střelnici, přece čistý výtěžek
hadebního večírku pro Ústř. Matici školskou Činí
33 koran. Dík všem, kteří jakýmkoli způsobem
ku zdaru ušlechtilé zábavy přispěli!

Na e. k. vyšší reálce v Hradel Krá
lové bude zápis žáků nových do I. třídy dne
16. a 17. září t. r. od 8.—9. hod. dopol. (zkouška
přijímací pouze dne 17 září), zápis z jiných škol
středních do II.—VII třídy dne 17. září od 9.—12.
hod. a žáků z ústavu zdejšího do IL—VII.
třídy dne 17. září o 2. hod. odpol. Přihlášky šáků
ze škol měšťanských budou přijímánydne 14.
a 15. t. m. od 8.—9. hod. dopol.; hned po při
blášce budou konány přijímací zkoušky.

Zápis žákyň do obecné a mateřské
školy zdejší konati se bude ve dnech 13., 14.a
16. září od 9 do 12 hod. dopol. a od 2 do 4 od
poledne. K zápisu dostaví se žákyně se svými ro
diči neb jejich zástapci a vykáží se posledním
vysvědčením školním, nově nastupující žákyně též
vysvědčením očkovacím. Žá' 16 nastupojící do I.
třídy. mimo Hradec Králu. aarozené, vykáží so
též křestním listem.

Zápis žákyň do pokračovací, hu
dobní školy, učení zpóvu a jazykům cizím ko
nati se bude ve dnech 13., 14. a 15. září od
9 do 12 hod. dopoledne a od 2 do 4 hod. odpol.

Zápis deo kursu ku vzdělání pě
steumnek konati se bude 13. září, přijímací

zkoušky do téhož kursu počnou 14. září v 8 bod.0.

Z obocmího úřadm. Za příčinoučištění
kunceláří se v pondělí dne 10. září t. r. v podacím
protokole a důchodě úřadu purkmistrovského ne
úřaduje.

Vojenská ehůva. U nás v Hradci Krá
lové, světe žasní, musí voják dělati i — chůvu.
Na chodníku kasáren 42. pěšího pluku jest totiš
každodenně viděti vojáka jak některé „milostivé“
Paní šikovatelové, chová a opatruje dítě. Snad si
tohoto čistě ©nevojenského zaměstnání obránce
vlasti povšimnou představení a dotčenému zaměst
navateli-šikovateli vojenské chůvy ukáží, k čemu
vlastně jest voják. Na venkově jest taková nouze
o dělnictvo, že rolník často bez čeládky musí
sám a rodinou svou odříti veškeré práce polní
a domácí, a tu ke všemu vesmou mu páni syna
na vojnu, aby ta některému feldváblovi dělal —
služku a chůvu.

Zklamaná naděje. ZdejšíHajnovcimnoli
si ruce při otevření Kopkovy výstavy, jak se ti

„klorikálové“ budou zlobit! Již byla připravena
zásoba elegantních titulů, „rozbořčených“ frazí
atd. na odpověď, Po odpovědi Obnova se bude
héjit a snad — snad přece jí uklouzne ostřejší
slov.. Na to se složí odpověď nová, bude 8e pro
testovat proti „brubosti“, „jezovitismu“, a £. d.
Zkrátka reklama poplyne plným tokem. A — ono
nic. Tohle už bylo k zlosti. Pozval se tedy pan

Kunte. Teď snadpřece Obnova si dá říci a poskytne aspoň záminku k obvyklým brubým útokům
pokrokových duší; jest to velice potřebno v Čase
tolik mrtvém. Ale katolíci ne a ne se rozčilit. A
přece pokrokářské péro tolik se chvělo nedočka
Vostí. Tedy zkasilo se to ještě s ucčuĎ peprnějším.
Ukazovaly se tak zvané „satyrické obrazy.“ Nic
naplat; zatrolená Obnova postavila si blavu a
projevila větší snášelivost než pokrokovci. Po zkla
maných nadějích tedy aspoň se sypou na Obnovu
eprosté uadávky v „Osvěté lidu“ dae 4.t m. —
jako poděkování za to, že náš list ke „vzděla
vacímu“ sportu pokrokářů klidně m'čel Snad
alespoň nyní se Obnova ukvapí a splatí hrubost
podobnou příkrostí? Hned by byla záminka
k novým uhlazeným slovům „pokrokovým“, za
jaké by se styděl prostý horal, který sotva číst
umí. Ale zase zmýleuá. Takovým způsobem nikdy
„vzdělávat“ nebndeme. A odpovídat na nadávkové
lži? Až bndete trochu způsobnější, pak snad ano.
Zatím bychom měli právo žádat, aby „Osvěta L“
své prolhané fráze odůvodnila. Ale my už víme
ze zkušenosti, jakby u tobo „pokrokového“ listu
naše žádost dopadla. „Osvěta 1.“ by opakovala
své brubé fráze v rozmnoženém vydání — což
konečně čtenářům Hajnova orgánu stačí. Doufáme,
že už jams uvedli příkladů dost, jak dovedl
Hajnův list vkládati do sloupců Obnovy věci, jichž
Obnova neuveřejnila a jak dovedl docela po u
svědčeví ze lži — ještě jupácky savé prolhanosti
opakovati. A tato zkušenost zase stačí Čtenářům
našim. — Mohli bychom se tedy tázati p. Hajna
samého, jak dokáže tohle sdělení svého orgánu:
„Vzpomínáme! Byla výstava Kupkova v Praze.
Co slin a bláta na ni nabázel posvěcený orgán
z Adalbertina. Kde jakou špinavou vodu sbíral
na svůj mlýn “ Nedospělý mladík totiž, který tuto
prolbanost napsal, nemá takové víny jako redaktor,
který už může býti rozomnější a který místo u
veřejnění této nedokázatelné fráze má mladičkého
pisatele trochu poučit o slušnosti. — Ale jak již
praveno: svojí výzvou bychom pozbadili toliko
k opakování prolbaných potop — proti uimž jest

p list hezmocný,jak jsme častěji dokázali.Pan Kuntenapomínal v našem městě pokrokovou
mládež, aby nelhala a netapila. A ejhle! Už jest
zde výsledek,ale jaký. Proto se porončíme. Kdo
otiskuje hrubosti místo protidůvodů, s tím jsme
krátce hotovi — jako s Macharem.

Podpůrný spolek samostatných šiv
nostníků IV. šivmostonského společen
stva v Hradci Král. dne 1. a 2. zá'í důstojným
způsobem oslavil desítileté trvání své činnosti.
K tomu cíli sehrála jednota divadelních ochotníků
„Klicpera“ v sobotu 1. září Čečetkovu historickou
bru „Adamita“ ve prospěch podpůrného fondu
společenstva. Přední úloby byly většinou v do
brých rukou, čímž také celý děj prová:en patr
ným zájmem přečetně přítomného obecenstva. Pod
půrné pokladně vzešel odtad nemalý zisk. V ne
děli 2. září odpoledne konala pak se ve dvoraně
Živnostensko- čtenářské jednoty slavnostní valná
hromada, kterou poctil svou návštěvou p. místo

Frant. Ulrich, městský radní p. Al. Pinkava, zá
stapce IV. společenstva v Čes. Skalici p. Pazdera,
zástupce společenstva z Kuklen, zástapcové Jed
noty katolických tovaryšů v Hradci Králové,
spolku číšníků, zástupci obchod. gremia zdejšího
a II., III. a IV. apolečenstva v Hradci Králové.
Sbromážděné uvítal starosta spolku p. Fraotišek
Beran, načež jednatel p Huňáček předaest jed
natelskou zpráva za celé desítiletí. Dle pokladní
správy p. Kdána majetkem spolku jest přes 5090
K, které jsou rozděleny na fond podpůrný a sta
robní! Z podpůrného fondu podporováni jsou
členové v nemoci. Čestvými členy jmenovány ony
korporace, které podporovaly spolek za jeho
trvání a sice: sl. obec královéhbradecká, sl. měst.
spořitelna, al. sáložna, al. ochot jednota „Klicpera“
a sl. Z. Č. Jednota. Mimo tyto korporace jme
nováni čestnými členy pp. Beran, Dvořák a Kdáo.
Nato p. starosta případným doslovem ukončil tuto
slavnostní valnou schůzi.

Okradený podlonudníka milosrdnýsleděj. Soused Kalone z K. v okresu Žambere
ckém rád si zapašuje a nejraději s cukerinem.
Onehdy také si sašel kamsi pro cukeriu hned
časně z rána a odpoledne ubíral se obtížen jsa
značným balíkem, v němě pečlivě zabaleno bylo
sa 170 K cukerivu, k domovu. Slunce nemilosrdně
pražilo, vysílajíc šhavé paprsky přímo ve tvář sou
sedu Kalousovi, tak že nebylo divu, že Kalong,
když došel do vesnice H , neodolal vábivému věnci
Šenkýřa a vešel do vnitř, opatrně položiv atranon
balík s drahocenným zbožím, aby uchráněn zůstal
všetečných očí, Soused Kalous jit cestou počítal,
jsk pěkný kyne mu výdělečekz prodeje cukerinu;
nebylo tedy divu, že cítě se již v bezpečnosti před

dotěrnými pnaněníky bezstarostně pustil se do pití,tak že netrvalo dlouho a byl napilý „jak zákon
káže.“ Soused Kalous, maje naději na pěkný vý

děleček, byl ve znamenité náladě, bavil celou spo
lečnost, a aby ukáral, žejest kavalírem, „zatáhl
toš a pilo se na jebo účet dále. Hodiny ubihaly
a na východě počaly ustupovati temné stíny noci
Jitřatmu svitu — nastávalo ráno, což napomenulo

st Kalouse na cestu k domovu. I vyhrabal se
těžkým krokem « lavice; avšak — kýbo výra,
kde jest jeho drahocenný balík s cukerinem?
Marně bledal soused Kalous, marně sbáněl balík
— nikde bo nenašel; nezbylo mu na konec, než
aby smuten ubíral se domů bez peněz i bez cu
kerinu. — — Drubý den ráno pau obecní rychtář
ubírati se chtěl na pole, aby doblédi tam na svou
čeládku. A hle! přede dveřmi a zabrádky leží
balík; hlava obce úředně prohlédne balík a zjistí
v něm cukerin a na obalu připevněnou cedulku
tohoto znění: „Ztraceno u opět nalezeno; pane
ptarosto, pošlete to tomu Kalonsovil“ Starosta
však skromné žádosti anonyma novyhověl, nýbrž
balík po obecním serbusovi z moci uvé starosten
ské poslal finanční stráži do Žamberka. A tak
soused Kalous ke všemu dostal se ještě do vyše
třování a nádavkem vyměřena mo bude důkladná
pokata. Kalousovi při výslechu předložen balík a
tu sbledal týž, že velikomyslnost anonyma-zloděje
obmezila se na to, že poušse polovičku cukerinu
poslal jemu po rychtáři, kdežto zbytek v ceně 85
K ponechal si místo nálezného. Kalous sařekl 8e,
že vícekráte s cakerinem okolo hospody napujde!

Obési! se v Kaklenách p. J. Hofman, ob
chodník uhlím, 29. erpaa a to nikoli pru domácí
sváry, jak se vyprávělo, nýbrž pro těžké poměry
finační. Před odchodem z domu loučil se vroucně
se svojí manželkou.

"Ze Lhoty pod Libčany. Dne8.t m.
o 10. hod. dopolední bude posvěcena budova nové
zdejší dvoutřídní obecné školy. Svěcení vykoná
vldp. J. Šuidt, děkan z Libčan.

Z Lomnice m. P. KatolickáJodaota naše
pořádala v neděli dne 26. srpna t. r. ve drorané
hotelu p Jos. Řeháčka členskou schůzi, při které
přednášel vsdp. dr. Fr Šalc, č. kanovník s Hradce
Král., na tbema: Chceme-li zklerikalisovati školu?
V přednášce své p:rornal vsdp. řečník nynější
platné školní zákony a nařízení s posledač vyda
nými prováděcími nařízeními zemské školaí rady;
poukázav na Jeták Volné myšlenky, který proti
nařízením těmto vydán byl, vyvrátil dovedným
způsobem ničím neodůvodněné útoky proti naří
zením těmto. Návštěva přes nepříznivé počasí byla
velice četná, zvláště velký počet účastníků dostavil
se z Nové Vsi s dp. farátem V. Mrštíkem. Vadp.
řečníku dostalo se zasloužené pochvaly za tuto
výbornou přednášku. Pokrokový zdejší štáb také
byl zastoupen, ale neprojevil žádných námitek
proti přednášce této, zato uchýlil se se svojí kri
tikou do „Pokr-kových Novin“. — Katol. jednotě

vaší vyrván byl neúprosaoa smrtí nad jiné za
slouž.lý člen p. Jos. Kracík, člen výboru a pra
porečník Jednoty. Jsa od saložení členem naší
Jednoty, pracoval a žil pro ni, také innoho bylo
mu i proto trpěti. Dne 11. srpnu při bouřce,
která nad okolím naším zuřila, zasažen u svého
domku bleskem. když dorovnával dříví Nešťastník
silaě popálen na celé půli těla zemřel v noci na
pátek ochrnutím srdce. Dávno již nebylo takového
v Lomnici pohřbu z krahů dělnických, jakým byl
jeh». Ohbromný průvod účastníků svědčil o tom,
jaké lásce a vážnosti zesnulý se těšil. Sbor do
brovolných hasičů, u kterého po 28 roků byl ne
unavným členem, katolická Jednote naše a kon
snmní družstvo strácí v zesnulémupřímaéhoa pro
vše dobré nadšeného druha, kterému všichni, kdož
měli příležitost s ním obcovati, zachovají povšdy
vděčnou vzpomínku. Pobřbu súčastoila ae také
deputace kate!. Jednoty libštátské 8 mnoba členy,
novopacká Jednota zastoupena byla předsedou po
litického klubu křest. 800. p. V. Čísteckým. Od
počívej v pokoji, drahý bratře náš!

Ze Žamberka. (Některéopravy ke správě,
již přinesla „Osvěta lidu“ v čís. ze dne 30. srpna
o uspořádání přednášky „O reformě mantelského
práva“ akademiky žamberskými dne 26 srpoa).
I zde js»u katolíci uvědomělí, kteří dovedou ke
správě „Osvěty 1.“ ze dne 30. srpna odpověděti.
Předně není pravdou, že by katoličtí tovaryši,
kteří vlastně ani zde ještě neexistují, a klerikální
studenti byli přišli schůzi rosbiti. Ovšem proti
tomu, že byly ony petice proti reformě násilím,
bylo nutno se ozvati, neboť nucen podepsati nebyl
nikdo. Mělt každý černé na bílém, co 8e jimi
chce. Divíme 8e, kde však najednou ve správě o
přednášce vzal se dp. P. Jemelka, proč potahují
do toho p. barona, proč nazývají sirotčinec zdejší
baštou klerikální, jak Be sem dostali katolíci,
kteří chtějí zde pracovati o své posílení v kato
lickém spolku. Přednáška sama však neměla blav
ním jádrem reformu, nýbrž snížení katolického
kněžetva a církve. C- se praví ve zprávě „Osv.
L“ o p. ThDr. prof. G. Damabylovi, jsou sprosté
útoky. Snad to, že se ozval proti, bylo nazváno
vykřikováním a vyrašováním. Když pak byla
přednášku ekončena, hlásil se p. Dr. Domabyl o
slovo. Bylo však dáno p. starostovi; pak, aniž by
býval vyslechnut drubý názor, čtena byla resoluce.
Hlasování bylo nesprávné, poněvadž zprvu ztěch,
kteří byli pro, mnohý ani nevěděl, proč má hla
sovati, — kdosi také zdvihl race obě, — z těch,
kteří byli proti, bylo nás ve velkém sále ovšem
asi sedm, ale ti lidé,kteří byli na galerii a ve



Vedlejším sále, kamž také bylo viděti zcela dobře,
Debyli počítání. A těch několik, kteří nehlasovali
Pro ani proti, vlastně byla veliká většina, takže
Přijatá resoluce platna není. Pak teprve dáno bylo
ulovo p. prof. Domabylovi, Jak však Be přičiňovali
všichni, aby se mu Slova nedostalo aneb hodně na
krátko, o tom pisatel zprávy v „Osvětě“ nepíše.
Mohl tedy probrati jen 2 námitky: totiž o „kně/
ském coelibátě“ a „o manželstvích katolíků a ne
katolíky.“ To pak, že řekl, še se staráme,
abychom uchránili individualitu náboženskou jako
národní. to nazývá tlučením na národní buben.
Není též pravdou, že by byl chtěl p. prof. Domabyl
uvésti vše na pole tbeologické, ale chtěl vše vyavětliti
na základě historie a v příčině práva manželského.
Ukázal též, že coelibát jest v naší církvi již od
jejího vzniku a ne teprve-s IX- století po Kristu,
jak pravil dr. Bouček, a že církev stará se 0zd.
konalení lidí. Což ale to platno, když více ničitelů
jest než pěstitelů! O přednášce Boučkově možno
tíci, že byla úplně strannická a protináboženská,
8 ue uestranná a taková, kde rozlišuje se čisté
náboženství od klerikalismu. Nebyla poučením,
nýbrž štvaním. Také stím úspěchem to tak valné
není. Lidí bylo asi 600, ale kolik jich přednášku
odsoudilo, na to nikdu nepočítá. Odporučajeme
také pokrokářům a zvláště p. předsedovi Kučerovi,
aby se naučil způsobům dříve, než jim začnou
učiti jiného. Kde začíná de nadávkami a vyhro
žováním, tam přestává všechna vzdělanost a na
stává ..... Všechny, kdož ne cítí být uvědo
mělými katolíky v městě našem, vyzýváme, aby
úkásuli, že jimi jsou vždy a za každé okolnosti.

Divadelní echot. jedmota „Tyl“ v
BRychnové m. Km. sehraje v neděli dne 9. září
1906. v Pelclově divadle ve prospěch zařísení di
vadla Pobádku o Kryšpínkoví. V VII obrazech
úapsal Karel Želenský, Skvělá výprava! Začátek
přesné o půl. 8. bod. Konec o půl. 11. hodině
V meziaktí účinkoje ct. hudební spolek Dalibor.
Ceny míst obyčejné, dělnický lístek 20 h. Před
prodej lístků na číslovaná sedadla lask. obstará
p Josef Říba, obchodník v Rychnově n. Kněžnou.

Zimní hospodářská škola v Opočné,
spojená s pětiměsíčním letním kursem bospodyň
akým, vydala právě svou výroční zprávu. Z této
jest viděti, že návštěva školy byla letos opět četná,

Škola má ovcenou školku, pokusné pole a mlékár
nu; mimo to honosí se četnými učebnými pomů
ckami k názornému vyučování. Se školou spojen
je vzorně a účelně zařízený internát, kde ubyto
vaní chovanci jsou pod stálým dozorem učitelstva.
začež zaplatí za celé zaopatření v internátě mě
sléně 30 K. Školné ani zápisné se neplatí. —
Přihlášky do zimní hospodářské školy pro nový
školn! rok, který počíná 1. listopadu t. r., přijímá
řiditeletví školy.

Z filiálky Záloš. úvěr. ústavu krá
lovéhradeckého v Semilech. Stavvkladů
koncem srpna (na knížky a běžný účet) korua
407.536.28, tedy proti 31. červenci t. r. více o
K 90.331.73. Směnek eskontováno v srpna 160
kusů na K 283.650.68, Celkový obrat koncem
srpna K 8,268.601.24.

Na e. k. jabilejní reálce v Kostele!
m. Orl. konati se bude zápis a přijímací zkoušky
žáků blásících se do I. třídy dne 17. září od 8—10
bod. v ředitelné ústavu. Zápis žáků přicházejících
ze skol měšťanských aneb z jiných škol středních
konati se bude dne 14. září od 8—10. hod. Bližší
zprávy |ze wi vyžádati u řiditelství ústavu.

Při sjezdu cyriliském v Poděbra
deeh konati se budou předuášky a prakt. cvičení
ve dvoraně Občanské záložoy a nikoli „u Kl.udů“.
Přiblášky přijímá do 9./9. proboštský útad v Podě
bradech. Sjezd trvá od 10./9. večer do 12,/9. večer.
Program uveřejsén byl v předešlém člsle. Slibuje
hojnost poučení i sábavy ušlechtilé.

Z Hory Matky Boží u C. Králik.
Sv. exercicií od 27.—31. srpna účastnilo se v klá
šteře O0. Redemptoristů 69 důstojných pánů. J. M.
ndp biskupa dra. Jos. Doubravu zastupoval vedp.
J. Barták, kanovník stoličného chráma v Hradci
Králové a oblat Shromáždění Nejsv. Vykupitele.
Hned v předvečer duchovních cvičení přivítal vadp.
jménem J. B. M. dpp. exercitanty dachaplnou řečí
a poukazuje na smatné časy všem věrným násle
dovníkům božského Spasitele nastávající dojemné

napomínal k neunávné prácí v oboru působnostiak svornosti v boji proti nepřátelům církve. Dny
vášného rozjímání a odloučenosti zakončila dů
stojně slavnost generálního přijímání a udělení
papežského požehnání. Otoovskými slovy pak vedp.
biskupský delegát spolupracovníky oa vinici Páné
do milé domoviny propustil. Zvlášral telegram do
Chrasti odeslaný J. B. M. dík a oddanost všech
přítomných vyslovil Dle ofrkevní hodnosti bylo

fítomno: 1 arcikněz, 1 bisk. vikář, 5 děkanů,
2 farářů, 10 kaplsnů a 4 katecheti. Dle přísluš

ností byli: z diecése královéhradecké 24, £ arcid.
olomoucké (s pruským podílem) 18, zdiecése vra
tislavské 14, z arcidiec. pražské 1 a z poznaňsko
hněsdenské 1. — Sv. exercicie se budou konati
ještě od 10.—14. sáří a od 8.—12. října. Též o
české zpovědníky jest postaráno.

Velké protestní schůze čes. katol.
rolmlotva proti snahám za odkřesťaněníškoly
ve dnech 8. a 9. září 1906: V aobotu 5. září
1906: ve Skramouši u Mšena o půl. 3. hod. odpol.

v hostinci p. Šubrta, řečník p. Jan Dostálek z
Prahy; v Horní Cerekvi u „Labutě“ o půl 3.hod
odpol, řečník p. Jos Adámek,rolník z Vojtěchova;
v neděli 9. září 1906: v Boroticích v hostinci p.
Lud. Vlka o 10. bod. dopol. a o 4. bod. odpol.
v Kříčově u Dobříše v sále p. Fr Kobílka, řečník
p. Ant. Barcal, roloík z Tubaně; v Jilemnici o
2, hod. odp. v zahradě městské „Radnice, řečník
p. Váci. Myslivec, redaktor z Prahy; v Nové Vai
o. Pop. v hostinci p. J. Noska o půl 3. hod. odp.,
tečníci pp.: Ant. Drapalík, professor z Hradce
Králové a Josef Brožek, rolník z Michovky; v Ne
byl:vech o 10, hod. dopol. v hostinci p. J. Bendy
a v Nezbavěticích u Šťáhlav o 2. bodině odpol.,
řečník p. J. Krejčí, rolník z Hrazan. — V poslední
době rozvířil naši veřejnost katolickou boj proti
nařízením,jež vydala zemská školní rada k vyu
dovacímo řádu. Strany protivné zahájily čilý pe
tíční ruch proti oném nařízením a jak z7“-—»,už
8 výsledkem. S naší satrapy bylo to „Sdružení
Č. K. Z“, které rozeslalo petice a sebralo více
než 30.000 podpisů plnoletých občanů k ministeriu
vyučování, v nichž žádáno schválení těchto na
řízení. Jelikož však znova zemská škol rada má
upraviti tato nařízení, je nutno zahájiti nejrychlejší
a nejvydatnější akci na prospěch náboženské vý
chovy ve škole. Za tím účelem svolává Sdružení
Č. K. Z. řadu protestních schůzí Českého katol.
rolnictva. z nichž se budou zasílati telegrafické
projevy k zem. škol. radě, aby našemu požadavku
vyhověla.

Veškerému českému poplatmictvu
z obvodu obchodní a šívnostemské ko
mery . Liberel. Obchodní a živnostenskáko
mora v Liberci uveřejňuje v listech německých
následovní vyzvání: „Obchodní a živnostenská
komora v Liberci udíleti bude jako každého roka
značné subvence a stipendia také na rok 1907.
U příležitosti porady o rozpočtu na rok 1907. již
konati bude tato komora letos na podzim, určeny
budou obnosy, jež v roce příštím slonžiti mají
k poskytnutí subvencí živnostenským výstavám u
museím, obchodním učilištím, průmyslovým, po
kračovacím a obchodním školám, jakož i kudílení
stipendií k návštěvě živnostenských, průmyslových
a obchodních učilišť atd. Žádosti za subvence a
stipendia podati jest nejdéle do 25. září presidiu
obchodní a šivnostenské komory v Liberei. Na po
zději došlé žádosti ohled vzat nebude. V žádo
stech za subvencovíní živnostenských výstav musí
býti uvedeno, jak dlouho výstava potrvá a jaký
bude její rozsah a ku žádostem těm jest připojiti
předběžný rozpočet výloh a úbrad poduiku výstav
ního. Žádosti sa subvencování živnostenských (prů
myslových) musef doloženy buďiež zprávou o čin
nosti a výkazem o hospodaření v posledním roce
správním, žádosti sa subvencování obchodních
učilišť, obchodních neb živnostenských (průmy
slových) škol fpokračovacích doložit nutao vý
kazem o frekvenci a o hospodaření v posledním
školním roce 1905-6, jakož i rozpočty na Školní
rok 1906-7. Výkazy o frekvenci a o hospodaření

živnostenských (průmyslových) neb obchodních školpokračovacích musí býti vidovány příslušným c. k.
vládním komisařem k dozoru nad školami témi
ustanoveným. Žádosti sa stipendia doložiti pak
jest průkazem nemajetnosti jakož i posledním
školním, pokud se týče studijním vysvědčením ža
datele; žádosti tyto buďtež komoře podány pro
střednictvím ředitelstva dotčeného ústava“ —
Zemská Jednota řemeslných a živaostenských spo
lečenstev v král. českém, jako přední ochránkyně
velké menšiny českého živnostnictva-poplatnictva
komory této, předkládá touto cestou všemu tam
nímu poplatnictvu vyhlášku tuto a vyzývá veškeré
přislušníky-poplatníky obchodní a živnostenské ko
mory v Liberci národnosti české, aby dle stejných
nároků a stejně plného práva o tyto komorní sub
vence a stipendia žádostmi, v jazyku českém jen
sepsaným: le ucházeli. Jest povinností obchodní
a šivnos. ké komory v Liberci, by s českými
těmito žádostmi naložila stejně spravedlivě jako
se žádostmi příslušníků-poplatníků národnosti ně
mecké. — Proto, poplatníci čeští, domáhejte 8e
energicky toho, co Vám po právu a spravedlnosti
patří a bajte neochvějně své hospodářské i národní
zájmy v komoře liberecké! Kde by žádosti Vaše
byly odpověďmi německými zamítnuty, zašlete
toto ibved svrchu uvedené Zemské Jednotě řeme
ulnických a živnostenských společenstev v králov.
českém v Prase-I. k dalšímu patřičnému zakročení.

Velkou seiskou ponťdo Staré Bo
leslaví na den sv. Václava, 28. září svolává
Sdružení čes. katol zemědělců. Pořad pouti: o 9.

hod. dopol. v chrámu Panny Marie zpívaná mšesvatá. Ó 10. bod. dopol. v chrámu sv. Václava
slavnostní kázání. O 1. hod. odp. schůze selského
lidu katolického „u Karla IV.“, kdež slavnostní
řeči promluví pp.: Aat. Barcal, rolník a místo
předseda Sdružení z Tuhbané a Váci. Myslivec,
redaktor z Prahy. — Připutujte rolníci, katolíci,

vpontnjch průvodech! Ať se poznáme a navzájemutužíme: .

Chtějí vyloučit křesťanství ze života státního,
školy, mamšelství, života hospodářského, vědy a
umění. Křesťanství lakto marně by hle

dalo opory ©moci sábný a u marých,porogrojůústa . Ještěméně jest vhodnachabá, nečinná,

a proto opovážlivá důvěra v mimořádnou pomoc
Boží. Vítězství jest pouze v duševní síly
a kulturní práce, klerýž učennící křesťanství musi
podat ve všech oborech lidské činnosti.

Dr. Pieper, řiditel katolické sociální centrály
v Mnichově-Gladbachu, na sjezděkatolíků v Essenu.

Různé zprávy.
(3) Výzva taky-pokrokového čase

plow. Masarykovský „Čas“ vyzval 1. září junácky,
aby 8e proii „Kterikálnímu Švindlu“ spojili „k ú
silovné práci všichni přátelé pravdy a světla a
všichni lidé dobré vůle“. — Teď jest jenom otázka,
zda se má přihlásiti mezi tyto „protiklerikální“
harcovníky také družina lidí vyplňující sloupce
„Času“. Právě sám Masarykův žák a ctitel dr.
Cbalupný dokázal, jak Čas ze strannického záští
dovede lháti a přikrývati světlo a jak mu dobrá
vůle k přijetí pravdy schází. Masarykovský orgán,
který má v čele heslo „S pravdou ven“, odpověděl
novými úbořovitými knyfy — místo věcnými proti
důvody. Jen když se aspoň před lidmi neznalými
jádra sporu aspoň trochu přikryje světlo, které
tak směle svítí na nepoctivost Masarykovského
orgánu! — Dr. Cbalapný věcnými důkazy maří
poslední chytráckou kličku Času v Přehledu ze
dne JI. srpna a dodává: „Tady je celá poctivost
a důkladnost Časa v zrcadle! A ten Čas mně
řekl, že nesprávně Cituji a že scbolasticky vyna
lézám! Tou broznou blamáží končí polemika Času.
Čas dokládá: „A podobaě všecky ostatní výtky
dr. Cb. jsou nadeazováním a nexlidnou scholasti
kou“. (Proč t) tedy Masarykovský orgán nedokázal
a pomáhal si raději různými knyfy a hleděl avésti
chytrácky spor na jiné pole? Pozo. Obnovy). Opa
kuje ještě svou nadávku, ač na ostatní výtky se
už ani neodvažuje reagovat (odpovídat). Opět
kryje porážku tím, že kalí vodu, aby v ní lovil.“
— Dále dokazuje Chalapoý, jak nesprávně sezna
maje „Čas“ čtenářetvo s literaturou o Havlíčkovi
a končí: „To jsou ukázky Havlíčkovských znalostí
Času. Takoví „znalci“ mne budou mistrovat! Je
stará zkušenost, že neznalost a nadatost jdou ruku
v ruce. A tím jsem s Časem hotov. Čas také —
je sám v jámě, kterou kopal mně.“ — A k tomu
dodáváme my, že když Masarykovský denník
s drzostí přímo cikánskou odvažoval se překruco
vati smysl řádků Obnovy, když otiskoval místo
věcných odpovědí proti nám nadávky, tu jej ne
okřikl žádný pokrokář. Vždyť při boji proti kato
liotvu pokrokářům účel posvěcuje prostředky. A
jak by si nedovoloval Čas proti tisku katolickému
nájezdy nejvýš nespravedlivé, když se odvažuje
tak bojovat z osobní nepěkné podrážděnosti proti
pokrokovcům! Realistický, velice často dokázaný
čvindl s historií a humanitou tak dlouho bade
odměňován předplatným Času, pokud zde budou
lidé vychovaní realistickým tiskem v krajní, přímo
slepé zášti vůči všemu katolickému. Nazvati kato
leké hnutí namířené proti nepoctivostem odpůrců
jednoduše „klerikálním šviudlem“, tof kritika ve
lice pohodlná. My však zcela reálně a věcné do
kásali jsme Časn mnobokrát švindle skutečné a
k tomu všemu zámyslné. Od těch lidí pak čekejte
lásku k pravdě a dobrou vůli|

(3) Práve lidu so šikovně zařizuje.
Dlouho poslouchali naši socialisté vídeňsko-německého
žida dra, Adlera bez zvlášť důrazného odpora proti
jeho německo-nacionální taktice. Někdy sic vyšlebl
plamen, aby česká veřejnost myslila, že má před sebou
národně cítící svadruhy. Ale byl to plamen slámy;
vyšlebl rychle a zbasl — a šlo 60 zase starými kolejemi.
Jen tak co by se oslnivá rakéta do větra pustila a
hned zas — dr. Adler nade vše. Ale nzní jiš počiná
„Právo lida“ důrazněji volati proti uěmeckéma jha,
protí snižování českých socialistů v rakouské organi
saci. Rvzumějae dobře! Nojdřív veliký boj proti „Ná
rodní Police“, nad kterou vyniká „Právo lidu“ leda
svojí sprostotou. Jestliže však se značně zmenší počet
odběratelů „Národní Politiky“, rozumí se vamo vebou
dle socialistické logiky, še se má odbírati uábradou
eamo Právo lida. Aby pak prostomyslní aá ódurci
tím rychleji sáhli po socialistickém denníka, staví s0
náble Právo lidu do pózy tolik vlastenecké| Co dávao
dříve vytýkala vlastenecká žarnalistika německo ži
dovskéma vedení sociáluf demokracie, to nyní Právo
lida v jiných variacích opakuje — a to v nedělním
čísle, aby na svoji chrabrost tím více národ npužor
nilo. Právo lida meci jiným píšev nedálním úvodníku
(s 2. září): „Na mimořádné kouferenciodborových or

anisací sastoupených v Odbororé komisi vídeňské
konané v prosinci minalého roku ve Vídni, označil
soudr. Skaret, zástupce dřevodělníků, každého českého
dělníka, jenž se domáhá rovnocennosti v odborové
organisaci,sazrádceazločince.Výroktentuvespoustě
jiných rostomilostí, jež Čechům házeny na hlava,
tehdy zapednul, většina jej považovala za zcela oby
čejný žvást. Nyní se však ukazoje, že výrok sekretáře
německé strany sociálně-demokratické nabývá určité
podoby. Opakoval ho e.udr. Haeber na schůzi obav
níků za pochvaly vůdčího orgánu německých soudrabů
„Arbeiter-Zsitang“, a za ním ho opakují všechny kra
jinské listy německých woudrahů, ba i některé jejich
Šesky pvané listy odborové. — Je-li soudr, Haeber
opravdu fórem, které má právo rozbodovat o tom, kdo
je zrádcem socialismu a děluictva, pakje strana ně
meckých soudrahů vedena zrádci: Svusr. Hueber již
r. 1894 na. říšském sjezdu u Schbwendera problásil
tehdejší zastapitelstvo strany za zrádce, poněvadž

žení všeobecného práva volebního. V sastapitolstva



tobdejším zasedali soudrusi dr. Adler, Ellenbogen,
Reatmenn, Popp atd. . V Hollandska usilají nyní
sociáloí demokraté, sby oi zřídili samostatnou od
rovon organisaci proti anarchistické; jeme šádostiví,
jestli jí odborové internacionála odepře uznání. Dle
názora soudr. Haebra ji musí zamítnout, pondvadš
v zemí je již jedna anarchistické centrála odborová
a drabá (socialistické) 00 sahládá jen s důvodů kon
kurenčních. VAnglii není odborové hnutí taktéž jednotně
centralistické; ješté méně jsou odbory jednotné scen
tralisovány ve Francii anebo Italii. A nikomu ještě
nenapadlo prohlašovat dělníky anglické za zrádce so
cialismu a dělnictva. Jen v mnohojesyčném Rakousku
prohlásil soudr. Hueber neomylné dogma, že je každý
zrádcem socialismu a dělaictva, kdo má jiný názoro
formě organisace Zásady, postup a taktika, všechno
je vedlejší, jen furma, která hoví domýšlivé panství
chtivosti aoudrobů německých, je hlavní. Aby pak za
střelí evó násilnické a nesooialistické vystupování vůči
českým sociálním demokratům, problašují snahy jejich
za nacionální, Stát nynější je jim ideálním vzorem,
lid v něm obývající je jím ničím. Pojem národ a lid
se jim kryje s úplaě nepřirozenýmpojmemstáta stát
rakouský je jim výrazem němectví. Jak krajně šovini
stická a naprosto nesocialistická to logika! — Lidé,
kteří se po dvacet, třicet let bijí za socialism, věší
nyní soudr. Hueber jsko zločince ve svých centrali
stických kličkách na šibenicích, zbudovaných Odbo
rovou komisí vídeňskou. — Jak je výzva soudr. Huobra
míněna, to ukázali němečtí obavníci vídeňětí. Vyřkli
klatbu nad českými svými kolegy, kteří se nedali ani
hrozbami ani násilím přesvědčit, že jsou méně cen
nější Němců: „Všechny ony osoby, jež k Českoslovan
skému svazu snad přistoupí, budou považovány za
neorganisované, nikde nebudou vzsty v ochranu,
žádné fankce ani důvěra se jim nesvěří a dosavadních
fankcí budou zbaveny.“ Tímto prohlášením vydání
čeští sociální demokraté úplně ve psí, co dosud nebylo
podaikáno ani proti kfesfansko-sociálním dělníkům
anebo nacionálům, to bude praktikováno nyní proti
českým dělníkům a to všechno jediuě proto, poněvadš
hájí své rovné právo a chtějí žíti jako rovní mezi
rovnými. Němečtí obuvníci vídeňští však nezůstali jen
při problášení. Sábli ihned také k činům. Rozbili za
buronského řevu a surových nadávek Čechům schůzi
a byli by sáhli i k násilí, kdyby k tomu měli moc.
Byla jich hratka vůči českým soudrahům — proti
několika stům asi dvacet — s proto nemohli nu nich
své „socialistické“ zásady uplatnit... Napříště so
tedy dle příkazu soudr. Haebra nebudou němečtí sou
druzi tázat: Jsí sociálním demokratem, nýbrž: Uzná
váš jedinou svrobovanost německých soudruhů a chceš
se slepě podrobovat i každému jejich příkazu? Marné
bude usmítání: což znamená socislism naprosté ubití
národností neněmeckých v Rakouska, což musí vetu
pojící do odborové organisace vzdáti se všech přiro
zených práv a což musí každý Čech prohlásit svou
méněcennost a sklonit se mlčky pod diktát německých
soudruhů i tam, kde běší jen o pouhou formu s ne
o podetatu věci, má-li být ušetřen jejich pronásledo
vání? .. . Co nedovedla byrokracie rakouská, to
musí vynutit odborová komise vídeňská. Nezná par
donu, nesná smilování, jedině svou vůli a choutky.
Bozkřikuje do avěta: „Poroučím I“ A kdoodpoví jinak
než „sloužím!“, toho bez milosti zahubí. — Dnes je
tedy situace úplně jasná. Prohlášení soudr. Huebra:
„kdo nebude parýrovat, tomu se zlomí vas a hodí se
fes palaba“, počínají němečtí soudruzi praktikovat.
(m, že ae vedoucí orgán německých soadrahů —

„Arbeiter-Zeitung“ — postavil bezpodmínečně za něj
asostatní listy německých soudrahů i některé česky
psané odborové“ jdou za nimi, vyhlášen vlastně vy
hlazovací boj sebevědomým sociálním demokratům
českým.“ — A tak nyní Právo lidu chytře bědaje
nad situací, kterou dávno ostře káraly listy jiné —
poněvadě zamičování uš pranic nepomáhá. Na — a
nachytá dost a dost důvěřivoů, kteří se budou do
mnívati, še tomato listu jde o pravdu ve všem všudy.

Trpkou kapitolu otázce šidovské
věnuje Fr. Oapěka v čísle 9. Vlčkovy „Osvěty“. Píše
mimo jiné: „Ve své liberálně lidumilné náladě náš
dobrý a jinak tak bystrozraký Havlíček jedné věci
neviděl — toho velikého rozdílu v převaze duševní
židovského a našeho lidu. A tu, čeho velkým nedáno,
to vytašili maličtí — lid sám. „Jisto jest, že se posud
mnohé obce všemožně brání, aby se v nich nensadil
žid, Ba připonštíme — še ani tskovým obcím za slé
pokládati nelze jejich bránění ae proti didům.... ale
přece po dobrém, rozumném a poctivém rozvášení celé
vécí nemůžeme být jakož l.berální e o rovnoprávnost
bojající lidé proti židům — — —“ Tato slova uka
zují mezera v logice Havlíčkově. Závěr by měl safti:
přejme židům svobody, ale braňme se jich vykořistění
s panství, jak můžeme, třeba výlakou z obce, bojko
tem, když jinak nedovedeme. Jako liberál nechce a
ovšem nemůže také Havlíček býti proti svobodě ktoré
hokoli člověka, ale zároveň jako upřímný národovec
cítí, že při nerovné morálce a výchově obou stran
bude zvětšenou volnoatí emancipovaných a jejich prak
tikami, je dovoluje jim delší řetěz talmudaké mo
rálky, lid náš vykořisťován kupecky i licbvářsky,
mravně poškovován sváděním k pití a k domácí krá
deži atd., ale nepoznává důležitosti prostředku sebe
obrany lidu ve výlace šidů s obce — toboto instink
tivního bojkota, kterým již zvířata se chrání vylaču
jíce nebezpečného draha (oa př. nemocného) ze avého
středu. Toho bnatí, zárodek besla „Srůj k svéma“,
bylo a jest rázu čistě hospodářského, jen úskočnost
může v něm hledati nenávist plemennou, a klam to
byl, opatfována-li v něm byla nepřízeň našeho lidu
k rovnéma práva šidů. Stát hospodářsky skracovaný
sabá k ochranným clům, společnost utladovaná, ne
mající zákonodárství v moci a na ochranu svou, sáhne
k bojkotu. Výsledek záleží na povaze a kázni spo
lečnosti té. Tolik u jistotou dovolíme si tvrdití, fe
v německé Praze by ani rok neobstálo fanaticky české
kapectvo židovské, ale ovšem by se také nepřibodilo,
že by v českých školáchPrašských byla většina ně
meckých dětí. — Prostředek ten zdál se Havlíčkovi
býti nepřátelský židům osvobozeným a při tom ne
nutný, domníva) se, še stačí lidu říci: „nedej se oši
diti, nedělej lehkomyelné dlohy, baď opatrný: to jsou

skoro všechna ta pravidle, s kterými se ubráníme. —

Jestli jme skutečně tsk bídný s ničemný národ, abynás několik tisfc židů ve všech obchodech atd. pře
hnalo a předělalo: věra nestojíme ani ze politování.“
— Hrozná slova — a dosud ještě bývají s patbosem
citována. Mluví s nich však nyní buď sobvální ele
pota nebo neznalost zdatnosti šidovské. Snad, dokad
se tato obmesovala jen na sbírání kůžidek a prodej
kořalky, nebylo jí tou měrou pozorovati jako dnes,
kdy ani největší šoviniste snad nekladli by výdělkovoa
obratnost našeho lidu, a to nejen v obchodu, na roveň
s židovskou. Nemasíme se sa to ani tak atyděti.
Kromě anad plemene anglosaského, od staletí v ob
chodě ovikovaného s podnikavého, nezmaraého Severu
američana pozoruje so převahažidovská jinde skoro
právě tak jako a nás. — NášHavlíček Borovský myulil,
že třeba jen Českému člověka, pití náchylnéma, fíci:
„Nepij“, a še to postačí. Co tomu říkáte, staří kasa
telé? — A ble, židé se neopíjejí! Nepozorujete tobo
rozdílu v povaze dvojího lidu ? — Havlíček myalil, že
stačí říci: Nedej se ošlditi. Ach, kdy pak se chtěl
člověk dát ošiditi. Ani opatrnost, ba aní výstraha a
zkušenost ta nepostačují, a to ani a výboru nárola.
A jak těžká je tu konkurence se šidem, o tom je jde
národní podání. — V čí race je dnes a nás velko
obchod — i sobilím — v čí velkoprůmysl? Kdo
s největším úepěchempřebírá nájem velkostatků, jichž
režie se majitelům nevyplácí? Kdo wkapuje velko
stetky? Náš lid byl skutečně přehnán a předhoněn
od židů, a to nejen v obchodě. — Nezáviděli bychom
ani židům jich převahu hospodářskoa, kdy by se s ní
nebyla časem vyvíjela zbraň, ješ pomáhá ohrožovati
neše bytí. Židése ani po emancipaci nestali našimi
přáteli. Silně vyvinutý egoismus a orientální tradice
dražší je všade k ailnějším a vládnoacím, a řadí je
v šik proti slabším a utlačeným. Jeou ohaři lovcovými
s berou z lovu hmotný podíl, ponechávajíce vítězí
idejné vavříny národní kořisti. Sami znají volání po
bumanitě jen tam, kde jsou uskřípnatí v některé části
s tu se veškeren celek, zakořeněný po celém povrchu
semském, bohatý a energický zvedá giganticky k jeho
ochraně ... — Oni jsou sedmou a největší velmocí
světovou — v jejich rukách jeat stejně velmoc dar
nalistiky jako ij velmoci drahé a jí k race stojí k o
braně i výboji na kapitál zuřící a přece jemu otro
čící armáda radé internacionály. Viděl kdy svět chy
třejší a mvenější společenskou stavba? — A to vše
za půl století. — Velmoctato, vyšedšísměles podzemí
sednářekých loší na světlo denní, jako nejvelkolepější
organisace dějinná, otřásá trůny, provádí revoluce,
dává úvěr na války, nebo je přetrhaje odepřením
jeho, jak toho potřebuje. — Ber upřílišení mlnví se
o sešidovětění světa, — Nikdy od dějinaé paměti no
vetřel se nahý egoismus tak nestoudně v popředí se
svými požitky a žádostmi a nerozlačnou spolu ne
citností k bídě drubých spůsobené jich vypleněním. —
Nikdy nehlásaly se výbojnost a ujařmení, ba vyhla
zení slabších a větším cynismem a systémem. Smysl
pro čest, vážnost k majetka a svědomí sotřely se
takřka do záktadů. I nejhnusnější společenský zločin
dochází veřejnéomlavy a zastání, Náboženství odbývá
se posměchem. Filosofie stala se adrokátem. Lidetvo
jsko by strácelo všechen posavadní svůj morální pod
klad i světlo na další cesta.“

K čemu se používá vojáků. Opavský
týdenník píše: Na polích statku opavské raffinerio
cakra zaměstnání byli vojáci. Její hospodářský správce
p. Alecher pro své pěkné zacházení e dělnictvem zo
mědělským nemůže dostati včas dostetek pracovních
oil. Nejhůře mu bylo sa nejpilnějších šní, Obrátil se

proto na příslašné vojevské kruhy opavské a ty maaly k volné disposici 3 partie mužstva po 46 maších.
Marně vojáci se bněvali, bránili proti takovému ko
mandování, že jako aelští aynkové měli jíti na cisí,
kdyš jejich pomocné raky bylo by doma zapotřebí.
Pefél je pafél a nezbylo jim, neš aby poslechli. Vo
jenská správa, která jindy prostřednictvím c. k. stát
ního testupitelství posílá nám tak ráda opravy, ten
tokrát mlčí nadobro. Rolniotvo naše udělá dobře,
kdyš si náležitě zapamataje, jakou ochotu projevila
vojenská správa v Opavě o žních roku 1906 vůči
opavské cakerní raffioerii, a kdyš na rok opět bude
trpěti o šních nedostatkem dělnictva hospodářského,
nechť so obrátí na vojenské pány o výpomoc. Jame
jisti, še a našich rolníků budou ae míti vojáci 16
než ne panském; dostenou jistě dost jíst, o nějaký
bit také nebude mouže a na krejcar se o šních ne
hledí. V tom sabanbit raffinerii je nejenadnější věc
na světě, poněvadě se zachovala velice kavalíraky.
Co je dovoleno správě raffigerie, musí býti i jiným
chudším zemědělcům s může nás těšiti, fe vojenská
práva s Opavy pomáhá nskutečňovati dávné přání
rolniotva, aby vojáci o žních na polích pracovali.
— Podivnýto pořádek| V čas nejpiladjší semědělské
práce volání jsou sáložníci ko cvičení, doma musí
satím všecka práce avěřiti se osobám cisím, tu se mají
dříti — cizímu, a doma za vše hodně platit. Kdy
se dočkáme nápravy ?

Za královský hrad ký. Výkonný
výbor strany radikálně pokrokovézasílá všem českým
obcím království českého, markrab. moravského a
vévodatví alezského petice za vrácení královského
hradu pražského do vlastnictví naší České koruny.
Městské rady, případně městská zastupitelstva na
přání zasílatelů jistě ochotně a bez moškání podepíší
petici pod razítkem úředním, po té dají ji podepsati
1 všem ostatním spolkům a korporacím, jako! i všem
občanům bes rozdílu stava a pohlaví a podepsanou
zašlou pak bos prodlení zemskému výboru království
Českého do Prahy a oznámí usnesení ono některým
redakcím listů. Otyřicstiletá lhůta k podání vlastnické
žaloby královatvím Českým ua c. k. dvorní erár do
chásí k svému konci, proto boď kašdý na svém místě,
aby právo na dědictví s lepších dob bylo potomkům
zachováno. Královský hrad pražský byl na základě
žádosti c. k. finanční prokuratury v Prase sa v pádu
Prusů a rozhodnutím c. k. nejvyššího soudu vté od
roce vložen v deskách zemských do vlastnictví c. k,
dvorního erára. Vklad tento porolen byl však na sá
kladě pouhého potvrzení c. k. místodržitelství, že

hrad predoký jest od nepamětných dob v neobmesenémfaktickém držení nejvyššího dvorního erára. Vklad

jest neplatný uá proto, že byle ne základě pouhého
osvědčení o držbě skutkové do desk vložena dráta.

rávní, čilí právo vlastaické. Ašak vysvěděsní místo
Artitelské jest nepravdivé, neboť brad pražský byl
od svého počátku ve faktické i právní drébě země

České, kterouš vykonávali pinovatci čeští, nejprvéknížata s psk králové, společně s nejvyššími úřady
6 sněmem, kteříš na témů bradě pražském sídlili a
zasedali a odtud veškeru svoji vláda a moc s králem
nad oslou zemí prováděli.

Ve Frameli od r. 1882,kdy tam byla save
dena bezoáboženská škola, vzrostl počet seborraád
šestoronásobně. Počet zločinů, spáchaných osobami
nezletilými, rozmoožil se sedmeronásobně; zlatá mládež
francoazskáé tedy nyní „s vělěím úsilím“ se připravuje

„vlasteneckou a pokrokovou“ práci. V Paříá: jest
L spousta hladovících intelligentů a to i doktorů
práv, mediciny atd.; veliká bída panaje mezi velikým
počtem dělnictva. Zato však příjemdivadel obnášel
v roce 1905 celkem 41,933 978 franků, z čebož připadá
na kavárničky a jiné lokály nižšího řádu přes 17 mil
liooi fraoků, čili akoro polovice. Také zářivý příklad
pokroka! Jsat totiž podle uvedených cifer zťejmě ví
děti, kam tíhne obyvatelstvo pařížské víc, zda do
vážných divadel, či do šantánů. V šaotánech se vy
bírá od osoby průmérně sotva čtrrtina retapného ob
vyklého v divadlech a přece lokály niášího řádu vy
braly bezmáls tolik peněz jako vážná divadis, Lou —
v šantánech a v jiných místnostech jim podobných se
poslechne daleko více frivolních a pikantních vócí než
v opeře. A takové věci pokrokového Francouze velice
vábí. Že to slouží k demoralisaci, co mu po tom?
K tomu všemu taková divadélka svlášté « Paříší
úžneně se množí. Přes všecko úsilí Čechůajich něko
like upřímných, vlivných přátel nepodařilo se dosíci
toho, aby naše znamenité „Prodaná nevěsta“ byla
uvedena na větší pařížské jeviště. Zato věsk fran
conzský srěták radéji se pokochá frivolní fraškou.

Dvacet abessinských Ivů uzhymalo
otraven. Nádberné exempláředospělých lvů dostal
darem od abessinského panovníka Menelika Julina
Seeth, světoznámý krotitel zvěře. Roka 1898 seznámil
so Seeth v Carichu s abessinským ministrem zahra
ničních záležitostí Iigem, který se velice obdivoval
obratnosti krotitelově. Ilg po návratu do Afriky nad
čeně líčil černému veličenetva sručnost Seetbovu. Me
nelik II. pozval krotitele do svého residenčního měste
Adis-Abeby. Císať přijel jej s vojenskými poctami a
častoral jej jako nějakého krále. Uvedl jej k veliké
kleci, v níž bylo 28 statných lvů, nedávno achytených.
„Jen dovnitř!“ rozkázs! panovník. Tiamočaík opakoval
rozkaz, třesa se na celém téle. Seeth otevřel klec —
a divocí Irové před ním ustoupili, zalezli do koute.
Lekli se bílého, výrazného obličeje, jskébo předtím
nikdy neviděli. Od toho okamčiko považoval Menelik
II. Seetha se mocného čaroděje. Dle přání panovníkova
odvážný Seeth vo dvou týdnech vyoriČil zajatce v růz
ných oměleckých kouscích. Menelik pak na znamení
svého obdivu daroval krotiteli všech 28 lvů na szpá
teční cesta. Seeth vystapoval s nimi též r soámém
cirka Schuhmánnově, Právě dlel Soeth v Borlínů; měl
v plánu uspořádati umělecké turné v Americe. Leč
99. srpne zahynuli bez výjimky všichní dosud giví
Ivi (v počtu 20) po požití skašeného koňského mass.
Ještě krátce předtím nabízel jeden jistý milovaík Ivů
Sesthovi se Ivy saačnou suma — 200.000 marek, leč
Sesth odmít!. A najednou bolestné str ta všech nád
berných, znamenité vycvičenýchzvířat|

Jakou cemu má ovocný strom?
Na základé dlouholetého porovaání , še jabloň
od 10—20 roků dá uklisně 8—69 kg., od 20—30 r.
8—1 g, od 80—80 r. 6—1'/, g, od 5U—80 r. 3—1 g.
Hrušky dají od 10—20 r. 4—50 kg, od 2U—80 r.
8—1 g, od 80—60 r. $—1'/, g, od 60—80 r. 6—1 g.
Ohledné cen počítá se průměrně sa 50 kg. hospodář
ského ovoce 6—8 K, tabulorého za £—10 K. Dle toho
Ise pak vypočítati cenu ovocného stromu. Jabloň, ješ
nowe obyčejné ovoce hospodářeké, počítaje 60 kg ovoce
za 6 K, má nejmenší cenu: 10letá 50 K,z0letá 05 K,
2bletá 130 K a 30letá 160 K.

Másle dánské požívá světovépověsti.Vu
plymulém roce vyvezeno z Dánska 950.291 metr. centů
másla. Z toho vyvezeno nejvíce do Anglie 816.742 g,
pak do Německa 99839 g, ano i do Východní Aéie
282 g, do Západní Indie 3236 g. Rozsáhlý tento vývoz
jest nejlepším svědectvím, jak toto malé královatví
dánské národohos ky jest pokročilé. Ono v chova

jest nejpokročilejším ne světě. V malé této zemičce
probleskoje sámožnost z každé chaloupky, zatím co
v našem království daleko úrodnějším, přírodninami

bohatšímpao nebe přísaivějším hospodařímeodesíti ku .

Nedocenéné evece. V našichlesíchurodí
se každoročněborůvek, brusinek, malin, ostražin tolik,
že by ho bylo na vozy. Nefi bohatství to našími lidmi
jest namnoze nevšímáno, sstím co s cisiny jeví se po

něm a nás čilá poptávka. Např jen borůvek vyveseno bylo letos s Čech do Saska oslkem 64.000 kg.,
s čehož polovice do Drážďan. V cisině dovedou ocenití
likéry z borůvek a výtečné víno borňrkové, které
svou labodou a vnitřoí bodnotou vyniká nad různá

víne. U nás že si tu a tam naloží borůvky do žitné
kořalky a to jest vše. Brusinky savafoné jsou vzác
ným příkrmem ne stolech lepších tříd, ale naši adření
dělníci, rolníci a řemeslníci, třeba by si mohli snadno
rakama svých hospodyň lahůdka podobnou připraviti,
jenom dovedou szávidéti. Malinová šťáva a lahodné
víno s ostražin hodilo by se také lockdys v domác
nostech. V lesnatých krajinách daly by se takto vytě
šiti tisíce. Sbíráním tohoto drobného ovoce získal by
ohudý lid přece ročně několik korunek a pak kdyby
zpracovány byly všecky borůvky, ostrufiny a maliny
s našich lesů, získalo by se tolik víha, še by si bo
mohl dopřáti i chudák. Takto novšímavostí naší sa
padají ročně v lesích oelé poklady, sami pak se při

Prajeme o machon pochoutku. (Pak ale také nenajme.
- VLojend torelářů českoslovanských
koná se na posvátném Velohradé dne 9. s 10..září
1906, V neděli dne 9. září jsou na pořadu feči „O so



ciálaleh -úkolech LIL řáda av. Františka“, „O tiska“.
V pondělí 10. září ráno — řeč „O střídmosti“, a feč
Jak si má počínati terciář aa nynějších poměrů spo

lečenských“.
Pp. obecní starostové « súčastněné

kruhy vůbec se upozorňojí, že ve skladu c.k. místo
dráitelské koihtiskárny v Praze mošno obdršetí za 40
baléřů brožura, obsahující předpisy pro automobily
a motorová kola v král. českém,

(20)Historický koutek. Výbojnostnekatolíků čili všemohoucnostofrkve
ketolické. Protikatolícistěžují si na katolíky, ja
koby tito vědy a všudy utlačoraným nekatolíkům
vodu kalili, zapomínajíce přiznati pravdu, že nekato
lMci,kde byli ve většině, « katolíky nakládali přímo
katansky, na př. v Anglii, Dánsku, Švédsku, v Něm
cích. O tom te český člověk nedoví vůbec. Věda,
améní, belletrie, atd. o tom z lásky k nekatolíkům
zachovává naprosté mlčení — bylo by to — kleri
kální!? Před šuraalistickým karabáčen Herbonů,
Hajnů atd. má český intelligent nálešitý respekt. I
v Čecháchza slabých panovníků katolických dovedli
zatočiti s katolíky, byly-li okolnosti příznivy. Čteme
v neklerikální Kronice Zapově (sr. IV. str. 631) ná
sledovně: „Norovérci vystupovali koncem XVI. století
výbojné i v těch městech, která posud byla úplně
katolická ; tak na př. Badějovice pozbyly již svého
rásu katolického. Agitatoři nekatoličtí, štvouce lid,
rozpoutali vášně jeho tou měrou, že se neštítil již ani

še bylo najednou zabito více farářů katolických,
mezi nimi jeden na panství chomatovském. Arcibiskap
stěžoval si císaři nenstále na takové neplechby,stíš
nosti jeho ale byly blasem volajícího na poašti. Císař
(Radolf II.) chtěl míti pokoj a tak arcibiskupa ne
poaštěl ani k olyšení, tak fe tento musel stížnosti
své skládati do rakou císařského komorníka, ohtěl-li
vůbec, sby se Hadolfori dostaly do rakou.“ — Déle
o předáku Ččeskobratrském Petra Vokovi: „Petr Vok

s Rožmberka, když uavným způsobem r. 1582 přestoupil působením manželky vě Kateřiny z Ludanic
a ne Helfenšteině na víra bratrakou . . . jakmile po
smrti bratrově (Vilémově) dosáhl vladařství, počal
spěšně katolické faráře bratrskými kněšími nahrožo
vati; jmenovitě činil jezovitům krumlovským všemofná
protivenství, aby je s Kramlova vypudil. Jenom té
okolnosti, že měli od nebožtíka Viléma všecko pí
seně zabezpečené,mohli jezovité děkovatí, že v Kram
lově obstáli. Pam Potr všecko jim sadršoval a vo všem
jim překáže!, jen aby je vypudil. A málem bylo by
se ma to podařilo; neboť jedenkráte chtěli se jit
jezovité přestěbovati do Jindřichova Hradce. Věsk tr
pělivost jejich a vytrvalost byla taková, še oneali i
nejhorší protivenstrí, jen aby nemaseli opustit kato
lické obyvatelstvo na panstvích rošmberských; a tak
pana Petra přetrvali.“ (Sv. IV. atr. 630—681.) V Za
pově Kronice (ev. IV, str. 308) jest zvláštní odstavec
a nadpisem: „Kterak císař Maxmiliánkatolické ey
nody nedovoloval.“ Apíšese tem : „Arcibiskup pražský
chtěl 1568 asvolati synodu, kdyš jej papež důtklívě
nepomína| ; než Maxmilián svěděv, jak zlou krov způ
sobila na Moravě horlivost biskupa Olomouckého,
jmenovitě když avolal synodu, (te byla nekatolíkům

troem v oku. Pozu. pře) dal arcibiskopu Pražskémuznáti, še by to nerad viděl, kdyby synoda byla sro
lána, a še by to považoval za nerčasné. Arcibiskap
tedy synoda neosvolal, jelikoš se nemilosti královy
obával... “ A přece koncil Tridentský uložil bi
skapům katolickým, aby občas avolárali kačze svých
diecósí k synodám čili sjezdům V tédobě Bratři čeští
sjezdy více méně tajně konali, na př. ejezd bratreký
konal se v Přerově r. 1667. A přece nekatoličtí řečníci
stále mluví o tom, jak církev za starých dob byla
přímo prý všemohoací .. . Ať je to pravda nebo ne,
jen kdyžto je proti církví katolické! To se of při
bmouří oči třeba čtyři, kdyby byly.

Kam vode národní fanatismus. Osad
Poláků v praském Polsku není závisti hodným. Celá

«říše německá podniká proti nim vyhlazovací boj.
Znám jest osadní apolek, t. sr. hakatisté, jemuš vláda
dala k disposici fond 300 millionů marek, aby jimi
vykoupil statky polské a osadil osadníky německými.
Fond tento bude jiá spo febován, ale německé listy
dokazují samy, že oběť tato byla marnou, še peníze
ty více zmizely v kapsách statkářů německých, kteří
z tobo těšili « že Poláci nakoupili více půdy nové
nešli měli. Také přistěhovalí osadníci nekonal: svou
„povinnost“, zejména katolíci, pročež byli v posledních
letech vesměs osazování protestanti za tím účelem,
aby měli svou vlastní církev a byli neodvislí od ka
tolických polských kněží. Nyní vznikla ve výbora
bakatistů myšlénka, aby tomuto výboru zvláštním
nařízením císaře německého udělena byla výsada, že
může kterýkoliv statek vyvlastniti. Jest pravda, že
proti tomu návrhu vzniká všeobecný odpor, ale ne se
stanoviska práva, ale proto, že se poukazuje, še by
Poláci, kdyš by jim zabrána byla půda, chopili se
průmyslu, stavěli fabriky a tím se stali konkurenty
ještě nebszpečnějšími nežli jako zemědělci. Návrh ta
kový vzniknoati může jen ve hlavě německo-pruské.
Od dob Kromvellových není ma rovno. I francouzská
revoluce zrodila pouze šlechtictví, nesebrala půdu.
Zde chce míti soukromý spolek právo vyvlastňovací,
aby mob! kterýkoliv statek i nejpoctivějšího občana
vyrvati z rukou dršitele. — Sobrati dětem násilně
rodnou půdu otců jeat v dějimách veškerých činem
prokletým. Tak jednali drahdy barbaři a nyní tak
ehtějí jadnati Němci v Prnska. — A církev protes

"testská má býti pomocnicí|
Nová hvěsdárna vo Vatikéně. Papež

Lev XIIL dal základ k nové hvězdárně, která zřízena
byla v9 Vatikáně.- Jest © ní opojenaknihovna a stu
dovoy. Právě se dostaraje okrouhlá komora, v níf
umístěny budou heliogrofické dalekohledy ku studo
vání ojnnce. Nástroje tyto jsou tak dokonalé,še foto

„grsfio slunce za okamělk zachyceny býti mohou, Ve
vedlejší místností nalézá se laboratoř fotografické a

rostor pro přenosné nástroje. Odted vodou echody
„Ka komoře puledafkoré, prává dostavěné, kdež se na
Jdézá dalekobled k arčování času, jakoš i stapňů délky
-a diřky. Odtud vedou točité schody co dřívějších

obytných místností Lva XIII., kdeš se nalézá přijí
asací salon, v dalších místnostech umístěny badou

chronometrické a přesnostní nástroje. Soakromá 1Lva XIII. změní se ve knihovnu astronom ckých děl.
Bývalá lošnice Lva XIII. stsne se ložnicí ředitele
hvězdárny.Na plošiněvěšezřízenabudebáně9 metrů
v průměru a 80 metrů v objemu. V této báni státi
bude dalekohled rovníkový ku pozorování hvězdna
tébo nebe. Dalekohled tento obnáší 27 centimetrů
v průměra.

Sám si je bohem. Občan Aristid Briand,
toho času ministr vyučování ve Francii, měl nedávno
ve společnosti zednářské řeč, v níž pravil: Přál bych
si, aby professoři a učitelové nejen vyučovali, ale i
vychovávali, aby z dítěte tvořili muže, aby je učili
život milovati i při všech zármutcích. Tak vzdělávají
pravé muže demokratické, jejichž mozky nejsou pře
cpány dogmaty u tajemstvími. Člověk takový, protože
doposud o božství se mluví, bošství si nosí s sebou,
on sám si je bohem. A pakliže tento bůh až dosad
je bezmocný a kolísavý a přibnutý pod břemenem ži
vota, stalo ae to proto, že lež a nevědomost rozvoj
jeho sil sadržovaly. Naším úkolem jest, jej osvoboditi,
s člověka teprv v pravém smyslu slova učiniti člo
věka. — Nietache enil pouze o nadělověka, ministr
Briand nechce mládež Francie vychovati bez Boha,
nýbrš aby každý člověk sám si byl bohem, sám si
podkuřoval, sám před sebou se klaněl.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 1. září 1906.1

hl] joe K 1260 —18"10, šita K 10*50——10-90,jeme
se K 10-00—10-40,prosaK 1300—0*00, vikve K 13:00
—13'00, hrachu K 19-00—21'00, ovsa K 600—6:30
dočky K 49 00—60'00, jahal K 24 00—00*00, krap K
18-00—80:00, bramborů K 8'20—3'50, 1 hl jetelového
semene červ. K 48:00—96-00, 100 kg jetelového s0
mínka bíl. K70'00—7600, růšáku K 0%00—000,maku
K 3100—33'00, Inšnáho semene K 16*60—17*00, 100
kg šitných otrab K 12:00—00'00, 100-kg pšemičných
otrub K 12:00—00'00, 1 kg másle čerstvého K 2-40
—376, 1 kg másla převařeného K 0.00—0.00,
1 kg sádla vepřového K 1'60—0'00, 1 kg tvarohu K
024—0'28, 1!vejce K 0:6—0'7, 1 kopa okurek K 1:60
—2'80, 1 kopa zelí K 340—9-20, 1 kopa kapusty

opa drob.

1 bečka švčstek K 0-80—1'20, 1 hl jablek K 1:60—
400, 1 bl brašek K 1:40—5'20. — Natýdenní obilaí
trh v Hradci Králové dne 1. září 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pěenice hektol. 730, šita
566, ječmene 1098, ovsa 665, prosa 24) vikve 48,
brachu 61, čočky 62, jahel 41, krup O,jetel, semínka
101, lněného semeno 54, máku 69, — 9.) Zeleniny:
selí 204 kop, okarek 143kop, kapusty 68 kop, cibule
58 hli, drob. zeleniny 254 kop, mrkve 113 kop,
brambor 242 hl, salátu 00 kop. — 8) Ovoce: jablek
247hl, hraček 364 bl, švestek 170 beček. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 0 kuey, podevinčat 664 kusů.

Přátelé!
Jest ještě plno nedoplatků za Obnovu iČa

sové Úvahy. Neodkládejte s vyrovnáním. Kdo od
kládá, zapomene. — Kdokoli si ponechal spis o
Karlu IV. a o reformě manželství, nechť zaplatí
leskavě bez odkladu též. Máme mnoho platebních
povinností, jimž musíme též řádně dostáti. Kéž
tato výzva postačí, abychom nemusili tratiti mnoho
drahého Času a peněz 8 upomínkami!

Administrace.

| MlovaikéůmBalsa a úokolédy odporněuje 9000 najlépe:

9 Jana Ho!fa

andol-akao
R obsahuje nejméně tuku, stráví se co nejsnadněji,

nezpůsobuje nikdy zAopu a jest při nejjemnější
; Hbé ahuti neobyčejně levné.

Pravé jen se jménemJenHoff
a seoehrannou známkou s»)jva-.

Balidky po "4 kg za 90 hal.
. >> 0 BO >

Wlude k dostání.

;ereta

yresoujzpojdJop)ŘÓNO|OEse

.4007"9
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Praktikanta
absolventa měšťanské nebo některé nižší střední

školy přijme do fotografického atelieru firma

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

Chrámové svíce
voskové “i svíčky a obět.před

dle liturgických před- měty pro místa pout
pisů vyráběné, nická, prvnější pří

polovoskové = padnýmiobrázky0zdobené,

(ceresinové) svíce pro chrámové
ustry,

svíce kostelní ste

arinové,

zápalkovýdrát,

velikonoční svíce

(paškaly) s krůpě
jemi krve a ranami,
těž krášlené s be

ránkemvelikonočním, svíce obětní "UM

třínožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

. : ručuje veledůst. kruhům
biřmováníse stubami Jachovata největšíspeci
a případnými nápisy, vod:

„MONOPOL'
akciová svíčkárna a voskárna

v Wiladé Boleslavi.
Tovární aklad:PRAMA, Václavské náměstí, 40.

Telefon 914.

Tovární sklad: Plzeň, Saská ulice č, 7. Telefon č. 416.
Vyznamenáno na výstavách:

Pardubice 19003, zlatá medaile.Paříž 1005, zlatá
medaile.Londýn 1905, zlatá medaile.Praha 1905,
diplom čestného nznání. WVideň 1906, zlatá medaile.

Antverpy 1006, zlatá medaile.
Výrobkyvšestr. uznané.Vzorkya cenníkyzdarmaa franko

Bisknpská knihtiskárna v Hradci Králové

nabízí školní knihy:

l. Malý kavechismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 30 k.

2. Střední katochismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 64 h.

9. Velký katechismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného S80b.
Katechimny jsou echváleny na valné schůsí biskupů ra

kouských ve | dne 9. dubnu 1894.

Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho
skladu s 18%, slevou proti hotovému zaplacení,

Rozdílení výdaků pro chudou školní mládež neděje ne
více prostřednictvím c. k. okr. škoních rad, nýbrž za 11

lístků — ježpo jednom vlepeny jsou 8 příslušným vysvětlením do každého výtisku — vydají se z výtisky pří

padného druhu katechismu prochudé. Dle poměru, v jakémtechismů pro tu kterou skoluzakoupeno, zcela spraved
livě dostane se poměrný počet (přee 199,) pro tutéž školu

zdarma pro chudé.

a“ "Eu

' Cvičení G
snoubenců.

Ku potřebě

duchovních správců i katolických
snoubenců upravil a konal

Antonín Kaška.
Stran 44, registr. 8%.Cena 1 brožova
ného výtisku 50 b, vázaného červeně

v poloplátně se zlacením 80 h.

(Ó | objsěnávkyvyřídíBlsk. kalktiskárna.

svíčky ke křtu,

sv. příjímání a sv.

6)a n



Za milý projev soustrasti, dary kytic a věnců, nevšední účast při

pohřbu, zvlášť velectěného obecenstva z Hradce Králové a okoli, a všem,
kteří naši milou matku, tchýni a babičku, paní

Josefu Šanderovou
na poslední cestu doprovodili,

osdáváme srůečný dík.

(SLAVIA|
VZÁJEMNĚ POJIŠŤ.
BANKA V PRAZE.

SAZBA A PODMÍNKY VYNIKAJÍ OSVĚDČENÝMI VÝ

HODANI 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 RE 109,

| DIVIDENDA.

| RESERVY A FONDY| K31,865.380'80
DOSAVADNÍ VÝPLATY K 82,737.159'57

Bůh budiž Vám odplatitelem!
Rodina Špalkova. Rod Šanderův.

P. T. p. H. Richtrovi děkujeme za vzorné vypravení pohřbu.

VYSVĚTLENÍ A SAZBY ZDARMA ZAŠLE

PATA AARARAKARARAJe,| SSM re tl
< - m GENER. ŘIDITELSTYO BANKY„SLAVIE“

výtečné choti; zásilky 6 kg. franko

Křestní lisév K FAV a dob.zelenápk U pěkně VPRAZE,HAVLÍČKOVONÁM,. pražen i$—.
Kašdá akouika nadmíru uspokojí. A GENERÁLNÍZASTUPITELSTVÍV BRNĚ, VE VÍDNI,

(ex ofo) 40 kusů za 60 haléřů nabízí

Biskupská. knihtiskárna. Fr. Jelinek, Statiňany, eehy,

OOO0000VO0000UU0Ujl

V LUBLANI, VE LYOVĚ A ZÁHŘEBĚ.

ADRESSA PRO TELEGR.: BANKA SLÁVIA PRAHA./

Kam spěcháš ? galanterního to obchodu
*£ x přítel RudolfaŠtorcha— s v EHradoiKrálové, proti Grandhotelu.

BE" Prohlédněte si výkladní okřině! g

Mravný hoch
pokud možno z měšť školy ke se

přijme se do učení u jh C. k. odborná i
Jos. Kieslicha,

mameost ré, eee | ||| škola pro umělecké zámečnictví
-->->---—-—-"W" | v Hradci Králové.

© NŠZ M © Přijímacípodmínky:
Žádá se uplynulý 14. rok, přiměřené vyvinutí tělesné,

odbytá měšťanská škola neb několik ročníků střední školy,
jmenovitě dobrá známka z mravů, kreslení, měřictví a
počtů, pak předložení výkresů i měřických rysů z po

|

i

|

Geny lovné. Vzorky zdarma a Iranko.

J osef Strádal
dříve

Ignác Strádal
m v Humpolci

doporučuje svůj hojně zásobený

sledního roku. Přihlášky těmilo doklady, křestním listem
a posledním vysvědčením škol. doplněné, mohou se státi

-již průběhem prázdnin. Řemeslného předvzdělání žáka se
sice nevyžaduje; žáci však, kteří již alespoň 2 roky v učení
byli a pokračovací školu s dobrým prospěchem odbyli,
maji při udílení stipendií přednost před těmi, kteří se
praktickým předvzděláním vykázati nemohou.

Zápis žáků se odbývá 15. a 17. září; mimořádní
žáci se přijímají jen tehdá, stačí-li místo.

sklad suken, Vyučováníjesttříletéa v řečičeské.
cheviotů a modních látek. | Školné platí toliko cizozemci,se svolenímc. k. mini

sterstva vyučování přijatí, a síce 100 K ročně. Roční
Vzorníkyzimní se již rozosílají. zápisné činí 6 K, potřeby pro theoretioké vyučování a

me- Zásilky přes 20 K vyplaceně. “UW oděv pro dilnu asi 20 K.
Při hotovém placení 5"/, slevy, Vydržování žáků v mistě stoji 30—36 K měsíčně.

URNAZZ tence W.J. ŠPALEK
doporučuje a vzory na požádání zašle —

——É—D sy- AW-OW Obohodnídůmsesukuy vwHradoi Králové.
Majitel: Politické družstvo tiskové v Hradei Králové. — Vydavatel a sodpovědný redaktor Antezis Pochmeon. — Tiskem bisk. knibtískárny v Hradci Král



Historická hlídka.
Tři asy, dekret Kutnohorský, Mikuláš z Lobko“

vic, místr Jan Hus.

(20) Když se mluví, píše a přednáší o
důležité události na universitě Pražské, že
totiž král Václav IV. dekretem Kutuchorským
doe 18. ledna r. 1409 rozhodl, že Čechům tři
hlasy, cizincům pak pouze 1 blas při rozho
dování o obsazování důležitých míst a hod
ností při pražské oviversí míti náleží, ta nej
větší zásluha o to přičítá se mistra Janu
Hosovi, ale na pana Mikuláše z Lobkovic se
často zapomíná, jako 8e zapomíná, že první
příznivé pro Čechy rozhodnotí na universitě
vydáno bylo arcibiskupem Janem z Jenštejna
r. 1384. Komu čest — toma čest. Mistr Jan
Hue máo tři hlasy veliké zásluhy, ale pro to
nesluší zapomínati na jicé, o to zasloužilé
muže. Předním z nich je pan Mikuláš z Lob
kovic, jenž později Husitů velikým byl odpůr
cem. Nuže, slyšme něco o jeho zásluhách otři
blasy dle neklerikální kroniky Zapovy (av. II.
str. 570. a násled.): „R. 1408 otevřela se králi
Václavovi IV. naděje, že bude moci nad sokem,
Ruprechtem Falckým, zvítěziti, a zase předešlé
důstojnosti své, co král Římský dosáhnonti.
Jednalo se totiš blavně přičicěním dvoru fran
couzského o odstranění dvojice papežské, aby
jak Řehoř XII. v Římě, tak Benedikt XIII.
v Aviňoně odstoupili (proti papeži Řebořovi
totiž povstal tehdy bohožel protipapež Bene
dikt, částkřesťanstva byla poslušna papeže
Řehoře, část pak vzdoropapeže Benedikta. Poz. |
pisatele.), a nový jediný papež zvolen byl, kterýž
by jak slušno, zase toliko v Římě sídlo své .
měl. Král Václav maje velikou nechuť k Ře- ,

hořovi XI1., doufal, že jioý nový papež mu |zase k Římskému království dopomůže, a proto !
k tomu jednání ochotně svou pomocí přispíval. '
Však tomu také bylo povědomo, že se již v ně
kterých zemích pověst roznáší, kterak prý |
jeho shovíváním aneb i nedbalostí Wiklefovo
kacířství v Čechách vždy víc a více se ojímá,
— i domníval se, ovšem právem, že by muto
velmi mohlo překážeti, aby zas byl uznán co'
Římský král a vrchof ochránce církve. Staral *
se tedy také král Václav o to, aby na Praž
ských školách kvašení myslí pro Viklefovo
učení přestalo... . Upokojen veřejným svě
dectvím Pražské synody, že v Čechách kacíř
ství není, s důvěrou vyjednával s kardinály a
dvoremfrancouzským,doufaje, že nyní
snáze bude moci skrze ně za pra
vého krále Římského uznán býti —

Pro odstranění posavádní dvojice papež
ské stal se zatím již r. 1408 rozhodný krok, '
neboť kardinálové obou papežův, odstonpivše
od nich, sešli se v městě Livorně, odkud vy
dali v červenci roku 1408 prohlášení celému:
uřestťanstvo, že se má 15. března 1409 v městé |
Pise sejíti všeobecný sbor církevní, který má;
oba papeže sesaditi, 4 jediného pravého pa-:
peže zvoliti. K tomuto úmysla všickui římsko- ;
katoličtí křesťané s velkou radostí přisvědčo- |
rvali.Do té doby všecky vrchnosti duchovní a.
světské měly z poslašenství cbou papežů vy- |
stoupiti a nestranně se chovati, až nový pravý ©
papež zvolen bude. Král Václav si dal na tom ©
velmizáležeti, aby jeho poddaní, vy-;
stoopíce z poslačenství ŘebořeXIL,,|nestrannost tu zachovali, až by,
sbor Pisanský věc to rozhodl. Při-|
kázal nejprv praelátům, aby svou nestrannost
osvědčili, potom žádal od Pražské nnivorsity, |
aby také od gebe takové vyjádření dala. Avšak |

„proti všemu nadání zdvihl se odpor proti ú
myslům královým a popudil krále k jednání, '
jehož následky ukázaly se potom býti nanej
výš důležité a rozhodné. Arcibiskup omlonval
Se, že nemůže zrošiti poslošenství svého pa-;
peži Řehořovi přísubou slíbeného, kněží jeho
též tak, aukdyž rektor university mistr Hennig ,
z Baltenbagen (Němec) mistry do kolleje svolal, '
aby se dle vůle královy o tom sjednotili, že !
zachovají nestrannost k papežům, až církev
zase jen pod jednou hlavou sjednocena bude,
tujenom národ Český jediný pro
jevil ochotu svou, že tak učiní,
ostatní paktři národové výslovně
tomu odporovali. Arcibiskupnelyševo
tom, kterak v té schůzi Čechové a mezi oimi
předně Jan Hus svon ochotnost osvědčovali,
že by s poslošenství papeže Řehoře vystoupiti
a k nestrannosti přistoupiti chtěli, ještě více ,
proti Husovi v mysli své zanevřel.. .“ (tamže
str. 573, 574.). Z tohoto vypravování vidíme,
že zabraniční poměry vytvářely se na prospěch
tří blasů. Králi Václavovi [V., který mimo
cbodem řečeno byl tak „vlastenecký“, že nově
zřízenému sobě hradu u Kunratic chtěl, aby |
se Wenzelštein říkalo (Zapova kronika sv. II.
tr. 883), — lid český však Novým Hradems

jej zval — jednalo ee o titul krále Římského,
jehož se od nového papeže nadál, proto nu
vému papeži razil cestu v Čechách tím, že
pečoval o to, by království chovalo se k oběma
papežům nestranně. Arcibiskup Pražský a Němci
byli proti nestrannosti, nýbrž pro Řehoře XII.,Čechové v čele 8 mistrem Janem
Husem pro nestranost. Protose Vác
slav IV. rozhněval na Němce u ze vzdoru (jak
Jednati měl v obyčeji) k žádosti Čechův o tři
hlasy se naklonil. Láska k vlasti a ke spra
vedlnosti byly tadíž při rozhodnatí o třech
hlasech pohnatkami velmi — vzdálenými. Než
slyšme o tom vypravování kroniky: „Ve Vra
tislavi přišlu ku králi poselství od kardinálův
z Italie, aby své vyslance k nastávajícímu cír
kevníma sbora do Pisy vypravil. Odpověděl
jim král Václav, že nestrannost k papežům
zachová, jak bylo umluveno, a že i znamenité
poselství ku sboru vypraví, jestliže kardinálové
jeho vyslance co plnomocníky pravého krále
Římského přijmou a náležitě k nim se budou
chovati.

Potom se král v polovici prosince zVra
tislavi do Čech navrátil a na několik neděl
dvorem v Kutué Hoře byl.

Od oné schůze university, kde se mělo
usnešení státi o nestrannosti k oběma papežům,
a toliko Ceskýnárod svonochotu
k tomu osvědčil a druzí tři národovése
protivili, vzrostlo záští mezi Čechy u Němci
netoliko na universitě, ale i v obyvatelstvu

uoiversity Krakovské r. 1400 již ne tolik co
dříve slovanských Polákův Pražské učení na
vštěvovalo, a národ Polský na něm sestával
téměř jen ze samých německých neb poněm
čilých Slezákův, Pomořanův a Prušanův. (Za
to ovšem Otec vlasti nemohl, a bylo povinností
nástupce Karlova Václava IV., aby rovnosti
mezi národy slovanskými a cizinci průchod
zjednal, leč ten měl jiné starosti: pře s arci
biskupem, mučení 4 utopení mistra Johánka,
milostné pletky atd. byly mu přednější. (Právě
jako nyoí více se pod rouškou boje proti kle
rikalismu bojuje proti náboženství křesťan
skému, nežli o práva národa a zlepšení pc
stavení lidu pracujícího. Poz. pisatele). Tito
cizí národové vzali si nyní z toho vyjednávání
o nestrannost k papežům novou příčinu k ná
jíždkám na Čechy a dotýkali se svých českých

kollegův velmi bolestně, P ojíco jim podezřelých a kacířův. Ta se Čechové úzce
meziveboa spojili, a k Husovia kpřá

národa, kteří posavad náhledům
Viklefovým a všem novotám v ačení
odporovali, jmenovitětaké professořiJan
Eliae a Oodřej z Brodu. (Z toho patrno, že
professoři katoličtí, novotám nepřející, v ná
rodnostním ohledu věrně stáli při právech
Čechů. Poz. pisatele.) Bylť pak toho času zase
mistr Jeroným Pražský ze svých cest po vý
chodních krajinách se navrátil, a pilně ve všem
tom jednání svémo příteli, Janu Hasovi, po
boku stál. Hus jako zpovědník královnin, jsa
velmi dobře vídán při dvoře královském, pc
dával velmi dobroa naději, že nastávající boj
proti třem cizím národům u dvora šťastně
bude rozhodnat. I obnovili Čechové své dávnc
leté stesky o svém neprospěšném postavení na
universitě naproti cizincům. Byli od Němců
vždycky přehlaso:-áni, když se o udělování
akademických úřadův, všelikých nadání 4 míst
v kollejích jednalo, a museli dotud větším
dílem za vděk příjmouti učitelstvím po ven
kovských městečkách ba ivesnicích, kdežto
zatím cizinci podělovali se nejvíce mezi sebou
o čestná a tučnější místa v samé Praze. I
vznikla v Češích spravedlivá žádost, aby se
to nyní obrátilo, tak aby při všem jednání na
universitě napotom Čechové tří hlasů užívali
a cízí národové jakožto přespolní, aby se
společně jedním hlasem spokojili, kdežto
to posavad bylo naopak. Král Václav jsa
v Kutné Hoře, obeslal tam rektora a jiné
mistry Pražského učení, aby jemu konečně
mínění university oznámili, zdali se k oběma
papežům nestranně chce zachovati až do roz
hodnotí na Pisánském sboro. Němci na oni
versitě majíce povědomost tobo, k jakým
krokům Čechové se chystají, a obávajíce
se nějaké sobě škodlivé proměny,
již napřed mistrům ové strany,
kteří v Knotné Hoře před krále
předstoupiti měli, naučení dali,
jak by svou věc králi přednesli a
jej sa ochrapu při svých posavadníchtřech
hlasech žádali. Co zas byli Češimesi poslanci
od university, ty majíce mistra Jana Haosa
v čele svém, doufali, že nyní nejspíše na kráii
toho dosáhnou, po čem již dráhně let toužili.
Však jinak se stalo; král Václavjiž

:

byl uslyšelfJo tom, kterak se Has s arcibisku
pem rozkmotřil a v ládky o náboženské věci
vždy ostřeji se pouští, i mrzel se na to mysle,
že kardinálové na budoucím sboru risánském
ve zlé mu to vykládati bodou, že takové věci
trpí. Když tedy čeští u němečtí mistři s rek
torem Hennipgem z Baltenbagen před Václavu
v Kutné Hoře předstoupili,osupil se král
náruživé na mistra Husa, řkak vémo:
„Ty wistře Jene a ten tvůj přítel Jeroným
uvrhli jste naše království v podezření kacíř
ství i způsobili jste nám mrzutosti v cizině:
my chceme, aby ta věc opět napravenu byla a
jestliže jiní toho uepřetrhnou, kterým na tom
záleží, tedy sami v to se vložiti chceme, a
třebas ohněm k tomu přiblédneme l“ A obrá
tiv se k rektorovi a k Němcům pravil, že
je vtom, co žádají, dobře míní opa
třiti. Žádost Čechův, aby jim tři hlasy místo
jednoho přisoudil, naprosto oslyšel“ Tak vy

pravuje kronixa Zapova sv. II. str, 575, 576.toho patrno, že Václav IV. byl nakloněn
Čechům ze sobectví, neboťtito chtěli za
chovati nestrannost vůči oběma papežům a tím
dopomoci králi Václavovi k uznání za krále
římského. Němci vystihli situaci, naklopnili sa
přání králově a ta král, obávaje se nepříjem
ností se strany kardinálů vzhledem k šíření
se viklefismu hlavně mezi Čechy na universitě,
odbočil od Čechů a naklonil se k — Němcům.
A tak snaha Husova o tři blasy jeho náklon
ností ke kaciřskému učení Viklefova byla by
se setkala s úplným nezdarem, kdyby nebyl

českého český katolický pán Mikuláš z Lob
kovic. (Pokrač.)

Besídka
Chtěl si to odsedět,

(3) Blíže hranic české vlasti krčí se v tem
ném hvozdu pětadvacet chalup malých, ne
vzbledných. Baráky jsou ukryty vysokými
smrky a kopci tak pečlivě, že by je ztěžka
nalezli takový cestovatel,který by pátral po za
padlých sídlištích z nejtemnější pevniny. Vždyť
tam ani žid nekšeftuje. A to už je vážná okol
nost. Dvacet let se tam Šenkovala kořalka,
aniž o tom co úřady věděly. Teď až aspvň pan
berní, soudce, Četník a revírník osadu přece
jen dost znají; ale ani ti tam rádi nedochá
zejí. Uvítání v té obci totiž příliš vlídné ne
bývá. Temný les, zamračené chaty, zamračené
tváře, velká bojovnost — to nejsou zjevy vá
bivé ani pro rytíře bez bázně a hany. Jako by

jo pao pověstné sídlo „loupežníků z českýchesů.“

Osada jmenuje se Bertice. Srostla s lesem,
od lesa žije; sklízí většinou tu, Co nesázela.
A co na tom, odváží-li se někdy revírník při
jíti blíž k tomu strašidelnému zákoutí, aby vy
zkoumal, kdo zas bez pozvání porazil některý
strom? Bertický občan peněz jakživ nazbyt
neměl, a tak si vždycky lesní pych jednoduše
odsedí — nejraději v zimě, kdy je pobyt v ža
láři velice vzdáleného okresvího | městečka
Stvolu rozhodně příjemnější, než v chatrném
barákao.

„Pravda“, velebil zkušený bert.cký osad
ník, „náš pan revírník jest hodoý človék, má
srdce k chudým lidem; a taky by těžko jinak

icí, každý ho pozdravaje. A my až ma roz
umíme. Dívá-li se před sebe nebo na vlastní
ruce, to už víme, že se nám nic nestane. Ale
jakmile se dívá cestou po chalupách, to už za
několik dní tři nebo čtyři našinci jdou do vé
zení. Někdy ndat musí — tof se ví; vždyť se
taky jedná o jeho vlastní kůži. Proti tomuo úž
nic nemáme. A co bychom Se někdy do města
nepodívali? Vždyť na kriminál taky platíme.
Proč by se tam měli dobře za naše peníze
jenom někteří světoběžníci ?“ — Tohle mudro
vání bylo specialitou čistě bertickou a ozý
valo se dosti často. Za dřívějších lepších časů
každý si mohl z lesa odnésti, co mu bylo libo
— bez velikých protestů lesního úřadu. Pc
zději, když dříví stoupalo oa ceně, bylo již
jináč. Leč bertičtí se odkazovali na historické
právo, nechtějíce věřiti, že by páchali krádež.
Mohli vi při lesní práci vydělati aspoň tolik,
že by jim nebývalo potřebí pokoutně dříví
domů vláčeti. Ale — vážili si svobody a 84
mostatnosti víc než Černohorci! To tak, dávat
ge najímat, poslouchat na slovo — zkrátka
sloužit! Jen někdy dávali se pohnonti k vý
pomoci — když jim bylo moc zle.

Dívky před sňatkem za pomoci starších
žen pilně rozvažovaly, kolik metrů který mla
dík „ročně v lese udělá“. „Kutláka si, Mančo,
neber; ten porazí sotva devět metrů. To Bi
radši hleď Tonfíka Krahajcova. Hoch šetrný,



pije jenom málo — a udělá nejmíň dvanict
metrů. — To bude jivší živobytí.“ Tak se ra
dívalo od starších.

Celkem ty lesní krádeže nevynášely
mnobo. Zato stále větší zdroj příjmů naleszali
zvlášť čiperní občané v pašeráctví. Každou
chvíli byl některý pro pašování zavřen; proto
ovšem u sonsedů mnoho na cti neztratil. A
přes všecko úřední stíhání zapovězený obchod
stále vzrůstal. Jedenkrát byl lapen při skatka
Honzík Modřínův. Vyšetřujícímo soudci bylo
líto, že tak mladý jonák již má býti trestán
žalářem. Proto dával otcovské napomenaotí:
„Vidíte — tak mladý člověk, a již budete za
vřen. Pamatujte, že takovým nekalým obcho
dem olupujete stát, svoji vlast a tím i sourc
dáky, kteří by bez ochranných cel nemohli
konkorovati 8 cizinou; existence tisíců by byla
velice ohrožena, kdyby pašoval každý bez
trestně. Tak mladý a již se máte seznámiti
s kobkou žalářní. V očích všech poctivých lidí
jste již nyni ztratil čest, ztratil jete dobré
jméno, největší to poklad člověka řádného.“

„Hm“, mávl rukou Honzík, „vždyť náš
starosta pašnje tolik a tak často, že jsem proti
něma hotový učedník. A přece mo nikdo ne
řekne, že je zloděj, že ztratil dobré jméno;
vždyť ještě nebyl ani zavřen.“

A vskotku při bedlivějším pátrání able
dáno, že sic usvědčený podloudník Honzík —
není aspoň lbářem. Mladík ve staré tradici
vychovaný nechtěl věřiti, že pašeráci jsou ne
poctiví lidé.

Zkrátka v Berticecu se hovořilo více o
kriminále než o škole. Pokuty neplatil nikdo;
bertičtí přicházeli k tomu názoru, že placení
se dá vždycky oahradit — seděuím.

»
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Jednoho letního jitra zapadl do Bertic
velice čilý židovský agent pojišťovací společ
nosti. Začal hned od první větší chalupy. Ale
na všecka úlisná slova se mu dostalo tolik
tvrdých, nezdvořilých odpovědí, že spěchal
brzy schlíple do chalupy drahé. Tam ho uví
tal kosmatý hafan tak po horácku, že šlo o
život. A konec konců — byl ještě rád, že atekl
8e zdravou kůží. Tak tam rozuměli pokroku.
Do sousedního baráku ge mu ani nechtělol
Co taky v takové pazderuě popadne? Ale
— právě vyšel ven ve dřevácích a s kořenkou
v ústech majitel Kývanec. Chvíle k obchod
nímn útoku tolik příhodné|

A stalo se.
„Ale, ale“, osmíval se agent; vás bych

měl, pantáto, trochu znát. Vy se přece jmenu
jete —“ František Kývanec, Kývanec, dopo
věděl vesničan a vyjevil zrak.

„A bodejť že Kývanec; s vaším tatínkem
jsme často sedávali v Hosticích.“

„I to snad ne — spíš se strejcem; můj
tatík se z domova málokdy hnol do města.
Streje však byl tatíkovi hodně podoben.“

„A tak — člověk Beplete bned. A jak
se vám pořád vede? Dítky máte zdravé, dělají
vám radost...

„No — s ton radostí pomalu. Franta se
nechá každou chvíli chytit — nešika. Maočs
si ráda boví ... A já mám dření až do ú
padu.“

„Vidíte, vidite, pantáto, já bych vám po
radil, jak byste na stará kolena mobl bersta
rostuě žít. Nevíte vy, vím já. Nepoví vám
jiný, povím já“

A jak to?
Žid učinil dlouhý, učený výklad o pojiš

fovánína sestarnutí, pro případ úmrtí...
Dokazoval, za j ký roční pakatel může dostat
pojištěnec v krátkém © + hromadu peněz.

„A tohle by 86 ua Jibilo“, kýva) hlavou
baráčník, Teda já se dám pojistit; ať mi to
jen dobře potvrdíte. A aby to stdfip za to, chci
va to obětovat ročně dvě desítky.“

„Vy jste přece jenom rozamný člověk. A
— bodláte ty peníze složit hned najednou,
nebo v terminech ?"

„No víte — já je vlastně nesložím, ale já
si je odsedím. Dělá to dohromady srovna čtyři
doi“, odpověděl Kývanec prostomyslně a mo
hutně si odbai ....

Za krátkou chvilkou prchal žid rychle
x barákův a víckrát se nevrátil. Tam by toho
vydělal! Ani krejcaru nedovedl vypochlebovat.

Bůh vás, Bertice, napraví Kéž paprsky
koltary ozáří konečně omšené vaše střechy!
A nechť konečně smysl pro právo a poctivost
razí si vítězně cestu hustým hvozdem až k vám.
U% jest čas nejvyšší.

avštivenky
všeho druhu

nabízí bísk. knihtiskárna v Hradel
Králové.

oubuobuka nou 60b bubuku

Místo hledá
v komptolru, krámu a pod.,

absolventka zdejší obchodní školy. Laskaré na
bídky vyprošují se pod „WMi.P.“ poste restante

Hradec Králové.

PYTTTTTEEKYT

GAANDHOTEL
se“ v Kolíně. “W

Znovuzřízenépokoje, místnostikaváromské
a restamrační. Každou dobu dobře upravená
stadenái teplájidla. Vina stolní vlastoího
pěstění, plzeňský prazdroj, vyleželéko
línské zámecké pivo a pardubský porter. —
Omnibus ku každému vlaku — Knporadám a
schůzím zvláštní oddělené místnosti. — O hojnou
návštěvu prosí

Josef Paseka, botelier.

=
C. k. místodržitelstvím koncessovaná a
c. k. ministerstvem kultu a vyučování
ve Vídni schválená první dívčí odborná
škola pro vyučování kreslení střihů, braní
miry, šití a aranžování veškerých dám
ských oděvů

Emilie Houdkové v Hradci Král,
Velké nám. č. 36. (vedle biskupské residence)

U
Kursy trvají:

V kreslení střihů1 měníc i déle, až se žákyně
řádně vyučí. V kreslení střihů, braní míry,
šití a aranžování věškerých dámských oděvů
A měsíce, 6 měsíců a mistrovský kurs 1 rok.
Kurs počne vždy 1 a 15. v každém měsíci.

Vysvědčení zákonné. Přihlášky každodenně.
Pro vzdálené též ubytování a stravu za velmi
výhodných podmínek.

Učitelka industriálních učitelek obecních a
vyšších škol. Za řádné vyučení se ručí. Vy
učování děje se česky, dle potřeby a přání též
německy. — Dotazy zdarma a franko vyřídí
majitelka školy. Přijímajíse též slečny do
bytu na celé zaopatření,které navštěvují místní
jiné školy neb ústavy, v ceně mírné, dozor
pečlivý.

Emilie Houdková,
majitelka odborné školy v Hradci Králové,

Velké nám. č. 36. (vedle bisk. residence).

JÁN STOUPA v Praze,
Václavské náměstí číslo 23.,

doporučujevždy we velmi bohatém výběru

svůj hojně zásobený sklad

koberců, záclon barevných i krajkových,krývek na stoly a lůška,přikrývek pro
vaných a flanelových, přikrývek cestov

nich, plaldů, deštniků veškerých cestov„ ic potřeb, županů, haveloků atd.
Úplné začizení do hělelů. — Úplné zařízení
bytů soukromých. —Úplné zařízení ložní. —

Úplné výbavy pro nevěsty.
DRY“Illustrované cenníky zdarma a franko. "PW

Piana,
pianina,

harmonia

avarhany
A oraě

f též na splátky a výměnunabízíprvní královéhradocká továrna
AL.HUGOLHOTA,
FHIRADECKRÁLOVÉ.

£ Sklad na Velkémnáměstí č. p. 39. f
vedle lékárny.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

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

JKEKLLNARKKKKYKFYIXKKYYZIIKKKIINZMZIRNKNNAK.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

YJablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Roškudiy, faráře vo Výprachticich) E

doporučuje P. T. veledůstoja. duvbovenstva E
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,f

praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukásku [E

se na požádání franko zašlou. :

TINTINZLATNAZOZINIIUTHNKZENKTECE

sání

bajrěbění:

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

are Malby

oken kostelních
PRAHA-I,

8. 146 st., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků oa Malém ná

městi pod loubím) dopo
račuje se

ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice( se šelesnými
rámy, sílómi vsasením.

Veškeré rozpočty, akizsy i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznosti;ku definitivní objednávce.

OY“ Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání."l
Založeno roku 1836

i

SOCHY, OBRAZY, OLTÁŘE
A VEŠKEREN KOSTELNÍ NÁBYTEK

V KAŽDÉM SLOHU PŘESNĚ DLE PŘEDPISŮ

CÍRKEVNÍCH CO NEJLEVNĚJI U FIRMY

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍF SYGEROVĚ.

ZALOŽEN 1853.

PROVEDENO PŘES 0 NOVÝCH OLTÁŘŮ,

ROB. HROBŮ A OBNOVENO AB 60 STARÝCH
——————0| OLTÁŘŮ.om

=
Továrna na cottagová americká

HARMONÍIA
též evropského systému

RudolíPajkrá spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešt, VIII. ker József
kdrát 1£ os. — Praba,
Ferdinandova tř. 43. —
Videň=VII.,Mariahilforatr.

86

Čenníky zdarma a
Jránko.

Nejnižší měsíční
splátky.

P. T. duchovenstva zvláštní výhody. Ě



První český katolický zárod ve Vídní.

František Ruber
Dílna ku vyšívání

Wa zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, křížeatd.
Vídeň,
VO. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

ký závod "80
ohařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné čísle G12—VU.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doorněuje uctivě své chvalněznámé: etkezpr ná om zebře,bodk ata. dleslokuPJo 0 v
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

. Renovace starých oltářů a kostelních zařízení.

K letnímu obdobi

duchovenstvu nabízeti

gosovalnnní

Š dopisniceOB*hradecké
jakož i

XOCXnovinky XX č
dopisnicuměleckýchc

má ve velkém výběru na skladě

královéhradecké
antikvariat a

závod hudební ——

Bohdana
elichara 

w Hradci Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1806.

—Denní prodej novia. —

AAaREoRE186oheahcaě
EŽ ne

peti|

MĚSTSKÉ

HISTORICKÉ MUSEUM
883 x UHR 5 x 685

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejmovějších 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 zá.. u za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Velejemné látky na taláry.
Též na oplálky bez zvýšení cen!

ČP XGR XGBIXCBIX BI

JAN KALIS,
hodinářa zlatníkv Rychnověn,Kn.

Fporatoáběrisáne ECBDXCBIXCBD[XCEDXCBDXCBIX

go1Áueo

2
6m

Solidníobsluhapřivírmných

ce

»

UrpoyG04Xi9

nabízí ve velkém výběru: Výtečné ka ko
všechdruhůa sonstav. 4 raní be

v krásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrné

skvosty,jako: řetízky, n) rim Jeklya j. v nejmodernějším

Důývěryhodnýmnásilky na výběrtéš 1na splátky
besovýšenícen.—Založenov.1948.

XX
C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní kancelář

[nž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizají se co nejrychleji. —
N těl agenda jak vnitrozemské, tak

sahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl«,
Zápisné 5 K,

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

Půjčuji za nejmirnější poplatky

obleky
ke všem národ, slavnostem

všech druhů
i pro dětská představení;

sklad

x obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č

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,

Zalozono r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Velodůstojnému duchovenstvu
doporučaje re

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadiia
w Hradci Hrálové č. 83.

k zhotovení veškerých ko
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jíných kovů. od nej
jednodněšího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slobu.
Vše přesně, čistě a důkladné

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímžumožnéno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou A8
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jebo
Blskupskou Milostí revlido
vány.

Mešní nádoby jen v obní
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se rychle, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.
Vzorky, spočty,nákresyi

hotové zbožína ukázku franko
se zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bex přirážek.
OBRY“Sta odporučení a čestných uznání po ruce. jj

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěrozávodudomácímu.

Veledůstejnému

duchovenstvu!

Kar. Světlé
Jan olaněk, čís.19n., roh

Kopka o opěný penak Be
i doporučiti svůj hojně zásobený

aklad ve vlastní dílně ručně praco
vamých kostelních nádob a máčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

tenky, nádobky a t d., vše
esném slohu cír m. Staré

Praha-l, al.

ky,
v pie
předměty znovu opravuje v původní

ntenci a sen © ohni slalí a střábří. Na požádání: hotové

práce na ukásku rozpočty, nákresy neb cenníky franko.veškeré výrob slacení ručím. Největší výroba a

aklad v Praze k volnému nabédnatí. Provedení sd nej
jednoduššíhodonejstk vostnějšího. dším kostelům pv placení. Víceuznání po ke. Žádné presovo

robkybezcenné.Všeosťlám jiš Poe

TOVÁTNAPro
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JE Jos. Tomášek
B ve Vysokém Mýtě,
plá dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený $ |

Čechách 1

rumy a punše, likéry, s adké ovocn
víme, bílé červené, wino ové (medici
nalní),vína oledká s víno šumivé (šampaňské).

Upozorňujeme zvlášt na + Hru a pH ové
osti velmi lovný kslivovici, vše vlastníhopálení avlastní výroby.

Závod vyznamenán byl nejvyššími cenamí: roku
1801na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medailí
státníadiplomemslatémedatile,amnohýmiji
nýmidiplomy s právemrašení slatéMně

Vzerky zdarma a franke,



UNLÁ
"=

vagony při snížených

= ———— —= ml

DOVNÍ DÁŘUDNÍ OAO :
látekprodomácnost.jakoži dámskýcha pánských
látek jest u Tkalcov. výrobního spole
čenstva „Vzájemnoat“ v Hronově. Téžlze
obdržetipartie zboží 30mt, obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti, ;
za K 12-—, vyplaceně od korun 20 — výše.

Vzorky a cenník +1arma a frauco.

U pramenekoupíš ==

obzvláště, když objednáš ai

kterou kus 23 Mtry za K 16':— na dobírku zarílá

Josef Souček v Náchodě

207%27 ADBB 922M2722

PŘLOŽLUDSŮNÁ: KOUDŮ
Zachovalý starší tvrdý i měkký nábytek,
garnitury i pohovky moderních vzorů za

každou cenu prodá

K. VW.Skuherský,
v Hradci Králové, proti hotelu „Merkur“.
5 RES ECOOSOE SECR EOS OEC

AAO ATATATAKATE]
šeobecná úvěrní banka

w Hradci Králové,
filiálka ve Vídní VI., Getreidemarkt 18,

přijímávklady od 1 K počínajena
úrok 4,- 59, dlevýpovědi.

Záruka hotově splacených závodních podílů, fondů
reservních a jiné ca. K 400.00000. Složní lístky

pošt. spořit. zašlou se na požádání zdarma.

Poskytuje půjčky úředníkům, učitelům, důstoj
níkám, obchodníkům a vůbec důvěryhodným

osobám všech stavů na výhodné splátky.
Poskytuje záloby na cenné papíry a skvosty a

zabývá se všemi obchody bankovními.u ——

- —= Dívčí==

ústav ve Slatiňanech
€. (u Chrudimě)J |=|

poskytoje příležitost k řádné přípravě ku
vedení v.astní domá nosti a ve vyučení ge
vaření,žehlení šití prádla, šatů, střihů, účesů,
výrobě umělých květin, vypalování na dřevě
i na kůži, malbě na skle | na plátně, Též
vyučoje se hře na klavír, na housle i citeru,
řeči německé i francouaské.

Do téhož ústavu přijaty mohou býti dívky
jež ještě 14. rok věku svého nedorršily, buď
do trojtřídní Školy měšťanské, aneb do
školy obecné s právem veřejnosti. pro něž
zbudována je nová přístavba s moderním za
ř«ením, centrálním topením, tělocričcou a
koupelnou.

Dívky škole odrostlé navštávorati mobou
kurs pokračovací, v němá mohou se téš při
provovati ty, ješ nemají škol měšťanskýchpro
paedagogium v Chradimi.

Také dívky uabýti zde mohou způsobi
losti ku skoušce industriální pro školy obecné

i z neké, neb ku zkoušce pro školy mateřské.

FDTEOCOE

Krajina je velmi zdravá, ústav azí 6 mínut
vadálen od nádraží, blíže lesa, kde jsou krásné
procházky a partle. :

p

B

W
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

kostel, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a
kovov óho máčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorníbo dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. 86.,

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

O
u Dra.Ant. Brychty a
VADEDMECUM

seu Brevis synopsis maleriarum et
casuum in cura animarum freguen

tiorum.
Stran 58480nabizi za sniženou cenu
K 160 (místo K 320)

Biskupská knihtiskárna.

(ATOESS K)a)LAO

na vkladní knížky
na pokladniční poukázky6-NAVe-M

EMIOSESJSOSAS)

Oddělení bankovní.

mN76+ (s

OBRAZY
zrcadla, rámce

a umělecké výrobky
nejlevněji a v největším výběru

u výrobce rámců

| Jos. Kieslicha,
BB umělecký závod pro chrámové práce E

v Hradci Králové.
Vždy nové doplsnice,

papír, školní potřeby u veškeré sboší
papírnícké.

n

Umilookéřezbářské práce
jsko:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd.provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradeí Králové, Malé náměstí, číslo 110.

Prace nolidní. Ceny velmi mírné.

g- Každý"U

křesťanský dělník“
má odebirati svůj odborný týdenník

| „Práce“.
Předplatné činí pouze 3 koruny ročně.

Administrace „Práce“ v Hradci Král.

POI SZNAO"
BOMS

=a

ae—ae--3ae--a76—-av6-aje
ode dne vložení

do. dne vybrání,
M8

Směnárna. Skladiště.

VELAAESACKOS)PXLA,XLAPLASLASLACEMOŘESCECEMEDM

BS)



Historická hliaka.
(20) Leč slyšme zas vypravování „Krooi

ky“ o muži tom pro Čechy tax památném: „Has
a jeho přátelé témeř beznaděje krále opustili;
než však z Kutné Hory odešli, obrátili se
k avým mocným přátelům při dvoře, kteří
vždy více stranu Českého národa drželi. Byl
mezi nimi tehdáž právě Mikuláš z Lob
kovic, písař královské urbury na Horách
Kulných, muž v koihách i ve zbrani dobře
znalý a mezi milci královými jeden z předních.
Ten Husovi a přátelům jeho slíbil, že 8e

ři králi o jejich prospěch zasadí; avšak
us jsa ostrou domlavou královou

dojat hlaboce, hned po svém ná
vratu do Prahy tak těžce onemoc
něj, že mu již ani živola netošeno.

Mikulášoví z Lobkovic podařilo se brzy,
krále Václava na Čechy udobřiti, když mu
předložil, že co oni žádají, není zrovna proti
samému založení pralského učení, ve kterém
ovšem o třech blasích cfzincův nic výslovně
nestálo, ano že 80 to i 8 úmyslem císaře Karla,
jakožto zakladatele, dobře srovnává. V tom
přišlitaké poslové od krále fran
couzskéhoa zučení Pařížskéhoku
králi na Kutnou Horu, a ti nejvíce
přispělikobrácenfúůmyslukrálova.
Dotvrdíce to Václavovi, že na Pařížské uni
versitě nikoliv cizí národové, nýbrž francouz
ský tří hlasův ve všech volbách a poradách

Že pak císař Karel při zakládání aniversity
Pražské úmysl svůj byl ohlásil, že chce, aby
ona zřízena byla na způsob Pařížské; ta král
Václav poznav, že převaba cizích národů na
hlasování nezakládá se na zákonu, alebrž jen
na obyčeji, dal se tím snáze navésti k obrácení
tohoto posavadního obyčeje, a svou rnocí krá
lovskou rozkázal, aby Čechové na universitě
Pražské budoucně tří blasův, ostatní národové
toliko jednoho dohromady užívali. I vydán
jest o tom dne 18. ledna 1409 slavný králov
ský dekret Katnohorský, znějící rektorovi a
vší université pražské... . (znění dekretu).
Krále Václavavšak přední účel při té věci
byl toliko takový, aby dle příkladu
Čechův, kteří byli oobotnizacbovati nestrannost
v otázce o poslušenství k papeži, také všecky
jeho ostatní země takovou nestrannost a sebe
prohlásily a zachovaly, jakož také hned v ně
kolika dnech, 22. ledna, rozeslal z Hory Kutné
rozkazy po celé říši své, aby od té chvíle pod
těžkou pokutou nikdo více Řehoře XII. ani za

papeže neměl, aniž jeho co papeže poslušenyl. —

Hned po projití tohoto dekretu o třech
hlasech dostal mistr Jan Hus opis jeho cestou
soukromou do Praby, a když jej v těžké ne
moci ležícího navětívili mistři Jan Eliae a
Ondřej z Broda, tut je tím dekretem radostně
překvapil, prose jich, kdyby on umřel, aby
věrně stáli o Bpravedlnost a osvobození svého
národu. (Podotknonti dlužno, že mistři Jan
Eliae a Ondřej z Brodu už od Července r. 1408
od všelikých novot opustili a proti Husovi
stáli. Zapova „Kronika“, sv. II, str. 572.
Smýšleli tadiž vlastenecky nejen Čechové mistři
přátelé Wiklefovi, ale Čechové mistři Wikle
fovi odpůrci. Pozn. pisatele.) Ohlášení Kutno
horského dekretu stalo se slavaým způsobem
skrze královského úředníka ve velké síni kol
leje Karlovy dne 2. ledna 1409. Čechové vy.
slyšeli jej s velikým potěšením, Němci však
se náramně poboořili a omlonvajíce se, 8 vy
hrůžkami ze síně vycházeli.“ (Str. 574.)

Po odchodu německých professorů a sto
dentů z Prahy: „i samým Pražanům bylo žel
po vystěhovalých stadentech, neboť trpěli ztráta
ubytím činže a výdělku. Však nejvíce týkalo
se to, jak se zdá, jen něrmneckéhoobyvatelstva
Pražského, které vždy ještě všecky obchody a
živnosti ve svých rukoo mělo: Čechové na
opak radovali se z toho, mujíce naději, že
o svém zvelebení budou moci 8 menšími pře
kážkami pracovati a mistr Jan Hue, kterýž
Be mezi tím časem zase uzdravil, brzo po ode
jit Němcův na kazatelně v Betlémě dal prů
chod citům svým, řka k poslachačům: Dítky!
Pochválen boď Bůh všemohoocí, žeť jsme
Němce zapudili, že máme, oč jsme se zasadili
a jsmevítězi; a vzláště děkujte pana
Mikuláší Aagastinovo (totižzLobkovic),
poněvadž jest vymohl to ka pros
bám oašim u králel“ (Str. 682.)

Z celého tohoto pojednání je patrno: 1.)
jak malé záslahy má o tři hlasy král Váolav
V. Patrno, že jemu více se jednalo o jeho

titul krále římského, nežli o celou národní
spravedlnost. A tohoto Václava IV. rádi by
protikatoličtí intelligenti povýšili ve vlaste
nectví nad sama Karla IV., otce vlasti. Proč?

d

Protože měl půtky s kněžími, tyto leckdy
i nespravedlivě pronásledoval, zkrátka proto
že Karel IV. — dle běžného názvosloví — byl
klerikál, Václav IV, protiklerikál. Dle dnoš
níbo receptu: vynadej svatým a nebi, a jsi
velikým mužem při vší chatrnosti vědy své
1 charaktera svého.

Patrno z tohoto pojednání, 2.) že i mu
žové protiwiklefsté z fakulty bohoslovecké
pevně stáli v této věci při Husovi a spravedl
nosti národní. Že nebylo třeba ku vymanění
se z područí německého bouří náboženských,
nýbrž že národní uvědomění Čechů, zaseté
Karlem IV. a pěstované Čechy za vlády jeho
zrozenými a žijícími, razilo si cestou přiro
zeného vývoje cestn k vítězství, které bez
bouří náboženských bylo by šlo krokem sice
volnějším, za to ale přirozenějším, b-zpeč
nějším a trvalejším. (Srovnej kapitolu 28. cen
ného díla Sahulova o Karlu IV.: „Karel IV.
jako křesťan a vlastenec.“ Vydáno v Hradci
Králové 1905, cena 3 koruny, stran 486.) Če
chové husitští i co do kultary i co do stránky
národního avědomění tyli z tuku, jehož na
byli za požehnané vlády „arciklerikála“ Karla
IV., o němž nynéjší „pokrokový“ intelligent
nerad mluví, zrovoa tuk nerad jako o spisech
Husových a Komenského, ježto jsouce pod
staton svon náboženské, po soudu „pokrokářů“
pak klerikální a zpátečnické až na to procen
tíčko, kde bouří se v oich proti papeži, kardi
nálům; biskopům, kněžím atd.

Patrno dále, 3.) že nemalý, ba veliký po
díl na třech hlasech mají newiklefičtí
poslové od krále francouzského a z očení pa
říšského toho času ku králi Václavovi na
Kutnou Hora přišedši, kteří vlasteneckému
Václavovi blava otvírali. Dále, že zásluhu
máoto mažčeský pan Mikuláš z Lob
kovic, v němž Zapova „Kronika“, str. 1304,
sv. II. připomíná, že „byl od r. 1406 orborním
písařem v Kotné Hoře, kdež si získal krále
Václava, od kterého vymohl r. 1409 vyplnění
žádosti Čechův o tři hlasy na universitě, pak
byl od r. 1417 do 1421 nejvyšším písařem
zemským, však při vypuknutí bouří
upastil od hasitskéhosmýšlení,a byl
po všechen čas války věrným přívr
žencem krále Sigmunda, bojuje proti
Husitům a moohá příkoří jim čině.“

Mají tudíž katolíci newiklefičtí velikou
o tři hlasy zásluhu, třeba že to pokroková
intelligence lidu českéma důsledně zamlčuje
dle zásady humanitně-pokrokářské: katolík
musí býti líčen jako nevědomec, padouch a
bídák; co o něm se ví dobrého, to budiž
v zájmu spravedlnosti a lidskosti — umlčeno.

Besídka.
Muzikantská disputace.

(8) Odložil právě v hostinci noviny; oči
se mu pod skřipcem zablyštěly sarkasticky
k sousednímu stolu, kde seděl pan Strana,
sbormistr místního zpěváckého spolku a pro
hodil kysele: „Já nevím, co mají ti naši hu
dební referenti stále na Griegovi. Ty ponuré
akkordy jeho skladeb sice mohon nalézti ob
Jibu na dalekém, mlhavém severu. Ale náš
národ rozhodně do školy Griegovy choditi
nemá. Naší české krvi nesvědčí ty balladistické
vzlyky, ty mollové elegie a pasáže tlumočící
tak velikou zoufalost. Tím ať se baví zachmu
řelá duše Nora nebo Islanďana. My toužíme
Po porlivé jiskře melodie zpěvně, s kterou
srdce Čecha srostlo! Nechejme šedé kvítí tam,
kde vyrostlo a nepřesazajme je tak úsilně pod
slaoné nebe Čech.“

Strana naslouchal vyjeveně přívalu slov
neznámého elegána. Čím je ten maž? Ani 8e
mu nepředstavil a již spnstil stavidla své vý
mlavnosti, jako by seděl vedle starého přítele.
Ale konečně — nikdo jiný zde v hostinci právě
nesedí, cizinec by se bez hovoru nudil; a tak
není divu, že proudem své výmlavností za
plavil právě jediného svého souseda. A zdá
se, že jest chlapík hudebním odloratkem. Proč
by se 8 ním nezapředla debata? Tedy Stranu
navazoval: „I já konečně souhlasím aspoň tak
dalece, že naše kraby hudební ženou se příliš
úsilně po skladbách cizích, zanedbávajíce na
mnoze krásnou tvorba domácí, duši české
tolik srozamitelnoo! Melodické skladby Sme

dojmem bezprostředním; pravého Čecha přímo
okouzlují skladby těchto mistrů svojí rozto
milou prostotou.“

„Áno, ano, máte pravda“ přisvědčoval
cizinec, „zvláště v skladbách Smetanových
zrcadlí se roztomilá naivita našich národních
písní tak významně! Každé jeho dílo dýše vůní
českého lahu. Dvořák však již není tolik věrný
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dochu české písně. Oavojil si širší obzor; jeho
skladbami vane duch spíše všeslovanský než
ryze český. Ale to zajisté neškodí, že Dvořák
překročil úzké hranice, že se postavíl na širší
základnu a zapěl hymnu všeslovanskou. Zůstal
i při tom duchem svérázným, který se nedává
ovládati látkou, vujety nasbíranými v poklad
pici lidové Musy slovanské; on dovedl mistrně
látka danou ovládati sám, dovedl přizpůsobo
vati zročně slovanské melodie svému iadivi
daelnímu vkusu, své vlastní amělecké fysiv
goomii. Spíš — spíš bych vytýkal Fibichovi,
že tolik podlehal vlivu německého romantika
Schomanna; Fibich nebyl duchem tolik samo
rostlým jako Dvořák — rozhodně nebyl.“

„Ale jeho geniální malodramata? Nád
berná barvitost jeho „Jarní romance?“ A ty
brillnotaí skladby klavírní! Jediné kvarteto
Fibichovo moe uchvátilo tolik, že... .*

„Jsem dalek tobo“, přerašil Strunn ci
zinec, „abych snižoval velikého Fibicha. Uzná
vám docela, že v jisté příčině vynikal i nad
Dvořáka a že jeho melodramata dosud nejsou
doceněna. Opakoji však prostě jenom tolik, že
nebyl tak samorostlým jako Dvořák. Abyste
se, pane, nemýlil, připomínám, že nejsem pře
mrštěným slovanským šovénem. Mám blaboké
porozamění i pro skladby starých klassiků.

asto a S nadšením naslouchal jsem melo
diím Beethovenovým, Bachovým, Mendelssono
vým, Haydnovým.. .“

To je jazyk jako meč, pomyslil si Strana.
Tenhle člověk by umlavil i hokyni. S něčím
z výkladů cizincových konečně sám Strana
souhlasil. Ale to zbytečný pozérství, ty šrou
bované, zbytečně bombastické fráze! Proč ten
člověk tolik se vnucuje? — „Nu — a skladby
Mozartovy jste nestadoval?“ prohodil nyní
Strana.

„Jak bych nestadoval? Ale řeknu opří
mně: Mozart by) sice králem v říši tónů, byl
nejlepším skladatelem vlastní doby; jméno
jeho znamená pronikavý obrat zvláště v tvorbě
operní — ovšem. Ale Beethoven šel dále, vy
stoupil na vyšší ještě vrch. Našinci zní budba
Mozartova příliš „rokokově“ v přirovnání ku
skladbám Beethovenovým, Pozoraji, že jste
znalcem hudby též; proto vám jest asi známo,
jak neslavně skončil již náš jinak talentovaný
Tomášek, že houževnatě Ipěl na Mozartovi a
podceňoval nový jarý proud, jemuž razil Bee
thoven cestu jako přední harcovník. A Tomášek
platil přece dlouho v Praze za přední antoritu.“

„Í na vás jest, pane, viděti, že jste pilně
sledoval budební literaturu a že jste asi sám
dobrý budebník nebo dokonce skladatel“, oplatil
Struna cizinci poklonu.

„Totiž — skladatelem právě nejsem, to
byste mi příliš lichotil. Ale pěkné hudby jsem
milovníkem velikým.“

„Zajisté tedy hrajete na piano nebo na
honsle.“

„I to ne; ale umím na harmoniku. Mám
doma pěknou trojřadovku. Dovolojí se před
staviti. Jsem cestující známé firmy Ležákovy.
Bylo by libo koupiti si okkarinu, harmoniku,
ariston, gramofón nebo citeru YJsem k službám.
U nás budete obsloužen co nejsolidněji. Sta a
sta poděkování máme po ruce. Možno též ob
jednati na mírné splátky bez zvýšení ceny.“

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malby

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
al. čís. 20nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
69 roků una Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice i se čelesznými
rámy, sítěmi vsasením.

Veškeré rozpočty, skizsy i odborná rada bezplatně, beze
vbízávaznosti'ku definitivní objednávce.

ORP“Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání.jj
Založeno roku 1836.
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První český katolický závod ve Vldní.

František Ruber
„ Dílna ku vyšívání

a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd.
Vídeň,
VO. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku gasílá
se vše framco.

Krejčík
V PRAZE,

umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné číslo 6123—VIi.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, olčáře,
ové cesty, jesle, Boší hroby, kříše, kas ,

ovědmíce, křistelny, konsoly, , lustry,

by atd. dle slohu l, velanérámcena obrasy,
premie, fotografie a dů , oný nábytok arůsné předměty hodící se sa dárky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.
[2Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

K letnímu obdobi

dovoluji si veledůstojnému
duchovenstvu nabízeti

přírodní vína
první. jakosti jak mešní tak tabnlová.

Adolf Bařtipán,
hotelier v Hradci Králové

(Adalbertinum).

Boo doo A
Aě Nové ;

o o

dopisnice
UB“hradecké

jakož i

XOOXnovinky XD
dopisnic uměleckých c

má ve velkém výběru na skladě

rrní královéhradecké
antikvariat a

závod hudební ——

Bohdana
M elicha.ra, 

v Hradci Králové.
(Býv. závod Pospišilův, založ. r. 1808.

—DenBÍ prodej norin. —

Ú

43
o

©

CSD X GP XEGSDX BI XCBDX

Jan Horák,?
X

soukenník ýv Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekcí
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svédčí 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!

GP3XCB3KGBIXCBIXČP

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n, Kn.

„X683XCBIXG3[XCEZXCODXCBDX XCBDXCBIXC63|XIR83X
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nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní ho
všech druhů a soustav. Pendlové hodiny

v krásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrné
skvosty, jako: , prsteny, náramky, jehl
a j. v nejmodernějším provedení s úplnou írakou;

Dávěry hodným zásilky navýběr téš i na splátky
bes svýšení cen. — Založeno r. 1943.

(IOOOOOXKX
C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní Kancelář

Inž. C. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

zahraniční.

Kancelář „Hůtel Hyrši“«.
Zápisené 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

x%

XOOOOOOOOOOOOOOCX
Půjčuji za nejmírnější poplatky

obleky
ke všem národ. slavnostem

všech druhů
i pro dětská představení;

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Brades Král., Pětidomy, č. 2.
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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 medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
vwHradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ke
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj

šího provedení, v každém
vsorku a ryze církevním slohu.

Vše přesně, čistě a důkladně
zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímžumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstva práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Mílostí rovide
vány.

Mešní nádoby jen v ohni
slatím za ceny velico levné,

Veškeré opravy nádob ko
stelních se rycble, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.
Vzorky, ' spočty, nákresy i

hotové zbožína ukázku o
se zašlou.

Chudším kostelům možno splácet bez přirážek.
PEB“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “jj

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důviru závodudomácímu.

m Veledůstejnému
duchovenstvu!

Praha-l, al.
a) taněk Kar.Světlé
Konviktaké ul ) čís.19n., roh

ony ul., pastř spe
eielně na kost dění dovojnie

i doporučiti svůj hojně zásobený
A sklad ve vlastní dílně ručně praco=

vaných kostelních nádob a náčiní,

jako: monstrance, kalichy, ciboria,pr, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádobiy a t. d., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

ntenci a jem v ohní zlatá a střibří. Na požádání hotové

práce Da nkázko, rospočty, nákresy neb cenníky franko,veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
aklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení ad nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce.Žádné presované vý

robky bescenné. Vše posílám jié posvěcené.

Továrnarare
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

I Jos.Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

34 dříve sávod masušitkování ovoce, salošený 3 |
PEA1. 1866, sejstarší svého druhu v Čechách

| koňak, olivovici, borovičku, jeřabink

rumy a punše, Wkéry, ejadké ovvíne, bíléi červené,wino borůvkové (medici
nalní),vina sladká avíno Šumivé (iampaňské)“

Upozorňujeme zvlášť na oátedný a při takovéjakosti velmi le ko a
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medailí

státní adiplomemslaté medaile, a iji
nými diplomy s právem rašení slaté



Číslo 37. . na pli roku 5 k —A

Na Balkáně.
(14) Nad Balkánem stahují se opětně

mraky; A přec nezajímá to Širší veřejnost
více, než události na Kubě, Valparaisu, Vene
zuele neb Alžíru, uč je tam říše naše snad
nejvíce engažována a Balkán snad co nevidět
stane se jevištěm velké války. Říká se, k vůli
náboženství že se dnes již nevedou války a
přeo je otázka náboženská vlastně první pří
Činou všech nepokojů na tomto poloostrově,
třeba panstvíchtivost hrála tu ne menší roli.
Mezi všemi vyznáními křesťanskými je ono
rozkolnických Řeků v turecké říší panujícím;
patriarcba cařibradský je nejvyšší hlavou du
chovní, jako je sultán nejvyšším padišahem.
Od patriarchy závisejí erarchové, ba v jistém
smyslu i sám sv. synod pravoslavných Rusů, ač
tito v druhé polovici předešlého století s Ca
řibradem poslední pásku přetrhli. Zato bi
skapy Srbů a Bulharů ostanovoje ve srozamění
turecké vlády patriarcha a Řekové činili nárok
na kostely a kostelní jmění slovanských svých
sonvěrcův a byli v tom od saltána podporo
váni, nestydatě z této podpory kořistíce. Což
divu, že i slovanská trpělivost byla vyčerpání
a že zvláště Bulhaři chtějí býti, jako Rusové,
dachovně samostatnými a měli by práci snad
nější, kdyby Rasko nebylo svými vnitřními
spory tak rozerváno. Jest-li vyhánění biskupů
od patriarchy vyslaných, pálení domů Řeků a
postošení jich pak je tím pravým prostředkem,
to je ovšem otázka jivá. Kdo by se však divil,
znaje povahu Řeků a jich počínání, že národ,
který nenaučil se posud užívati rukaviček,
sahá k prostředkůra jiným, než schvaluje di
plomacie, a že nemoha se odnikud dočkati
pomoci, pomáhá si sám a jak může. Panství
turecké je známé a kramářští Řekové od jak
živa byli pomocníky Islama proti národům
slovanským. Řekové jsou v Bulhorska dnes
proaásledováni, to je jisté a je zcela přirozeno,
že protestuje sultán a protestuje patriarcha,
jako suverén, jen že bulharská vláda bází pro
testy tyto do koše a považuje je — po diplo
maticku řečeno — za non avenue, avádějíc za
důvod, že sultánu nepatří se mícbati do vnitř
ních záležitostí říše, že ona za všechny pře
hmaty nemůže a že bude hledět sama je odstra
niti. Patriarchovi odpověděl kníže Ferdinand,
že depeše jeho obsahuje nepravdy, což jest
dosti ostré vzhledem k okolnosti, že patri
archa je přese všecko hlavou duchovní v jeho
říší, ba v náboženském ohledu představeným

FEUILLETON
Příjemný nooleh.

(3) Mrazivý vichr hnal se večer bolými vě
tvemi lačických stromů s melodil tak pronikavou,
jako by celá kumpanie flétnistů ve vsi pískala.
Sněhové vločky divě při té muzice tančily, mocný
severák smetal s polí celé závěje na silnici, U
dveří malého kupeckého krámku Vodnatkova cinkl
zvoneček. Vstoupil starší vousatý muž 6 putnou
na zádech; za ním šel menší chlapec s rancem.
Byl to tkaničkář Vesck se synkem. Vesek měl
vous celý ojíněný; dýchal těžce, námahou. Vešel
s bochem krámkem bned do vedlejší místnosti,
kde se nalévaly likéry jemné i méně jemné. +To
je psí počasí«, ulevil si místo pozdravu; sa dejte
nám skleničku hořké, ať trochu roztaju. Venku
bych teď zmrzl jsko roh. Myslil jsem, že dojdu
dnes až do Krabulova; ale teď si musíme aspoň
trochu odpočinout. Víte, Vodnatko, jde tu o hocha,
Ten tolik nevydrží co j6.«

Vodnatka seděl u větší skleničky bezbarvé
tekutiny a kýval vážné rozcuchanou hlavou, zatím
co jeho žena nesla pocestným žádaný mok.

»Dejte nám ještě dva kusy chleba a nějakou
homolku k.tomu, ať se posilníme po tom bosen=
ském merši«, žádal znovu Vesek. o

vVás vidím, Vesku, vždycky ráde, zahovořil
chraplavým hlasem zvolna Vodnatka; »jste člověk
srdečný, upřímný, nikono jste neokradl, o děti se
staráte, pravda — jste zkrátka takový dobrý sta

duchovním knížete samého, Mlaví-li však Fer
dinand tak ostře 8 patriarchou, neznamená to
nic jiného, než že Bulhaři mají té turecko
řecké nadvlády až po krk, a že jsou odhodlání
po případě sábnouti ke zbraní. Slavné přijetí
srbského veličenstva na půdě bulbarské jest
známkou, že asi opravdu existuje aliance slo
vanských národů na Balkáně na výboj a odboj
a že o té alianci vědí také v Italii, kde se
události na polnostrově zrovna tak bystře
sledují, jako v Rakousko. Oba poslední státy
mají, aneb aspoň myslí míti právo, do záleži
tostí balkánských mluviti, ježto Italie má své
rodáky v Albánii, na kteroužto krásnou zem
má ode dávna zálusk, Rakousko pak je přiro
zeným jaksi ochráncem františkánských řádů,
jež vedou duchovní správa mezi balkánskými
katolíky. Kdo ví, nebude-li sem přeneseno dě
jiště války rakousko-italské, jež se považuje
za neodvratnoul

Tarecko mobilisuje a objednává v Paříži
strojní pušky, jež se ve válce rusko-japonské
tak dobře prý osvědčily, kníže Ferdinand ostře
mlaví se soltánem i s Rakouskem a vyhledává
přátelství Anglie i Italie.. Věra nepěkné to
vyhlídky do budoucího jara, ne-li do letošního

Kdo by z tohoto spora bulharsko-řeckého
těžiti mohl, je církev katolická a sen zvěčně
lého Lva XIII. o spojení církve východní mohl
by se ospoň z části vyplniti, kdyby Rakousko
zůstalo vítězem. Byla by to jen poctivá od
plata za diplomatické služby, jež této říši
katolická církev, zvláště její františkávské
řády, dnes prokazují.

Dopis z Prahy.
(Marastický Machar. — Chytrosté v soustředění

stran. — Organisace katolická.)

Laskavý čtenář mi odpostí, že se chci
chvíli pobavit s Macharem. Hned předem při
pomínám, že to nebude vážná rozmluva s člo
věkem, jenž nahromadil již nespočetných dů
kazů, že jí jest neschopen. Proto i dnes
nekráčíme po stopách Iva, nýbrž kousavé la
sičky. Věnujeme ma dnes pozornost, protože
nazval „Obnovu“ kloakou, on —- brodící se
v kalu bažiny. Jak se vlastně stalo, že si
Machur chtěl smisnouti na „Obnově?“ Věc se
má takto: Ta skutečnost, že „Čas“ stále ote

ročech. A já jsem taky takový dobrák, někdy pro
dobrotu až bačkora. Nikomu jsem nevzal nikdy
ani krejcar, — nikomule Poslední slovo houkl
Vodnatka jako trombónem a vztýčil prst do výše.
Vodnaté očí se mu zarosily pohnutím při rozií
mání o vlastních ctnostech. »A že se rád někdy
trošku napiju? Co je komu po tom; piju z vlast
ního a přijde mi to doma laciněji, než kdybych
se potkloukal v městě po nóbl hospodách. A
jestlíže jsem za svobodna na někoho ruku vložil,
však jsem neuhodil nepravého. Každý ničema a
rváč dostal jen to, co si zasloužil, ať si mne lidé
pomlouvají, jak chtějí,«

Synkovi Veskovu vetávaly vlasy na hlavě
nad obrannou řečí toho »dobráka.« Ženě Vodnat
kové třásly se při přinášení talíře s homolkami
ruce rozčilením, oči jí blýskaly. Přidušeným hlasem
si ulevila: »Už je zas namožený do poctiva.«

Vodnatka se napil, utřel si vousy a pokra=
čoval: »Však mne, strejče, dobře znáte, sle zlé
jazyky se o mne otírají bez ustání, Letos nalezli
ztlučeného chudáka za vsí, u už to bylo na mne.
To prý jistě starý Vodnatka udělal. — Smréný,
s kterým jsem se soudil, dostal jednou v noci ka
menem a už začal roztrušovat, že jsem to já po
něm bodil, Žaloval jsem ho a musel pěkně všecko
odvolat. A víte, strejče, co se tu stalo před mě
sícem? Byla tu stará kořenářka Slánská, Ať se
nejmenuju Vodnatka, jestli ta ženská nečerujel
Bumbala jako starý muzikant, až jsem ji musel
vystrčít ven. Nadávala zle, ale já takových lidí
tady netrpím. Pak ji našli v příkopě. Sotva se
mohla pohnout. Měla na hlavě modřinu; a už se

(mserty se počílají levně.
Obnovavychásí v pátek v poledne. Ročník XII.

vírá Anakreonotu šibeniček nedělní fenilletony
a že v nich Machar vytrvale žvaní, uchystala
konfusnímu filosofů nedávno velmi citlivý trest,
Když jeho protikřesťanské šilení nemohli snésti
ani protestanté, a ti něco v Čase snesou, po
kárali ho důkladně. A Machar musil potlačiti
nejsilnější pud své přirozenosti, neboť nemohl
svým evangelickým odpůrcům pořádná vynadat.
Zbraní Bratovou napadl Masaryka, Herbena a
jiné své přátely, ale proti evangalíkům v zájmu
NUasu“ a v zájmu strany to nešlo. Však Machar
ví, co jeho zdraví škodí nebo prospívá; proto
prokopal bned kanál proti katolíkům a v ne
konečné zmužilosti vychrstl na nás plné škopky
svých duševních pomejí.

V úvodě ke svým líbeznostem se podřekl,
když vyzýval: „a nyní, čtenáři, se mnou dolů,
hodně dolů.“ Svatá pravda, s Macharem se
masí vždycky dolů, hodně dolů! Posílal nás
tuké k čerta a do pekla. Marná námaha; Machbar
již sevšedněl, Machar se vypovídal a Machar
již nikoho neporazí. Jeho vtipy, jež na spodině
své lebky zoufale vyškrabuje, již jsou ploché
a hrubé, jeho nápady jsou až příliš hubeným
koláčem; skřípe proti nám ne zuby, ale prázd
nými dásněmi, a právě běda mu, že sám ne
poznal, že domlel z posledního. Přátelé jeho
vědí již také, že přiblížil se deu spořádání
jeho účtů, že se přiblížil přes všechnu chvá
stavost a dobývačné hrdinství. Není tu rady,
není tu pomoci, slance zapadá, jeden z rodu
Šarlatánů se představuje v pravé své podobě.
Choroba, marasrimus...

+ +
*

V úvahách o soustředění českých politic
kých stran se neochabuje. Vyčítá se sice straně
mladočeské, že tato otázka zvířila ze sobec
kých zájmů, ale naší vařejnosti by nernělo ujíti,
že jest tu také strana, složená ze sociálních
demokratů, bývalých realistů a sociálních po
krokářů, která o určité soustředění se namáhá
zuby nehty. Soustředěním míří jen na stranu
mladočeskou, což má své dobré příčiny; a po
drobíme-li příčiny ty' bedlivějšímu rozboru,
ozřejmí se, že strana Masarykova sobecké
zájmy soustřeďovací přikrývá obecně užiteč
nými prospěchy a že vyblídla si příhodnou
dobu a místo. Bystřejší duchové strany, zejména
Masaryk, dobře pochopili, že samostatné opa
tření mandátů jest ještě hadbou budoacnosti;
proto uhodili vypočítavě,|nu cestu soustřeďo
vání, a to 86 stranou mladočeskou. Předehrou
byly asi domlavy 8 Kramářem a Pacákem, jak

trousily klepy, že jsem ji tolik stloukl, až se ne
mohla sebrat. Zatím si to beztoho udělala sama,
když pro své opilství upadla. Blábolila něco proti
mně u už z toho začaly řeči. Mám ji žalovat?
Co bych od ní dostal náhradou za potupenou
čest? A tak to máte, strejče. Lidé jsou zlí, moc
zlí. Na mne by tady psí hlavu strčili; a já jsem
čistý jako hvězda na nebi.«

»Prosím vás, tatínku, už půjdeme?« šeptal
strachem třesoucí se hoch tkaničkáři,

Jdi už spat«, domlouvala mírně Vodnatková
svému muži, zadržujíc stéží výbuch hněvu.

»Co spat? Nikam nepůjdu. Ješté si naliju,
Musím si tuhle s Veskem ješté trochu pohovořit,
Kdy pak si zase s takovým hodným člověkem
promluvím? A —a ještě musím obhlédnout cha=
lupu, nekrade-li nám někdo dříví a je-li všecko
v chlévě v pořádku. To víte, Vesku«, obrátil se
na (kaničkáře, »povinnost je povinnost. Dobrý
hospodář musí míti očí všude, A já, dokud si své
povinnosti neodbudu, nelehnu. Ani sdřímnout
bych starostí a strachem nemobl,«

»[ jen si odpočiňs, vybízela žena znovu,
sjá tu tvou povinnost vykonám za tebe sama.«

»A dej mi už pokoj s tím skuhráním; já se
ns žádného nechci spolehnout, rozumíš. — Hez=
kého, silného kluka, strejče, máte. Z toho může
být něco jinšího než hausírník. AC bo s tou put
nou neoddáváte| Víte sám, že je to psí živobytí,«
s[ to on jde se mnou jen někdy; ale bude se
učiti trublářem, sby se mu vedlo aspoň trochu
líp než tátovi.« —



již v „Obnově“ bylo pověděno a jak patrno
jest ze změněné taktiky „Časna“ vůči těmto
dvěma mladočeským předákům. Předákům těmto
ukázala se slabost strany mladočeské v posled
ních doplňovacích volbách v plném avětle a
realisté na cenu svého hlasování ve prospěch
mladočeského kandidáta nepřestávají ukazovat.
Tak obratně rozhozeny sítě a tím stala se po
chopitelnou a srozumitelnou situace, jejíž pří
znakem jsou námluvy Masarykovy u strany
mladočeské. V podstatě nemí to nic jiného,
než lapačka na vedení mladočeské strany, aby
řeklo konečně toužené „ano.“ K tomu cíli
Masaryk všechno dobře připravil, promyšleně
inecenova), úlohy rozdělii, nrči) metodu a ze
jména stará ee o náležitý mravní dojem hoj
nými schůzemi, které vytvořají značnou Část
veřejného našeho mínění. Masaryk pro své
cíle dobře odhadl jistý rozklad strany mlado
české a proto tím směrem soustředil všechno
své usilování. Na všech schůzích se mírní,
mlaví opatrně, hraje na Šalroaje míra a před
stírá prospěchy vzájemné dohody. Potlačena
druhdy zžíravá kritika strany mladočeské, a
vyvoleno vychytralé diplomatisování.

Řekl-Ji Stránský, že politikou Pacákovou
strana se ubije, možno o proroctví tom po
chybovat; za to však konce ty jsou jisty, je
stlíže strana podlehne lákadlům Masarykovým.
Vždyťmladočechů, kteří bdí, jakými prostředky
Masaryk pracuje a kdo tvoří jeho schůze, ne
může býti tajno, že vlastních stoupenců Masa
rykových, dělajících náladu pro svého pohla
vára, jest všude jenom hrstka, a že většívuu
na schůzích jebo mají všudy sociální demc
kraté. Kdo tuto skutečnost.si uvědomí,ne
ulekne se prachu, jejž všechny zprávy o schů
zích Masarykových uměle zdvihají. Tvrzení
naše najmě týká se scbůzí na pomezí česko
moravském. Valná část obecenstva již tak má
o spojení Masarykově se sociální demokracií
své pochybnosti, a kdyby nějaká organisace o
patřičné uvědomění lidových vratev, o cílech
a podstatě sociální demokracie se postarala,
význam schůzí Masarykových vyprchá rázem.
Aby se tato sociálně-demokratická masarykov=
ština nedostala na venkov, o to 8e masí po
starati nově tvořená organisace katolická, a
jest na vůli stravy mladočeské, zdali bez práce
a bez odporu nechá se pohltiti ve městech.
Aby se kryl proti výtce spojenectví svého se
sociální demokracií, Masaryk balancoval v Při
byslavi velmi oměle a teoreticky vylošil věc
takto: „Ze stran t. zv. zájmových pokládám
strana sociálně- demokratickou za legitimní
představitelku děluictva a proletariátu; podle
dané situace strana tato nemůže se sloučit
s žádnou jinou stranoo. To nevylučuje dočasné
shody a kompromiasy Ae stranou demokratio
kou a pokrokovou; v otázkách kultarních, ale
také v některých otázkách politických je sou
činnost se socialisty možná a nutná. Události
posledního roku — právo volební, boj o školu
a proti klerikalismu — jsou tomu povčným
dokladem.“ V této výpovědí jest všechno, čeho
si kdo přeje. Kdo by ae pozastavoval nad tím,
že tak zv. strana pokroková všude jde se 80
cialisty, nechť uspokojí se s výpovědí Masa
rykovou, že dle dané situace sociální demo
kracie nemůže se sloučit se žádnou jinou
etranou. Kdo zo socialistův anebo pokrokářů
rozčiloval by se nad tímto výrokem, vzpomeň,
že dle Masaryka nejsou vyloučeny se stranou
sociálně-demokratickou dočasné shody a kom
===

sMáte dobře. Nic po tom plahočení není.«
A Vodnatka se napil znovu, +A copak vy nic pe
pijete? To jste pěkný host; na vás by našinec,
šelmo, vydělall«

oVíte, Vodnatko, že mi nezbývá; a mém
ještě hodný kus cesty před sebou. Vítr se utišuje,
a tak půjdeme hned dále,«

»A víte co, strejče, nemáte-lí vy, mám já,
Vodnatka. Nalej, ženo, oběma ještě skleničku
zderma. A — a kam byste v tom nečase šel?
Já vám chci dokázat, že jsem opravdu hodný
člověk, Dám vám nocleh zadarmo, Ženo, rozestel
trochu slámy v komoře, ať si chudáci trochu u
nás odpočinou «

+Tatínku, pojďte raději pryče, šeptal synek
tkaničkáři,

vZaplať Bůh, Vodnatko; bude přece líp do
razíme-li ještě teď do Krahulova, Mám tam taky
známého... .«

*»A to by bylo pěkné«, houkl Vodnatka,
»Zůstanete na noc tady a dost, Jináč byste nene
urazil, rozumíte.«

Pocestní tedy poslechli. V zimavé komůrce
se ani neodstrojili. «To se nesmíš, hloupý, Vod
natky tolik bát; on huláká, křičí, zvláště když se
trochu napije. Ale pro přítele má srdce«, do
mlouval tetík synkovi. Po té brzy začal dřímat
— ale jen na krátko. Probudiv se, slyšel, jak se
boch na slimě obrací. »Ty ještě nespíš ?»

>Am jsem posud oka nezahmouřil. Bolí mne
tulik zub! Po cestě mi tolik nafoukalo . . .«

»Je to trapeníe, vzdychl starý. Z vedlejší
místnosti posud bylo slyšeti hovor rozjařeného
Vodnatky se ženou, který byl stále rychlejší a
horhvější.

promissy, a pak jistě umlkneš a uznáš boz
podetatnost svého znepokojení. Všem všechno,
studené i horké, rybu i ráčka, — macchiave
lismus v nejdokonalejší formě a v nejchytřej
ším obmyslu.

Nemůžeme přes srdce přenésti, abychom

podrobných politických rozkladech, které oči
pil v Přibyslavi, zapomněl objasniti poměr své
strany k židovatvu. Čím více nuléhá se na
zodpovědění této otázky, tím zarytěji Masaryk
8 jeho tiskové orgány mlčí. Otázk. tato jest
stále v mobotnějším vzrůstů, roste v každé
myslící a pozoraojící blavě jako otázka veřejné
důležitosti. ACse namáhá strana Masarykova
jak chce, aby ji umičela, otázka tato vynořuje
se stále na povrch a jest vědy větši, nežli
dříve. Neboť nemůže býti opravdovémo Čecha
lhostejno, když atrana, ktera chce zastopovati
národ, seslabuje odpor jeho proti vždy nena
sytaějšímu kapitálu židovskémo, který v obledo
oárodohospodářském, nemluvě o stránce mravní,
jako obrovitý polyp svými rameny vyssává
blahobyt národní. Každý opravdový Čech
musí si tisíckrát rozmyslit přiznati se ku
straně, která i přes všechny libozvočné názvy
a strany české intelligence přímo i nepřímo
podporuje židovatvo v dobývačných plánech.
které znamenají mravní i hmotné ničení na
šeho lidu. Kdyby strana tato nebonosila se
názvem české iatelligence, bylo by dovoleno
se domnívati, že má mnohé příslušníky, kteří
o této židovské zoačce nemají zdání, ale zu
dané situace možno si zase ledacos toysliti
o té české intelligenci, jež ke straně Masary
kově se přiznává, Pak se také svadno pochopí,
že besuzdné štvaní této strany proti katoli
ckému náboženství a kněžetvu vychází z té
jednodaché chytristiky, aby odvrácena byla
pozornost veřejnosti od věci, která má zůstati
v zájmu strany zakryta a která by zůstala ve
tmě jen tehdy, kdyby všechna česká intelli
gence byla toho rázu, jako jest intelligence
strany pokrokové. Tím nadhodili jsme několik
myšlének v příčině spojenectví, nabízeného
Masarykem pokrokovým mladočechům, a jsme
zvědaví, který z nich bade ochoten, aby z je
nerála stal se kaprálem....

Konečně počíná se provádět to, co mělo
tu býti už dávno — organisace katolického
lidu. Organisací a drobným laciným tiskem
uvědomí si široké vretvy lidové, že měly se
státi obětním beránkem našich pokrokářů.
Organisací badou se množit důvěrné a pak
veřejné schůze lido, jenž ge ostřílí, zvykne veřej
nému vystapování a bude také tvořit veřejné
mínění, které posud v nájmu mají všichni nepřá
tel$ katolicismu. Organisace katolického lidu, toť
jest nyni otázka přede všemi jinými otázkami.
Hezky od základu, předem organisace důvěrníků
farních a pak svaz okresní! Tady jest zkušebné
pole pro každého kněze, co chce a co může duká
zati. Potěšitelnýjest zjev, želid již všudy nakněze
čeká, aby mohl seřazené proti lidem, kteří
odkryli karty, všady mohutně vystoopit a
o svých záležitostech rozhodovat samostatně.
Zpřetrhány musí býti léčky, jež židovské zed
nářstvo prostřednictvím svých žoldnéřů našemu
katolickému lida nastrojuje. Masí být odražen
terrorismus, jenž povýšen na soustavu a jenž
osobí si název apoštolství. Kněžstvo má nyní————————————"o

Přes to však oba eestující za chvíli usnuli,
Ale sotva že tři hodinky spali, již je probudil
vřískavý ženský křik: »Pomoc, pomóóc, on mne
zabíjí! Lidé spaste dušil Hoříle — A do toho
jekotu chrapěl hlas Vodnatkův: »Já ti dám, já ti
dám.« Něco buchlo do dvířek komůrky, až za
praskala.

Vesek honem hodil putnu na ramena, synek
sebral uzel; jen přelétli přes vedlejší světnici, kde
zuřil zápas. A při tom ještě do putny zazvonil
plecháč, mršténý od kamen. Na chodbě třesoucí
se rukou odšoupl tkaničkář závoru a hajdy s ho
chem dvorem ven. A teď ještě následovalo šermo
vání holí proti rozkacenému psu Vodnatkovu,
Konečně byli oba s»pohoštění« chodci na ulici.
Oddychli si. Ještě spatřili při září měsíční, jak na
ulici vyletělo oknem Vodnatkovy chalupy něco
podobného bmoždíři. Sklo cinklo při tom pronis
kavěji než ten zvoneček u krámku.

No —na mou duši, tohle byl pěkný noclebe,
ulevil si starý; »do smrti nejdelší takového pobo
stění nechci, i kdyby mi někdo za to pětku dával.
To se raději podruhé vyspím u nějakého Babin
ského než u takového nachmeleného »dobráka.«

sA mné je tolik zima«, zatoužil chlapec.
»No — no, však se při chůzi trochu zahře

jeme — a v Krahulově budeme bned.=
Po cestě se najednou synek zesmál: »No —

ten nás pohostill A jak nás vlídně vyprovázeli l«
— Starý se usmál též. Byl rád, že hoch ani při
těch trampotách neztratil bumoru.

Pocestné do domu přijímati.8

důležitou povinnost, v každé farnosti podrobnou
organísací probuditi obranu, jejíž pocit v ardci
lidu dříme. Nikdo nečekej, až budeš vyzván,
ale přilož ruku k díla co nejdříve, ať již se
Jednou vybavíme z nedůstojného mlčení v době,
ve které menšina nepřátel počíná si všdy 86
bevědoměji, znásilňojíc a terrorieujíc svědomí
katolické.

Obrana.
(3) Bej protináboženství ve škole.

„Český Učitel“, orgán organisovaných „po
krokových“ učitelů, dělá vtipy na pastýřský
list nejdp. kardinála-arcibiskupa Pražského,
v němž 8e varuje před beznáboženskou školou.
K vůli osvěžení paměti znovu ovádíme, že „Č.
Učitel“ to byl, který napsal: „Nepřiznáváme
práva rodičům, aby jiš od mládí směli vštěpovati
cokoliv z přesvědčení svého a víry své, byť to bylo
i náboženství“ Ergo podle toho by mohl mla
dičký organisovaný paedagogvštěpovati dětem
své protináboženské „přesvědčení“ spíše, než
rodiče týchž dětí, třebas by byli sobeinteligent
nější, A do cechu „pokrokově-intelligentních“
paedagogů jest vstup snadný: Přijme se každý,
kdo se přiblásí. — A ten list, který tak pá
novitě proti právům rodičů se postavil, mluví

ještěo svobodě, naříká na „klerikální“ útiska pod.
Drsost odpůrců katolictva stále jest větší.

Nejdřív se volalo, že má býti vymýtěn „kleri
kalismua“; když byla pro pokrokovce půda již
pevnější, řeklo se určitěji, že se má ze škol
vystrnadit katolické náboženství. A pak — pak
chce orgán „pokrokových“ učitelů ještě na
hližet inkvisičně Jdo domácností a zapovídat
větěpování náboženských zásad do srdcí dítek,
na něž rodiče pro svoji péči mají právo
největší.

Vy, kteří usilujete, aby katolické nébo
ženství bylo vyloučeno ze škol, povězte upřímně,
jakou volnost ve „volné škole“ chcete dáti u
čiteli, který upřímně katolicky smýšlí. A jest
takových ačitelů dosud dosti, jakkoliv snášejí
za to od vás hotové mučednictví. Až budete
dětem ve škole lhát o přírodě podleHaeckla,
až budete lhát o svobodomyelnosti Husově,
až budete prolbaně líčit církev jako nepřítel
kyni všeho pokroku, povězte, zda učiteli-kato
Jíkovi bude dovoleno ve „volné škole“ ovésti
dětem něco proti tém nesvědomitým láem!
Roete, dovolíte-li katolickému učiteli, aby
dětem vyložil, jak přední velikáni a dobrodinci
našeho národa byli všech věků pro vý
chovu náboženskou, jak je činila víra mravně
silnými, obětavými! Hned by byl takový po
otivec ze školy vyhoán. Vždyť už teď přímo
sršíte záští proti učiteli, který by se odvážil
katolicky ei vésti i mimo svůj úřad. Tak ei
vedete nyní, kdy ještě katolíky zcela v moci
nemáte. Juk bude později? Jak vyhlíží od vás
velebený spolek „Volná Myšlenka“, který se
stará o odcírkevnění školy? Sám zásadně
protikatolický „Přehled“ napsal o české odbočce
„Volné Myšlenky“: „Je to nesmášenlivá sekla,
která | kdyby mohla, znásilní každou | volnost
odpůrcova projevu stejně jako inkvisice.“ Co tedy
tible lidé budou teprve činit, až dobudoa
všech tvrzí, na něž útočí? Fanatická zášť proti
všemu katolickému a snaha po omlčení vlast
ního svědomí je žene vpřed — nikoli láska
k pravdě, pokroku a snášelivosti. Lidé, kteří
chválili fraocouzskou vládo, že urvala katolí
kům jejich soukromé školy a kteří tak pro
oikavý křik spastili proti zřízení katolického
gymnasiu na Král. Vinobradech, dokázali, že
chtějí znásiloiti katolictvo v jeho nejpřiroze
nějších právech.

A jaká jest vaše důslednost ve výchově
charakterů ? Víte, če učitel přísežně 80 zavá
zal vychovávati mládež nábožensky-mravně ? A
vy štvete tytéž ačitele, aby jednali proti svému
slavnému závazka. Kdybyste jim řekli, aby
jednoduše „zklerikalisovanou“ školu opustili,

pak teprve by to byla důslednost. A až nvás vyzývaní aposlechli, pak teprve byste mohli
tvrditi, že přesvědčení a stálost vašich „mu
čedoíků“ jest poněkad podobná hrdinství těch
křesťanských charakterních trpitelů, kteří ra
ději nejhorší muka onášeli, než by byli cokoliv
ze svóbo přesvědčení odvolali. Ale vy se chá
pete politiky chytrostí a Istivosti. Dle vás
člověk může něco slavně slibovati, aby v zá
pětí slib rušil. Tak jdete za heslem: „Účel
posvěcoje prostředky“, jež neprávem Jesuitům
připisajete. A vy při patření na největší a dů
sledné, hrdinné charaktery katolictva odvažu
jete se katolictva tvrditi, jak vaše charaktery
nad katolíky vynikají.

A dále: proč tak často při přednášce
o „volné škole“ sedí v předsednictvu šidé a

evangelíci? Proč pooterují o vyloučení katolického náboženství ze škol právěti lidé, kteří
své vlastní konfessijní školy podporují, ano i
rozmnošají? Až bude katolictvo oloupeno o
svoji víru, psk se stane ještě povolnějším



slubou židovského kapitalisma. V Uhrách už
to vesele začalo.

Katoličtí rodičea učitelé, hajte svá práva
na výchovu mládeže! Vystoupte rázně proti
násilníkům, kteří své pamovačné plány eměla
prozradili dříve, než jim dána byla plná moc
Dad námi, po ofč tolik touží! Postavte se
proti těm, kteří usilovnějí pracojí na otřesení
víry než na úkolech, k aimě jsou do školy
výhradně povoláni*

Politický přehled.
Výbor pro volební opravu sešel se opětně

ve středu. Ministerský předsedu baron Beck
ve výboro prohlásil, že oprava s napjetím
všech sil a s největší rychlostí musí býti pro
vedena. Počalo se jednati o $ 7, jenž jedná
0 soustavě volební, má-li se totiž zavásti vše
obecné volební právo nebo pluralismus, nebo
má-li nabýti platnosti karikatura všeobecného
volebního práva s odstraněním privilegií stavů
a sé zavedením privilegií německé národoosti.
Má se tu také ještě rozhodoonti o rozdělení
volebních okresů. Němci již napřed prohla
šují, že od svého požadavku, aby rozdělení
okresů volebních bylo zabezpečeno dvoutřetí
novou většinou, zu žádnou cenu neupustí. A
Poláci jsou prý ochotni podporovati tento po
žadavek německý. Německé strany podaly ve
výboru celou řadu pozměňovacích návrhů, jež
předloží také předsedovi ministerstva, rinistru
vnitra a ministra krajanoví Prademu. Patrně
se Němcům jedaá o uzákonění jejich nadvlády.
— Říšská rada jest svolaná na den 18. t. m.
— Císař nesúčastnil se manévrů dalmatských.
Příčiny udávají se různé. Zastapuje ho arci
kníže František Ferdinand. Manévry konají
86 na moři i na zemi. Ukolem jich jest: od
raziti útok oepřítele, jenž míří na rakouské
přístavy v Dalmacii a usiluje na pobřeží vy
saditi své mažstvo. — V Haliči chystá se
změna volebního řádu 80 zavedením V. vše
obecné korie 8 20 mandáty.

„Ve francoonzské armádě počíná to vříti.
Při manévrech došlo na několika místech
k projevům vojska, jež se podobají vzpouře.
Působení židovsko-zednářské vlády francouzské
zanechává na všech stranách hnilobný rozklad.

V novém programn ministerstva Stolypi
nova slibuje ge rozřešení otázky agrární na
prospěch sedláků, zavedení všeobecné povinné
návštěvy škol obecných, nový zákon tiskový a
sbromažďovací, zákon o nedotknutelnosti osoby
a o občanské rovnosti, zavedení místní samo
správy, oprava školství středního i vysokého;
zároveň problašují se zostřená opatření proti
enahám revolucionářů a anarchistů. Na potla
čení revoluce zřízeny jsou válečné soudy,
v michž rossudek se problásí do 18 hodin a
vykoná nejdéle do 24 hodin. — Bouře v Sě
dicích neustávají. Židé klidí tu, co 8i sami na
seli, — Revolacionáří vylopují dále pokladny
a házejí pumy.

Na americkém ostrově Kabě zaří pov
stání.

Z činnosti katol. spolků.
Z Čermileva. Naše čilá jednota pořádala

9. t. m. četně navštívenou schůzi, na níž promlu
vit dp. JiH Sabala z Aradoe Král. „o sitnaci ka
tolictva v době přítomné“. Poukázal, jak růsnými
prostředky snaží se naši protivníci mocně podrýti
katolickou víru a otřásti posicemi naší církve. Při
pomenul, jsk perfidním způsobem nepřátelský tisk
proti nám bojuje. Nesmíme skládati ruce v klín;
vždyt v nás dosvd jest veliká síla. Kdekoliv se
zdárně a vytrvale pracuje, dostavují se snamevité
plody katolického snažení. Leč nesmíme proti ne
přátelům svým bojovati prostředky nedovolenými,
nekřesťanskými, jak oni činí. Na spílání spíláním
odpovídati nebudeme; zato však se ohradíme proti
útočuíkům důstojným a věcným způsobem. Před
náška hodinu trvající vyslechnutu s velikým zá
jmem. Pak vldp. předseda poukazoval na veliké
záslaby Otce vlasti o náš národ; pověděl, jak
tento upřímný katolík dovedl se státi největším
dobrodincem naším uvojí bystrostí a neúnavnou
činností. Nato ještě pozvaný řečník připomněl,
jak málo mluví pokrokovci o tomto geniálním pa
novníkovi, ač týž bez krutých a krvavých válek
přivedl zemi naší do takového rozkvětu a k ta
kovému pokroku, jaký nebyl nikde tehdy v střední
Erropě. Leč přijde čas, kdy zate v naší zemi
obnoví se zasloužená sláva památky Karlovy. —
Všecka slova vyslechnuta až do konce s pozor
ností vsornou. Pak ae sál rychle vyprázdnil —
jak obyčejně. Urědomělý katolický lid černilovský
příchází do místností spolkových výhradně pro
poučení; není potřebí jej lákati ke zuačné účasti
připojením zábavního programu a pod. A to mu
slouží ke cti, jak rozumí vzdělavacímu úkolu jed
noty. Jen s plnou horlivostí dle! Bůh požehná.

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

Coelest. Bajer, administrátor, za faráře ve Zdo
ově (Merkelsdorf); p. Jan Karásek, farář v Kolči,
za faráře do Kácova. — Neomysté: p. J. Šumšál
sa kaplana do Žehuné, p. Vojt. Kadera za kaplana
do Stárkova, p. V. Prokeň za kaplana do Cbvalče,
p. Frant. Fišera za kaplana do Hořiček, p. Josef
Cbaloupka za kaplana do Golč. Jeníkova, p. Ant.
Zlámal za kaplana do Jelení, p. Frt. Solnička za
kaplana do Knětic, p. Leonard Kožený za koop.
do Dolní Libchavy, p. Ed. Valenta za kaplana do
Limberka, p. Al. Flesar za koop. do Třebonína,
p. Viktor Kudrnovský za koop. do Bystrého (u
Poličky), p. Jan Kovář za kaplana do Kohoutova.
— V Pána zesnul: p. Adolf Pažout, bisk. vikář,
děkan v Sadské + 25. srpna, (naroz. 1841, vysv.
1864).— Uprázdnilose děkanství v Sadské, patron
kníže Hohenlohe- Schilling-first, od 30. srpna;
Čenkovice, fara, patron kníže Liechtenstein, vy
psána podruhé, do 26. září 1906.

Ve schůzí městské rady králové
hradecké dne 10. záři 1906 usneseno: Nezle
tilé dítko Otilie Malé, ve Vídni narozené, zdejší
příslušnice, František Malý, jež táž v Ujpešti
v Ubrách opustila a nezvěstně zmizela, převezme
se do péče obce; za tím účelem převeze se z uher
ského král. stát. útulku v Budapešti, kde dosud
je ošetřováno, do Hradce Králové. — Žádost pí.
Aug. Kalhousové o koncessi k výčepn lihovin
v domě čp. 78. postoupí se živnostenskému od
boru. — Mlékařkám pí. M. Krámové a pí. L.
Adamírové se uloží, aby odstranili závady, lež
u nich při prodeji mléka byly zjištěny. — Žá
dosti p. Alex. Kastoera, vlastníka domu čp. 113.,
aby sproštěn byl povinnosti postaveuí plotu u za
brádky, nebylo vybověno. — Odvolání p. Dra.
Alfréda Rudolfa, podané do zdejšího výměru,
kterým mu bylo odepřeno povolení k obývání
domu č. 343. v bloku IV., okresním výborem za
mítnuté, doručí se stěžovateli. — Žádost p. Rad.
Grossera, řezníka, o odepsání daně ze psa byla
zamítnuta s poukazem na platný zákon. — Zpráva
policie o podloudném dopravování uzenářského
zboží z Vamberka p. J. Šolcovi, nzenáři zde, po
stoupí se c. k. okres. hejtmanství. — Akade
mickému spolku „Dobroslav“ propůjčí se divadlo
pro Koncert na den 28. září t. r. s prominutím
poplatků za plya. — K žádosti stavitele p. Ant.
Manycha za převzetí chodníků n domů jebo čp.
341, 342 a 345 zjistí se před rozhodnutím stav
věcí komissiogelné. — Nabídka p. Jos. Horáčka
2e Bezemic na koupi ryb z obecních rybníků
„Cikán“ a „Plachta“ a zpráva lesního úřadu o
sbírání a ničení mnišky postoupí se lesnímu od
boru. -- Že p. J. Jakubcovi nebyla udělena kon
cesse hostinská pro dům čp. 299., vzato bylo na
vědomí. — Návrh p. dra. Lad. Tvrzského, zá
stapce majitelů domů čp. 17. na Pražském Před
městí, na stanovení způsobu vykonávání služeb
nosti chůze,a odpadu vod dešťových a užitkových
ze zahrady domu čp. 17. na pozemku obcí nále
žejícím, postoupí se technické kanceláři k návrhu
a nákresu. — Nové dvě petrolejové avítilny budou
postaveny v sadech ua Žižkově náměstí. — Po
licejní zpráva o vzniku ohně ve sklepě domu čp.
99. dne 7. t. m. vzata byla na vědomí. — Jed
notě divadelních ochotníků „Klicpera“ vykáže ge
sa skladiště divadelních rekvisit byt v městském
divadle Klicperově posud obývaný billetářkou pí.
Barborou Karafiátovou, — Zprávě parku daroje
se písek z filtru k úpravě cest. — Stížnosti p.
Bedř. Steina, majitele domu čp. 296., proti usne
sení městské rady, kterýmž mu bylo uloženo zvý
šiti plot v ulici Rettigové a odstraniti dřevěné
boudy bez povolení úředního na dveře postuvené,
předloží se okresnímu výboru k frozhodnutí s po
ukazem na pravoplatné zdejší vyřízení ze dne
23. května 1906, jež jest usnesením v odpor
vzatým jen opakováno.

Pouť hradeckých paní a dívek do
Heřmamíe. Na poutní místo v Heřmanicích
putovávali hradečtí katolíci ještě před 30 lety
každoročně, konajíce pěšky celou cestu, přes B
hodin dlouhou. Letos na svátek P. Marie podnikly
pouť tato hradecké paní a dívky sdružené v křesť.
sociálním spolku „sv. Anežky.“ Ačkoliv poutní
pobožnost měla míti ráz soukromého projevu úcty
mariáoské, stala se přece mimoděk skvělým ve
řejným projevem katolické víry, jednak značnou
účastí (téměř 300 poutníků), jednak vedením prů
vodu, jejž vedl nejdp. prelát Magr. Dr. Frýdek
s pp. Drem. Reylem a Drem. Paličkou. Poutníky
uvítal v kostele heřmanickém vřele vldp. farář
Polreich, vyhradiv celé odpůldne hradeckým ku
poutní pobožnosti, přiníž kázal vid. p. Dr. Reyl a po
zpívaných litanilch požehnání udělil nejdp. prelát
Dr. Frýdek, jenž také povznášející tuto mariápskou
manifestaci ukončil erdečnou promluvou, vybízeje
přítomné ku stálosti ve víře katolické, Netřeba
připomínati, že poutní chrám heřmanický tenso
kráte nemohl ani všecky účastníky pod svou
střechu přijati, protože též josefovské processí,
vedené vp. Kolářským, sesílilo řady bradeckých.
Po skončené pobožnosti v Heímanicích téměř
všickni poutníci podnikli vycházku do blízkého
Kuksu, aby shlédli památky tamního kláštera a

hospitálu. Dobrý dojem pouti kazila nám nešetr
nost pardubicko-liberecké dráhy, která nutí obe
censtvo na pusté stanici v Kuksu, aby přijalo za
své peníze každé místo v jejích vozích. Nevíme
ovšem, kde vězí vina. Správa hradeckého nádraží
vyhověla na př. úslužně upozornění pořadatelstva
pouti do Heřmanic a přichystala reservní vozy.
Zato však správy josefovského a novopackého ná
draží upozornění toto vůbec ignorovaly a žádných
reservních vozů nepřipravily.

Nedostatky sovoro západní dráhy.
Kdo byl nucen o posledních dvou mariánských
svátcích použiti pardubicko-liberecké dráhy, musil
se zhroziti nad dopravními prostředky této ži
dovsko-německé společnosti. Vozy byly obecen
stvem tak přeplněny, že to braničilo s trestním
zákonem. V odděleních pro 10 osob bylo 20 až
25 lidí; cestující stáli mezi sedadly, v uličkách
ano i ve dveřích vozů. Pochvalně jest se zmíniti
o klidu obecenstva, jež neplísnilo za tyto trestní
vady dopravní personál, jenž za neomluvitelnou
netečnost správní rady nemůže, ale rokovalo 0
právních krocích proti nesvědomitému vykořisťo
vání obecenstva, jež si koupí lístky na sedadla,
ale pak se musí přímo neslušně tlačiti. Upozor
ňojeme pp. poslance, aby přesvědčili se očitě o
těchto nešvarecb a pak na příslušných místech
postarali se o nápravu, neboť při takových pomě
rech běží o lidaké životy. Nenasytnýkapitalistický
žok musí býti všemi prostředky přinucen, aby
nehrál lehkovážně s lidským zdravím. Žádáme
přátele svého listu, aby nám podávali přesně zna
menané případy přeplněných vozů s udáním čísla
vlaku a jmen osob, které byly nuceny státi. Né
prava se musí zjednati.

Ztracený Hradec. Slzy krokodýlípro
lévá p. Hajn v „Osvětě lidu“ nad zatemnělým
Hradcem. Nestojí již prý jeho svobodomyslnost
ani za zlámanou grešli. A kdo by se také ne
zlobil? Pokrokový redaktor, jenž již bezpočtu
kráte pěl pohřební elegie nad zabrabaným zde
klerikalismem, musí se dočkati toho smutného di
vadla, že na své osvěcující cestě do Zlámané
Lhoty spatřil na nádraží bradeckém nejméně 200
poutníků a poutnic, kteříjedou na pouť za vedení „in
telligentního“ a „vlasteneckého“ Dra. Reyla. To
by již p. Hajn musil míti hroší kůži, aby ne
vrátil ve apravedlivém rozhořčení hradeckým bý
valým akcionářům jejich desítky zpět, Ikdyž za
celých 12 let nedovedl tak zkaziti zdejší rodinný
život, aby manželé mohli svým ženám zakazovati
projevy náboženského přesvědčení. P. Hajn dělá
ovšem ku své mrzatosti dosti veselon tvář, pro
jevuje soustrast nad poutníky, že prý se jim ne
smělo kázati česky a objednává docela z nevšední
pozornosti p. Dru. Reylovi na cestě kočár, aby
nemusil s ostatními v tom horku konati cestu
pěšky. Dojemná jest jeho vlastenecká póza při
deklamaci o „německých“ © Heřmanicích. Aby
pobouřený vlastenecký cit p. Hajnův, jehož chlad
nokrevnost — mimochodem řečeno — v insertní
části „Ogvěty I.“ každý český obchodník vším
právem obdivuje, trochu se atišil, upozorňujeme
vlasteneckého p. redaktora na tu snad přehléd
nutou okolnost, že Heřmanice leží ještě v U-chách,
v české krajině, kde český člověk úplně bez
němčiny se obejde, o Čemž svědčí též naše česká
pobožnost v kostele, kde kázání i všecky mod
litby a zpěvy česky byly vykonány. Zdvořilé
toto upozornění snad dostačí k opravě geogra
fických vědomostí p. Hajnových, aby nám po způ
sobu německýchfanatiků nezakazoval navštěvovati
v království českém t. zv. uzavřená území. Když
již chtěl p. Hajn věnovati pozornost bradeckému
procossí, měl hned připsati, že na zpáteční cestě
dopravní prostředky židovako-německé dráby tro
pily pravou ostudu a mohl oprávněným pokáráním
tohoto nešvara ukázati, ža je skutečně neodvislým
a vlasteneckým žurnalistou. Že p. Hajn nazývá
litargická roucha kněžská postrojem, lze přičísti
jeho „akademickému“ vzdělání. Obyčejný forman
by si takovou hrabost nedovolil. — Jak všecky
symptomy dokazují, byla dosavadní práce „Osvěty
lidu“ málo vydatnou, proto musíte, pánové, dle
receptu p. Hajna vetříti se do rodiny, rozeštvati
manžele a děti proti rodičům.. Vypravuje se, že něk
teří zdejší stoupenci pokrokovýchzásad poskytujíjíž
poučný příklad, jak může příslušník kulturního ná
roda úspěšně pracovati v cizí rodině. Není pochyby,
že se časem podaří „Oavětě lidu“ počet takových
zpracovaných rodin rozmoošiti a pakovšem na
stoupí ideální doba — kultarního Hradce.

Úmrtí. Dne 9. t. m. zemřel v Hradci Krá
lové ve stáří 84 roků p. Václav Pilnáček, otec králo
véhradeckého továrníka p. Jos. Pilnáčke. Velké ú
častenství při pohřbu, který se 12. t. m. konal na
hřbitově kuklenském, svědčilo o vážnosti, z které
se zesnulý těšil ve všech kruzích občanetva.

MUDr. K. Komárok, dosavadnísekundář
vinohradské nemocnice, rodák zdejší, zvolen byl
7. t. m. okresním výborem v Nymburce jedno
blasně primářem okresní nemocnice. „Čech“ píše
o něm: „Nově jmenovaný primář je zaamenitým
odborníkem v chirurgii. Vyoiká nejen operativní
techoikou, ale je i výborný diagaostik, což je věcí
nejdůležitější.. . Jef operatérem celým — a vro
zená skromnost, která je charakteristickou známkou
odborníka vědecky vzdělaného.“ — Dr. Komárek
náleží k nejlepším českým chirargům. Vynikl též



jako spisovatel několika odborných statí. Byl
vážným protikandidátem při nedávném obsazování
místa primáře ve zdejší všeob. veřejné nemocnici,
jež ovšem jest 164dobře nyní opatřena. Veliká od
borná znalost Komárkova jest našemu městu ctí.

Pane Hajne, rytíři osvícemých zá
sad, to už nemáte vážnějšího dopisovatele z Hradce,
že z nouze přijímáte za „pokrokového referenta“
hboška, který má o3vícenost těch starších rozmno
žovat? Víte, co by řekla takovému ocbotníkoví
každá vážná redakce? „Nejdřív 8e oauč slušně
psát, nelži a něco vážně studaj; pak teprve piš
do novin. Pokrokový novinářský cech nemůže
být pro každého, kdokoliv se jednodaše přiblásí.“
Napsali jeme, jak bychom jistě dopadli, jestliže
bychom se tázali vaší „Osvěty l.“, kde a jak
jsme na Kupkovu výstavu házeli „sliny a bláto“
a kde jsme „špinavou vodu“ sbírali. A ejhle,
odpověď tu jest bez naši žádosti taková, jakou
jsme předpověděli. Mladíček mluví o referátech
našich o Kupkově výslavě znovu. ale doklady
neuvádí zas. A o to se tu jednalo Při tom píše
šlechetně o „mazané Obnově“, o níž napsal před
týdnem, že to s ní jde 8 kopce. — A s tímhle
chlapcem se máme bádat. Konečně vzdělavací,
pokrokovou školu vaší Osvěty lidu vychodil 8 pro
spěchem znamenitým.

Na e. k. gymnasiu v Hradel Král.
bude zápis do I. třídy dne 17. a 18 září, vždy
od 8—9 hodin; od 9 hodin zkoušky přijímací. —
Zkoušky opravné, doplňovací a přijímací do vyš
ších tříd dne 17. září od 8 hodin. Kdo by 86 ne
dostavil včas, nemoh! by ke zkouškám býti |
puštěn. — Žáci na ústavé postupující a opakující
se dostaví dne 18. září v 8 hodin. — Školní rok
počne slavnými slažbami Božími dae 19. září. —
Podrobněji oznámeno na černém prkně v ústavě.

Ze Záloš. úvěraího ústava v Hradel
Králové. Stav vkladů: (na knížky, pokladniční
poukázky a běžný účet): 31 srpna 1906 korun
6,012.48456. Vklady přijímá na 4., ode dne vlo
žení do dne vybrání. Na běžný účet dle dohod
nutí. Eskont směnek: V srpnu roku 1906 eskon
továno kusů 1.349 v obnosu K 1,996.051 57 oproti
979 kusům na obnos K 1,147.624 55 v srpnu 1905,
tedy více o kusů 370 na K 848-42702. Skladiště:
(31. srpna 1906.) Uloženo zboží v ceně korun
755.000:—, více o K 45.500: — nežli 31. srpna 1905.

Spořitelna Královéhradecká. V mě.
síci srpnu 1906 uloženo na vkladní knížky
K 132.15754, vybráno K 285.302-43, vklady
koncem srpna 1906 K 11,363.14489. Na hypo
théky půjčeno K 132330-—, na hypothéky apla
ceno. K 65.497-01, na hypothékách koncem srpna
1906 K 9.981.545'22. CÚenných papírů v zásobě
K 2,104.000—, uložené přebytky K 251.821-44.

Taneční hodimy zahájí ve znovuzřízené
dvoraně Živnost.-čtenářské jednoty ve středa p.
MUC. Bob. Jůza, akad. taneční učitel.

Počaní. Otavy sveženy pohodlně; pro ve
liké sucho nebyly valně vzrostlé © A teď po ve
likých "arnech veliké deště, provázené vichrem.
Poděl silnice k Černilovu plno švestek polámáno,
jednak pod tíhou ovoce, jednak nastavšími vichry.
Z ovoce zvlášť švestky jsou tak laciné, jak už
dávno nebyly.

Z Kostelce m. ©. Schůze manifestační
okresní organisace, pořádaná 9. ráří 1906, vydařila
se v každém ohledu. Rázem třetí hodiny zabájil
schůzi předseda, vys. uroz. p. František hrabě
Kinský pozdravem, uvítáním a přečtením telegramů
(dva dopisy přišly k večeru), jimiž někteří z po
zvaných omlouvali svou nepřítomnost a přáli schůzi
všeho zdaru. V proslovu dokázal p. předseda ue
zvratoě, že žádné násilí ať tělesné, ať duševní,
které šíří nepřátelé za doby novější pod rouškou
opatřiti lidstvu svobodu, nepřivede svobody pra
ježto násilí vždy jen násilí ploditi bude. Pra
avobodu obdržel člověk od Boha a proto 8i jí
udrží, bude-li se Boha, náboženství pravého, církve
katolické pevně držeti. V poslední době opět ve
jménu svobody sahá židovsko-zednářaká sekta na
náboženský a govátostní ráz manželství katolíků,
na vyučování dítek katolických v náboženetví ka
tolickém ve školách, chtíc z rodiny i školy nábo
ženství katolické úplně odetraniti. Aby obyvatel
stvo našeho okresu znalo pravý stav věci, znalo
s konalo v té příčině své povinnosti, svolává
výbor dnešní schůzi, ve které na prvním místě
promluví slovatný pan Dr. Julina Nejedlý „O ná
sledcích reformy manželské dle toho, jak si ji
přejí židovští zednáři.“ Slovutný pan řečník ujal
8e slova za velikého potlesku a svým jemným,
milým a poutavým způsobem vyložil podstatu
otázky, ukázal propast, do které by uvrženo bylo
Rakousko rozlukoumanželství. Příkladyz různých
stavů uvedené, vyvrácení námitek nepřátel, srov
nání povahy a poměrů našich s povahou a poměry
Anglie, Ameriky atd. nedaly více v tom ohledu
ei přáti. Slovutný pan řečaík přímouchvátil. Když
mu shromáždění bouřlivě čkovalo, ujal se za
velkého nadšení slova slovutný pan Dr. Josef
Myslivec. Uvedl pravý cíl agitace části učitelstva
proti nedávným nařísením zemské školní rady,
snahu po odstranění náboženství ze škol vůbec,
dokázal z věci samé j důsledků nesmyslnost volné
školy, ukázal stinné stránky dnešního zákonodár

ství školního a žádal pro dítky katolické školu
náboženskou a to katolickou. Řeč doprovázená
přilébavými vtipy a případnými citáty přes tu
chvíli vyvolávala bouři potlesku. Nato p. předseda

svátostné, nerozlučitelné; odmítáme od sebe re
formu zákonů mantelských, žádanou zednářako
židovskou stranou, u nás hlavně realisty v čele
s Masarykem podporovanou.“ 2. „Žádáme, by dítě
katolických rodičů v katolické náboženské škole
po katolicku vychováno bylo a zavrhujeme 8 nej
větším rozhořčením volnou školu jako jed největší
pro náš národ českoslovanský.“ Pan předseda žádá
o odblasování a o zplnomocnění, by resoluci druhou
mobl též telegraficky tlumočiti o. k. zemské školní
radě v Praze. Shromáždění čítající 1187 účastníků
za bouřlivého souhlasu vše přijímá. Proti nebyl
nikdo. Nato schůze skončena. V

Přednáška Dra. Moačka v Kostelci
u. Orl. e reformě mamšelství konala se
8. t. m. v sále „Secesse“ za přítomoosti asi 180
účastníků. Jaké poaluchačstvo přišlo vyslechnout
statného bojovníka proti katolickým providlům o
právu manželském? Na předním místě to byl ra
bín asi S osmi židovskými rodinami, pak starosta
Hájek, učkolik akademiků a trochu jiného obe
censtva. Aby se rabín a přítomní laikové pro
kýženou reformu vlastní životní prakse vzdělali,
horlivě hovořil Dr. Bouček © proti celibátu. Vplé
tal do řeči různé pikantní historky o kněžích —
bez udání jmen a osad. Tohle dokážou také „Čer
váoky“; na to není právě potřebí akademického
vzdělání. Část obecenstva odešla před odhlasová
ním resoluce; ale židé vytrvali do konce. Teď
ještě jen schází, aby pan rabín dělal propagandu
mezi křesťany pro své vlastní vyznání, když svojí

Židovská víra pozrokovější vež naše. Věru veliký
div! Téměř na každé protikatolioké přednášce
židů plno. Ale svoji víru veřejné kritice neradi
vystavují. Proč se tolik bojí, když jsou taky-po
krokoví? Nu — a pokrokářstvo k náboženství
semitů má větší ohledy a snášelivost než k nábo
ženství svých pokrevenců.

Z Brandýsa mad Orlicí. Minulou80
botu na svátek NarozeníPanny Marie přifařená
obec Němě dokázala celému světu, že dosud váží
si víry katolické, Dalať s nemalým nákladem a
příkladnou štědrosti obnoviti sochu Bohorodičky
a žádala svého pana faráře o její znovuvysvěcení.
Vldp. farář vyhověl žádosti zbožných osadníkův.
Slavnost svěcení ustanovena na sobotu odpoledne.
Téhož dne vyšlo četné proceasí z farního chrámu
Páuě v Brandýse, vedené vldp. farářem V. Vese
kem, dp. G. Stockem, katechetou, a místním
kaplanem ThC. A. Mikanem. Na hranicích obce
Němče očekáváno bylo procesí hudbou, dražičkami
a sl. obecním zastupitelstvem a nesčetnými ma
riánskými ctiteli, kteří sem prichvátali z blízka
i zdáli. U slavobrány uvítán byl vldp. farář jako
světitel družičkou A. Plškovou, načež vystoupil
na kazatelnu dp. Mikan a slovy nelíčenými do
kázal, jak úcta mariánská zušlechtila nejen jedno
tlivce, ale i celé národy. Pak vykonán vlastní
akt svěcení, který dokončen doslovem vldp. faráře
a poděkováním družičky Boženky (Charouzové.
Dej Pán Bůh, aby ta socha byla stálým památ
níkem všem osadníkům, že jediné v pevné víře
v Boba a v úctě mariánské našej a najde národ
náš blaho, zde i na věčnosti.

Úmrtí. V Trutnově doe 11. t. m. zemřel
správce tamního arciděkanství, osob. farář dp.
Josef Tólg. Narodil se r. 1860 v Broumově, na
kněze vysvěcen r. 1886 Zesnulý byl vzorným
knězem, který i jako předaeda spolku katolických
tovaryšů byl neunavným rádcem. Pohřeb koná se
16. t. m. na místní hřbitov. Odpočívej v pokoji!

Vodní otázka v Jičímě rozčeřilaklid
nou hladinu veškerého poplatnictva. Stojí tu proti
sobě ve válečné posici dvě strany: obecní zastu
pitelstvo a spolek majitelů domů. Proti obcí pro
jektovanému jednotnému vodovodu z „bezednice“
od Studňan poukazuje spolek majitelů domů k tomu,
že bude lépe, zřízeny-li budou vodovody dva,
jeden na pitnou vodu z prameniště Cidliny pod
Táborem a zároveň na užitkovou vodu z rybníka
Jičínského a železnického. Oba tyto vodovody dle
dobrozdání ing. Kalouska zřízeny by byly za cenu
vodovodu studňanského. Prameny pod Táborem
od staletí jsou stále vydatné i při největším aucbu
a vodovod odtud bude prý lacinější z toho dů
vodu, že odpadnou výdaje na udržování strojů,
služebnictva atd., ježto by voda samočinně přité
kala. Majitelé domů poukasojí i na přílišnou po
vrchnost a ukvapenost v přípravnýchpracíchk vo
dovodu ze Studňan, čímž prý občanstvu hrozí
v budoucnosti mnohá nesnáz. Naproti tomu měst
ské rada poukazuje na dobrozdání odborníka pro
fessora VÍ. Hráského, který dokazuje, že dvojí
opatření vodou v Jičíně nemůže býti ani ve
stavbě ani v pohonu levnější, nežli jednotné opa
tření ze Studňan. Dle prof. Hráského prameniště
pod Táborem nehodí se pro opatření města Jičína
vodovodem jednotným z té příčiny, že nemá do
statek vody. A zdravotní úřady připouští zřízení
dvojích vodovodů jen výjimkou, když zařízení
vodovodu jednotného přesahuje finanční zdatnost
obce; i pak připouští úřad zdravotní za vodu
ušitkovou vodu říčnou neb rybničnou jen tehdy,

když byla dříve uměle filtrována. Na základě do
vrozdíní professora Hráského městské zastupitel
stvo ve schůzi dae 30. srpna rozhodlo se konečně
pro jednotný vodovod z pramenů ve Studňanech,
jenž má město zásobovati vodou užitkovou a pitnou.
Práce stavební zadány p. *. Holečkovi, staviteli
v Jičíně, sít trabní p. V. Svitákovi, inženýru
v Karlíně a zařízenístrojní Českomoravské továrně
na stroje v Praze. Ku stavbě jímací studně při
kročí se jbned. Vodoprávní řízení konalo se dne
13. t. m.

Z Upice. Katolická Jednota zdejší pořá
dala dne 2. září £. r. zábavaí večírek, jenž se
naa očekávání vydařil, ačkoliv byly na třech
jiných místech zábavy. Veškerá čísla programu
provedena byla velmi pěkně. Obecenstvo všemu
naslouchalo aapjaté. Zejména daetto národních
písní, jež předaesli al. Šrajbrova a p. A. Hojaa,
velmi dobrý dojem učinilo na posluchače, tak te
muselo býti opakováno. Ale i jiná čísla byla ap
lausem vyvolána k opakování, začož všem čio
kujícím damám i pánům musl vzdáa býti dík.
— V sobotu a v ueděli dne 8. a 9. září nato
uspořádala jednota naše výstavu květin pro Širší
veřejnost, jež taktéž velmi dobře dopadia. Kdo
výstavu navštívil, každý upřímně chválil vkusně
uspořádanou výstava. Ačkoliv na výstavu kvétin
volena pozdal dava, přece eehnány tak rozmanité
a krásné květy, že každéh) poutaly. K výstavce
této shromáž léno na 500 různých květin z města
Úpice mimo květiny květinářského závodu pí Jač
kové z Trutuova. Vzdán budiž dík všem p. t.
vystavovatelům, že s ochotou květiny své do vý
stavy zapůjčili, poiporajíce tím tak zušlechtění
ducha lidského, za kterým účelem také výstava
byla pořádána. Podnět k výstavce této zavdal
dp. Emil Novák, kaplan zdejší. Bohužel, že zdejší
lid dělný málo všímá si praktického vzdělání ho
spodářského a radáji pachtí se za politikou, které
často ani dosti nerozumí, nechávaje se vésti růz
nými křiklouny a štváči v záhubu. Výstavu sram
žovali zahradníci pp. Karel Exoer a Fridolín Het
ficiš, začež jim budiž vzdán srdečný dík; též
i všem Členům, kteří se o zvelebení výstavky
naší přičinili, upřímně děkujeme. Vystavovatelů
bylo 68 Výstavka byla po oba day dosti četné
navštivena, zejména sluší Kobstatovati, že i intel
ligence mezi účastníky byla dosti četně zastou
pena. Naše výstavka květin zajisté učinila dobrý
dojem na navštěvující i účinkující a jest si přáli,
by také i dobrého ovoce přineslu. Další naší
práci zdat Bůh!

Divadelní eochot jedmeta „Tyl“
v BRychmově m. Km. pořádáv neděli dne
16. září 1906 ve prospěch dražetva pro zvelebení
„Studánky“ „Pohádku o Kryšpinkovi“ v 7 obrazech.
Napsal Karel Želenský. Začátek přesně o půl 8.
hod., konec o půl 11. hod. V meziaktí účinkuje
ot. budební spolek Dalibor. Ceny míst obyčejné,
děloický lístek 20 h. Předprodej lístků na číslo
vaná gedadla obstará p. Josef Říha, obchodník
v Rychnově nad Kněžnou. Po divadle přátelský
večer v místnostech besedních na rozloučenou
s odcházejícím členem p. Havelkou.

V Golě. Jemíkově při slavnosti poutní
na den Narozeví Panny Marie 8. t. m. konala ze
instalace nového vldp. děkana Aug. Turka. Akt
instalační vykonal vldp. A. Schreiber, bisk. vikář
ze Žleb. Tentokrát za krásného počasí zavítalo
ke třetí této pouti do Jeníkova četně poutníků ze
všech stran. Tébož dne po 7. hod. večerní vyra
šeno všecko občanstvo ohněm, který zachvátil
stodolu p. Ulricba a sjusední p. Běhounkovu.
Panu Ulrichovi shořela veškerá dosud nevymlá
cená úroda, kdežto v sousední stodole jen vymlá
cená sláma patřicí p. Černému. Stodola Běhou
kova byla pojištěna, kdežto p. Ulrich pojištěn
nebyl, čímž mu jenom na obilí vzešlo škody na
1600 K. K požáru v malé chvíli sjelo se z okolí
na deset hasičských sborů. Štěstí ještě, že v době
požáru vládlo bezvětří, jinak by hrozilo i vzdá
lenějším příbytkům velké nebespečenství. — Stavba
obec. vodovodu již ukončena ; željenom, že se i novým
vodovodem dodává voda jako dříve,. rybniční,
k pití vůbec nevhodná. Když již se jednou při
kročilo k řešení otázky vodní, měli ai povolaní
činitelé uvédomiti, že sřízení vodovodu bez zdravé
pitné vody jest podnikem nepředloženým, který

nikterak občanstvuoprospěje. Proto otázka tatov blízké budoucnosti budevyžadovati nové tisíce,
které mohly býti ušetřeny, kdyby při letošní
stavbě přihlíženo bylo již ku všem požadavkům. —
Císařská silnice městem se tábnoucí jeví se právě
v stava prabídném. Jinde jaou silnice jako mlat,
a zde musí dáti každý pozor, aby pro vydrolený
štěrk nepadl a si neublížil. Obecní opsty bývají
daleko v lepším stavu neš tato císařská. Jakoby
na trati jeníkovské nebylo vůbec dozorců. —
Město GolčůvJeníkov známo jest po celých Čechách
velkým množstvím židů, v jichž rukou jsou téměř
všecky obchody. Nu náměstí není lepšího domu,
aby nepatřil židovi. Židé tyjí tu = mosolů kře
stanského obyvateletva, které sice stranou jim
nadává, jak může, ale sa chvíli poníženě vloudí
se do krámu židovského. A z inteligence dává so
k toma ještě lidu vsoraý příklad. Zoámá židovská
vinárna jest téměř výhradně navštěvována lidmi,
kteří si zvlášť připínajízoačku inteligence. Ovšem
tu snačku inteligentnosti obestírá i kouslo dvou



vnadných židovek z vinárny. Nedivno pak, že
když se povýšení avětlonoši a vlastenci mužského
i ženského poblaví v pozdní hodiné noční vracejí
k domovu, zazáří Jeníkovem prazvláštní kultura.

Z Nové Vsl a. Pepelkou. Místníodbor
sdražení katolických zemědělců pořádal dae 9.
t. m. veřejnou přednášku za laskavého spolnúčin
kování osvědčeného odborníka v obora sociální
politiky p prof. Drápalíka z Hradce Králové.
Schůze impovovala svým množstvím. Přes 600
účastaíků naplnilo veliký sál p. restaur. Noska,
mezi oimi ovšem asi 50 také „rolníků“ z Lomnice
a Libštátu vedením slovntného paši zdejších čer
vených i nečervených pokrokářů učitele ob. školy
Muasara. Již několik doí před schůzí pozorovati
bylo mnoho kurýr z Lomnice, ani obíbají zdejší
tak poněkud osvícené radice ve, kterak výbojným
katolickým rolníkům schůzi znemožniti. Vidouce
však marnost svého počínání rozbodli se, aby po
krokoví v masách dostavili se do Nové Vsi a tak
achůzi již v počátku zničili. Mladoboleslavský
listek a jiné trychtýry pokroku uhodily v buben:
„Vzbůru do Nové Vsi potlačovat tmu!“ Než bo
hožel jen několik pochodní osvěty poslechlo hlusu
toho a vedením neohroženého a vždy pokrokového
M v pevném šiku přitáhlo Bena místo. Než nvědo
mělí rolníci a ostatní osadníci Novoveaští dobře
znajíce důležitost schůze pro rolaictvo v plném
téměř počtu bez rozdílu pohlaví dostavili se na
místo. Oko mnohého zarosilo se dojetím, s jakým
vadšením pro dobrou věc naši zástupy naplňovaly
místuost, Za předsedu schůze zvolen přes směšné
námitky pokrokosců (z nichž ani jediný nebyl
zemědělcem, většinou studenti, dělulci, pp. učitelé
a cblapei) p. Čistecký ze S. Paky, osvědčený bo
jovník pro zájmy katolíků. Po uvítání shromáždě
ných ujal se slova p. řečník. Slovem jadrným a
populárním promlavil nejprve o všeobecných pří
čibách kriee v rolnictvu. Odsoudiv zboubný libe
ralismus, jenž ku škodě našeho selského stavu
k nám se v letech 70. dostal, v obšírnější stati
pojednal o zadlužování statků. Pak zmínil se také
o nedostatku a drahotě pracovních sil. Po té při
stoupil k nejdůležitějšímu oddílu své přednášky,
odstravění téchto příčin úpadku stavu selského.
Nelze tu nám bohatý obsah řeči p. prof. vyčer
pati, proto jen abychom upamatovali posluchače na
jednotlivé zvláště důležité body, podáváme tímto
p. posluchačům jakoby nápisy určitých částí před
nášky řečníkovy. Jsou to: návrh odstranění po
zemkové daně progresaeivní daní z příjmu, návrh
k získání stálých sil pracovních přenecháním
dělníka nějaký kus pozemku, odstranění obtížných
na statku výměvků pojišťováním si doživotní
renty (Fond Frant. Josefa), umořování dluhů na
statcích pomočí zástavních listů hypoteční banky
a mimo to mnoho a mnoho jiných důležitých po
známek pro rolnictvo bylo pronešeno a to způ
sobem tak lidovým, že při přednášce v celém
sále zavládlo ticho hrobové, an každý s napjetím
Ipěl na ústech přednášejícího. Po přednášce navrhl
p. řečník voloou debatu. Tc však byla voda na
pokrokový mlýn (Co 8e nepodařilo před a při
přednášce, totiž rozbiti schůzi, to poduřiti se mělo
(ovšem že již bezúčelně a pozdě) po schůzi. „Vše
stranně vzdělaný“ p. učitel hleděl námitkou proti
řečníkovi přednášku jakei směšnou učiniti, než ne
nadál se ubohý, že sám sobě jámu kope. Ná
mitka jebo byla sama v sobě hloupá a třebas ji
p. M. četl z papírku, ukazovala, že nemá o věcech
zemědělských ani ponětí. P řečaík nemusil se
mnoho namáhati, poněvadž po několika slovech
p. nčitel již seděl u svého půllitru a ani nedutal.
„Usměv“ obecenstva byl odměnou za jeho řečnický
pokus. Další námitky, jež nčiněny byly od jakýchsi
Štadentíků, vymykaly se vlastně přednášce samé.
Byly to nájezdy na náboženství, při nichž ovšem
obecenstvo katolicky smýšlející nevoli Svou na
jevo dávalu. Trpělivost posluchačů musila skončiti,
když právník Stránský posměšně zmínil se o pod
porování „Křížové cesty“ zdejší Raiffoisenovkou.
Výkřiky nevole zcela omluvitelně ozvaly se proti
mladíkovi tomuto, takže přerašily i hlas p. před
sedy, jenž snažil ae zjednati klid. Než těžko bylo
uhlidniti lid uražený v jeho nejsvětějších citech
a proto prohlášena echůze za skončenou. Účelu
echůze však bylo dosaženo. Ještě téhož večera
přihlásilo se mnoho do katolického sdružení rolníků
a stále ještě přihlášky se činí. Mimo to však po
znalo obecenstvo Novovesské, jaké „dobrodince“
všdy nalézá v křiklounech pokrokářských. Zfíse
nému odboru voláme „Zdař Bůh“ —0—

Z černé kromiky. Ze sobotyna neděli
na Naroz. Pauny Marie u továruíka Dr. Malín
ského v Ronově n Přibyslavi oslavovali dožinky.
Při taneční zábavě v nastelé rvačce zabit byl děl
ník N. Markus Josefem Dajčem z Nových Dvorů
u Přibyslavi. Nešťastník zasažen byv velkým nožem
do hlavy a prsou v krátkosti vykrvácel. Markus
a Dajč nemají si chováním svým co vyčítati.

Z ovzduší Lipmickéhe. Z farnostinaší
odešel tyto dny všeobecně vážený a milovaný ve
lebný pán Josef Sedláček na své nové působiště
v Trhové Kamenici. Odchodu jeho želí všichni
pořádní farníci, kteří dovedou vědy ocenit dobrou
vůli a poctivou snahu katolického kněze. Pokro
kářům ovšem právě kněz konající řádně svoje po
vianosti je vědy solí v očích. Mičeli jsme vědy
vůči všem jejich mozkovým výplodům, které uklá

dali do známé „Osvěty lidu“, nechávajíce si su
mární odpověď až na konec. Smýkati katolického
kněze kalem surových výpadů u pomluv považují
za hrdinství jenom lidé, kteří rádi ozaačují se
cejchem pokrokovým; jinak ovšem jsme na vý
pady ty pohlíželi my ostatní farníci. Bylo-li úmy
slem našich nepřátel otráviti činnost velebného
pána na zdejší farnosti, does můžeme říci, že ae
velice mýlili. On mluvil a jednal vždy za sou
hlasu veliké většiny farníků bez obledu, líbí-li se
to nějakým přemrstóncům nebo ne. Vrhali-li se na
něho proto, že ponkázal na pebazpečí alkoholu
e kazatelny a vyčítali mu, že to je zatahování
politiky na kazatelnu, ukázali se tím jenom v pra
vém světle. Alkohol a politika! Nejspíše ref>r
mátor z „Osvěty lidu“ v okamžiku, kdy to psal,
stižen byl sám záchvatem alkoholu, poněvadá ci
telně cítil narážku na alkoholismus. Nebo vybro
žovali-li velebnému pánu učitelé lipaičtí žalobou
a vybízeli jej, aby odvolal prý urážky sboru učí
telskému učiněné, ukázali také pravou svoji tvář.
Dovolí-li si does kněz veřejně poukázati na ne
švary, které moderní učitelé ve škole činí, upo
zorní-li je na jejich povinnosti tu je oheň na
střeše. Velebný páa mluvil jistě ze erdce nás
moohých, neboť to nebyl jenom názor jeho; a my
můžeme dnes s určitostí říci, že podobné otevřené
slovo uslyšíte Častěji z úst katolických laiků. Proč
ne-ůstali tedy důslednými páni Lipničtí, když vy
hrožovali veleb pánu žalobon nro tuto urážku a
i když přibrali si na pomoc věhlasného právníka
Dr. Meissnera, náhodou žida z Ném. Brodu? Po
něvadž se báli světla, které hy soudoím líčením
vrženo bylo na jejich chara „.vry. Nápady jejich
nedají se vysvětliti ničhn jiným, než že jeden
z nich má na mozka ohromného „pavouka“, který
stále rušivé působí na jeho vědeckou činnost.
Pána toho známe velice dobře, ať se skrývá za
psendonym „socialista“ či jiný. — Za všecky
práce, které pro nás vlp. Jos. Sedláček podnikal,
projevujeme mu zde veřejně svůj nejsrdečnější
dík a na novém jeho působišti přejeme mu zdar
a požehnání Boží ve všem jeho počínání.

Z Chotěboře. Zpráva o požáru v Libici
nad Doubravkou dne 2. září, jak uveřejněna byla
v některých listech, jako v „Pražských Novinách“
a v pardabské „Oavětě Lida“, liší se podstatně
od skutečnosti jak co do původu a rozsahu po
žáru, tak takó i co do účastenství na hašení.
Oproti zprávě o původu dlužno konstatovati, že
dosud nebyla zjištěna příčina ohně, kterému ve
skutečnosti padla za obět 4 čísla 8 hospodářskými
budovami. — Naproti urážlivé zprávě morálně
zbědované „Osvěty Lidu“, která zhbanobila naše
občanstvo libické, dp. faráře a dlouholetého vá
ženého starostu obce, odpovídáme my spoluobčané
libičtí, že urážkám nám a naším představeným
učiněvým v „O. L“ nikterak 8e nedivíme, ježto
jenom její vlastní prolbanost jest potravou, která
ubohý tento list ještě drží při životě a jenom t3
bychom za skutečnou urážku osoby p. starosty
a dp. faráře považovali, kdyby „O. L.“ oba naše
představené chválila. S hlubokou vděčností připo
mínáme sobě, kterak účinně účastnil se pan ma
jitel velkostatku, vdp. farář, dp. kaplan, pan sta
rosta obce a všichoi vážení občané zdejší zácbran
ných prací,zatím cofpokrokářsko-osvětářskáomladina
i starešina nečinně zevlovala a vyhýbala se pomoci.
Ano jeden z těch „Osvětářů“, kteří mají piná
ústa bumanity, místo pomoci raději chopil se péra,
aby pošpinil a zbanobil zdejšího starostu a da
chovního. Ale zas se nedivíme. Takovým ležákum
je pohodlnější, ležácky se mít a hanobit kašdého
slušného Ččlovékav okolí. A v ušlechtilém tomto
jednání vydatně, ale farisejsky ukrytí různí lidu
milové jim pomáhají. Ale všeho do času!

Výrobce a obchodníky se Inčným

plátnem a výrobky toho drahu vůbec upozorbujeme na lnářskou výstav | která se koná ve
dnech Svatováclavských 190. | Humpolci za při
spění c. k. ministerstva orby a zemědělské rady
pro král. České. Exposici výrobků a jejich zaslání
zpět, jakož i případný prodej obstará výstavní
komitét zdarma a sám. Přihlášky a dotazy dějtež
se pod adressou: „Lnářská výstava v Humpolci.“

Lnářská výstava v Humpolci, která
konati se bude ve dnech 28.—30. září t. r., sli
buje dle počtu přihlášek poskytnouti pěkný obraz
české produkce Inářské. Vystavovati badou nejen
četní jednotlivci, ale i celé korporace, jako na př.
zemědělská rada moravská a j. Přihlášky dosud
se přijímají. Všechny dotazy, dopisy a přihlášky
řízeny buďtež na adressu: „Luářská výstava
v Humpolci.“

Sjezd českých lmářů konati se bude
za příležitosti lnářské výstavy ve dnech svato
václavských t. r. v Humpolci. O důležitých otáz
kách lnářských promluví pp. posl. Staněk, Hyrš,
Pleva, řiditel Slabý, učitel Joudal a j. V zájmu
českého lnářství, které opět hlásí se k života,
očekáváme, že čeští pěstitelé Inu súčastní 8e do

Jmano. Podrobný program ajexdu toho přinesemepříště.

Vyrovnejte nedoplatky
za Obnovu a Časové Úvahy.

Různé zprávy.
(3) Prohmané Iží © Lardech bez

komee. Nejpošstilejším Ižem o Lurdech uvěří český
eraogolík a pokrokář bned. Ujistí-li ho někdo, že
z odá boj proti „klerikálnímu Šrindla“, může ho vést
jeko slepého kamkoliv. Před čtyrmi roky rozšířila se
apráva, že jistý inženýr Probst chce dokázat, že pra
wen lardaké jeskyně jest jen obyčejnou nádržkou
vody, jež se uměle přivádí podzemním potrubím
z biízké feky Gave. Fanatické listy české netázaly no,
proč už při prvních zjeveních na to umělé potrubí
nepřišli ti francouzští liberálové, kteří Bernadetta
tolik pronásledovali a prolhaně V.7:2, sesměšňovali.
Nstázaly se české protikatolické listy, proč 88 ena
lezla již při samém kladení podzemních trab ani atopa
po tě práci, která by so byla přece nijak atajiti ne
dala. OJporědní napřátalé církve naší, kteří hlídali
každý krok Borasdettin jako nejvyškolenější policajti,
nevěděli o ničem. A — najednou po tak dlouhé době
„inženýr Probst“ chtěl dokazovati to, o čem ae už
dávno mohlo věděti, kdyby se bylo umělé potrubí do
země skutečně kladio. Hoed ae chytly slepě franconz
ské prolhanosti nsše listy. Katolíci tedy vyzrali 24,
srpaa 1902 „inženýra“, aby odkryl tajemnou ona ka
nalisaci. Loč Probst se vymlouval, že prý již se zatím
stopy kanalisace ukryly. Jak a od koho, to tento pro
lhanec pověděti neuměl. Stopy kanalisace dle Probsta
byly akryty, ale — voda tekla dál. Pak se ještě ke
všemu shledalo, ž» Probst noní katolickým inženýrem,
jak o sobě lhal, nýbrž protsstantským kapeckým mlá
dencem v soukenickém závolě. Oršs»m že pa této po
krokářské blamáží prolhané listy pokrokové ani slo
vem své balamacení a nás HBejdrolaly. — A letos
zase nová prolhaná zpráva ovaagslického lista nů
meckého (Dantsch-evangalische Korrespaadenz) otištěna
v mnoha „pokrokových“ časopisech čsských, Prý sám
katolický list „Chrétien francais“ napsal, že Boraadetta
byla děvčetem hysterickým; přistihla v jeskyni zálet
nickon žena bodinářovu s důstojníkem. Žina vzkřikla:
„Já jsem neposkvrněné početí “ A už prý najednoa
bájili katolíci o zjevení. Poněvadž prý hodinář i jaho
Žena jsoa mrtvi, důstojník onen své tajemství veřejně
prozradil před soudcem v Cassetu. — Hned jsme po
této zprávě pokrokových listů poukázali, že věří ne
smyslné báchorce. Lož podána byla tuk nešikovné, že
se jí i nestranný žid musil usmáti. A teďo tom „dů
stojníkově adělení“ přišly zprávy, které znova odha
lají drzou prolhanost nepřátel Lirdů. Tedy slyšmel
List „Chrétien francais“ nevydávají katolíci, ale od
padlý kněz André Boarrier, který pro skandální pletky
musil se vzdáti místa eraogolického kazatele. A ovan
golíci, kteří sami ho dříve odkopli, hned mu zas na
jednou věřílí, když týž počal lháti proti katolictvu
tolik eměle. A proto honem se zprávou do ovangolic
kého lista německého! Předseda souda v Casseta do
erádčil tamijšíma děkana Grimandovi, že prohlášení,
o jakém píše „Chrótien francais“, nikdo v Cassetu
před soudem neučíníl. Nadto zjištěno, že roka 1858
v malých Lardech vůbec žádného hodináře nebylo a
že tedy tam nemohla žíti ani hodinářova žena. —
Když se o vyvrácení Byarrierovy lži veřejnost dovů
dě'a, neřekly fanatické listy francouzské a německé,
že se mýlily Raději hleděly svoji blamáž zakrýti
novon Jží. Prý ona žena záletnická ovšem nebyla man
želkou hodinářovou; v tom tedy se Boarrier mýlil.
Ale to prý na pravdě celé příhody málo mění. Ona
žena prý totiž byla mauželkou Pailhassvna, obchod
níka čokoládou. Ta však sám zarytý odpůrce Lard,
žarnalista Bonnefon, spráskl race nad uešikovností
svých pomocníků a prohlásil nové tvrzení za „pito
mou legendu.“ Prohlásil, že ona žena Pailhassonova
povila décko právě 8 dní předprvním zjevením lurdským
a nemohla tadíž v tak stadeném čase (11. února)
navštívit jeskyni. Losči Bounefon se poněkud mýlí;
lardská farní matrika svědčí, že oné ženě narodilo se
děcko právě tři dni před prvním zjevením (totiž 8.
února) Tedy matrika lardská asvědčaje naše protiv
níky ze lži tím zřejměji. — A teď ještě, zda byla
Bornadetta osobou hysterickou a zda trpěla hallaci
nacemi, jak se nyní lže? Tato nepravda vyslovil
teprve dr. Voisin roka 1872, tedy již čt:náct let po
prvých lardských zázracích. Nyuf pomlouvá tak Bar
nadettu dr. Rouby. Ale žádný z obou lékařů Borna
detty vůbec ani neviděl. Tážeme ze odborafků, jak
může aprávně zkoumati duševní chorobu ten lékař,
který nemocného ani neviděl? Když dra. Voisina vy
bídl biskup Forcade, aby zdravotní stav dívky pro
zkoumal, ta pomlavačný lékař — nepřišel. Zato však
hued nato dr. Robert Saint-Cyr vydal dobrozdání, že
Bernadetta jest dívkou mírné, klidné povahy, která
ošetřaje v klášteře nemocné 8 velikou intellígencí,
neopomíjejíc z předpisů daných nic. Tak promlavil
ten, který Bernadetta viděl. — Prolhaní pokrokáři
tedy i tentokráte s „objevem“ lativého podvodníka
pohořeli naprosto. Ale marně bychom čekali, že po
odhalení probnané lbavosti české pokrokářské listy
svoje lži odvolají. To raději budou úsilně přemýšleti,
jakou novon lží by Lurdy zostadily.

20 Historický koutek. Mučednícimírní Hasité; mačitelové Táboři. Táboři
a Sirotci (radikální Husité) na jaře a v létě r. 1425
dobíjeli ae oproti mírným Hasitům hlasně Pražanům
nadvlády v zemi české; zuřila tudíš v zemi české
žalostná válka bratří proti bratrům, Hasitů proti Ha
sitům. „Dae 17. dabna 1426 opanovali zradou prý ně
kterých měšťanů města Slaného a vpadše do něho,
strašné krveprolití způsobili a město samo větším dí
lem v popel a ssutiny obrátili. Jen as 200 osob za
jali, ostatní obyvatelstvo pobili a mesi nimi všecky

pooode, městského faráře, knčne Kristiana, slovutnéhoasatele pod obojí, apola s knězem Václavem ze Zví
kovce, střídníkem; +anozí panošové na zvonici, která
a nimi shořela, rychtář, konšelové a mnozí měšťané
zas v masných krámích obněm zshynuli.“ — (Zapova
Kronika v II. str. 1088, 1034.) Občané ti husitští sa
jisté zemřeli za savé mírně busiteké přesvědčení, jehoš
zraditi nechtěli. Ve válkách hasitekých nebojovalo ne
za svobodu náboženskou vůbec čili za svobodu pro

nitské, ješ jak s příkladu výšo uvedeného — jednoho



z mnohých — vysvítá, navzájem ohněm a mečem se
potíraly, až u Lipan 1484 mírní Hasíté moc radikál
ních Hueitů s kořene vyvrátili,

Miny šidovstva. Podtímto sáhlavímpřináší
nejvášaější roský list „Novoje Vremja“ následující
pojednání: „Celou Evropou zof oblae nářku židov
ského tisků nad násilnostmi v Bylostoku, jichž do
mnělými obětmi stali se tamní židé a židovětí pod
vodníci v zástopech potloukají se všemi zeměmi, aby
jako oběti řeží bělostockých vylákali peněž.té dary.
Tolik obyvatelů nemá ani celý Bělostok, co domnělých
těch obětí běhá světem. A přijdeme-li do Bělostoku,
tu ku svému nemalému překvapení eeznáme, že se
žá'ný žid ani z místa nehnul aBěl. stok že je dnes
zrovna tak židy přeplněv, jako jím byl před pogromem.

Úředně je dnes zjištěno, že při vyprorokovaných židyřežích bělostockých pobito bylo celkom jedenáct
židů, kteří přioáleželi k tak zvané „ozbrojené obraně“,
a dalších 31 židů téže kategorie že bylozraněno.
Zrauění ee zatím již v křesťanských nemocnicích zo
tavili a poblhají zdraví po Bělostoku, pokračajíce ve
svých podvodných obchodech. Tuť výsledek bělosto
ckého „p gromu“, na! nímž židovetvo tolik kroko
dýlích alzí vyronilo. Atentát na Stolypina, osnovaný
dle všeho ve Varšavě, vyžádal ei za oběť padesát
nevinných obětí, pro něž židovský tisk bez výjimky
neměl ani slova politování. Nejen že Jada neronil
zde žádné elzy, nýbrá pěl dokonce bymay chvály na
útočníky. To charakterieoje mozinárodní židovstvo
dostatečně. Miaví z fobo hruzná, úáaaná demoralisace,
a Člověk dasne, že takovéto zásady mohly kdy nabýti
vrchn.“ — Srovnání těchto dvou případů jasně nka
zuje, jak zhoubný, demoralisující jest vliv židovatva
na národy. — („Čech.“)

Židovští beránei. V Siedicichv ruském
Polsku, čítajícím 28.000 obyvatel, z nichž 15.030žinů,
způsobeny krvavé bouře Mnoho domů pobořeno, za
bitých a poraněných jest na sta, Bouře tyto zaviněny
byly židy, kteří zastřelili dva vojáky. Vojsko pak

židovské domy. — Při prohlídce varšavských ulic
10, 1. m. zatčeno sta osob, z nichž většina byli zase
židé. Pak če židé jsou v Raska pokojnými olčany.

Čeští žurnalisté se vysnamenali.
V minulých dnech konal se v Uherském Hradišti na
Moravě sjezd žurnalistů. Při tom tito slovanští no
vináři navštívili Velehrad, kolébku to křesťanství
mezi Slovany. Ale jsk se do duše rozhořčili mnozí
z těchto nositelů kaltary, když při svém uvítání na
Velehradě popatřili na církevní obřady a zaslechli
projevy náboženské. Jakoby se ani nebyli narodili
z křesťanské matky s spadli sem odněkud s měsícel
Pokrokoví a svobodomysiní tito avětlonoši (dr. Haja,
Policar, Votruba, Dašek, Knechtl, Dresler, Hejret,
Žalud, Tanfer, Sýkora, Fiala, Miškovský, Pichi a
Karnet) obradili se proto ihned proti církevním obřad
nostem na Velehradě učiněným i proti projevům při
uvítání a s protestem tím vrátili se do Uher. Hra
diště. Protest tento drahého dne před zabájením ejez
dového jednání byl ústy kollegy Miškovského a Hej
reta vznesen před sjezd a poukázáno s rozhořčením
k tomu, že nebyla dodržena úmluva mezi výborem
„Svazu“ a pořadateletvem azavřená, dle níž na Vele
bradě při návštěvě novinářů nemělo dojíti k žádným
církevním obřadům a k žádným politickým neb nábo
ženským projevům. Protest provázen hlačným-souhla
sem a zaznamenán byl v protokolu sjezdovém. Jino
slovanští žuronlisté byli Velehradem nadšeni, alo
čeští cítili se v tomto pro Čechy tek památném místě,
jakoby zapadli do horoucích pekel. Tak si naši po
krokáři váží odkazu svých předků.

Vůdecové soc. demokraele. Našpicire
volační soc. dem. v Rakoosku stojí následující „pru
letáři“: Dr. Adler, Dr. Ellenbogen, Dr, Jagrehr, Dr.
B. Kohn, Dr. Schacherl, Fischer, Austerlitz, Aasobaki,
De. M.rgeustern, Kohn, Dr. Verkanf, Dr. Beratel,
bratři Erimmové, Herrach, Beer, Jakub Brad, Dia
mand, Berner, Seligmann, Aaron, Pik, Salamon Traub,
Dr. Bass, Mendelsohn, Rapaport, Ornstein, Pollatechok,
Reichenfeld, Rosenstock, Dr. Vollner, Jakobi, Jeiteles,
Isidor Volfoer, J. Varinger, Dr. Leonhard Gross, Dr.
Gust, Fried, Moses Hirech, Arbeitel Donnerkeil, Spiel
macu, Friedlňoder. Kbaczer, Haekler, Kleinberger,
Lisuche, Frieling, Kaner, Herstal, Brobetein, S. Ra
binstein. Na sjezdu, který se odbýval ve Lvově roku
1901, uvádí „Arbeiter-Zeitang“ ze dne 7. a 9. čer
veuce jako mluvčí soc. dem. atrany následující sou
drahy: Dr. Levenherz, Dr. Seinfeld, Schiffler, Menkes,
Naober, Dr. Mantel, Jáger, Salamander, Dr. Lieber
menn, Dr. Mosler, Dr. Voinsberga Eoglisch. A uyní
podívejme se na sociálně demokratickou literaturu. U
hlavních orgánů etrany stojí tito „proletáři“: „Arbeiter
Zeitung“ Dr. Adler, Fritz, Austerlitz. U hlavního listu
nemocenských pokladen vede komando Zigmand Kaff.
U soc. demokratického orgánu „Gewerkechaft“ stojí
„proletáři“: Dr. Jagverh a Beno Karpeles. V Linci u
soc. dem. Časopisu „Wahrbeit“ soudr. Spielmano.
V Brně u soc. dem. orgánu „Volkefreund“ soudr. Dr.
Louis Czech. U soc. dem orgňnn „Naprzod“ „soudrah“
Hecker. U soc. dem. orgánu ve Štýrska „proletáři“
Moses Herech a Arbeitel Donnerko:l. U „Neuen Glůb
lichtern“ Hago Heller. Na špici 8oc. dem. orgánu
„Schonberger Volkowacht“ soudr Leo Freadlich. Ve
Frýdlantě (v Čechách) u bývalého „Morgenp: st“ soudr.
Ervín Hammerechleg — Jména zde uvedená dokazují,
že není to pouhým rčevím, řekne li se, Že soc. de
mokracie je p>lkomandem židů, které by pravý s0
cinlista -dělník retěji viděl v Palestýně, než-li na pici
sociální strany:

Kam spěcháš
šk

Ž d je egoista, prospěchář a jako

takový socialistou není s přesvědčení nebo z lástz
k lilu, ale jen z úmyslů nekalých dává si radý ka.
rafiát do knoflíkové dírky a jen lid nevědomý můžo
ho pasovati na vůdce, („Štráš na Hané.“)

Anglická pozornost k českému u
čemel. Žmínilijsme se již, jak veliký obdiv vzbu
dily zoamenité výzkumy českého učence dra Musila
i mezi zabraničními učenci protestantskými. NÁŠ„po
krokový“ tisk však o Masilovi ani nedatá, ponáradž
týž jest — katolickým knězem. Zato vláda nuglická
věnaje mu zaslovžené pozoroosti víc než „ouvícení“
krajané. Vyzvala našeho slovutného učence, aby roz
bodl o hranicích mezi Arabií a Egyptem; a rozhod
nutí Musilovo bylo též přijato. Brzy jž vyjde ob
sáhlé dílo Masilovo o jeho výzkumech v Orcientě
v 7 svazcích, z nichž 6 jest jiš připraveno k tisku.

Nadael pro katolické advokáty za
ložila r. 1801 braběnka Marie Anna z Ertlu
Požitky z nadace té mají se udělovali těm, kteří
již dekret na advokacii obdrželi, ale nemají pro
středků k zřízení samostatné advokátní kanceláře.
Suma uložená rozmnožila se zatím značně. Nadace

založena od prozíravé dámy proto, aby mlací
maži, apřímně katolického přesvědčení, kteří se
bojí, že by pro židovskou konkurenci nemohli 0
tevřené katolickými advokáty býti, K studiu advo
kacie byli povzbuzení, Nadace jest spravována
předsedou kollegia doktorů práv ve Vídni a ode
dvou administrátorů, které jmenuje president na
základě terna daného výborem doktorského kol
legia. Všecka však důležitější jednání o nadaci
potřebojí schválení výboru téhož kollegia.

K záležitosti záloženské a úvěrní
banky v Praze. Sdělojese s námi,že jest ovšem
zavedeno v záležitiati této banky vyšetřování c. k.
trestním soudem — jak náš pražský p. dopisovatel
oznámil. Leč soudní šetření týká se doby, kdy počaly
se vydávati tak zvané dlaha prosté podílní listy a
rozesílaly se oběžníky slibující vysoké úrokování a
žádnou záruku za ztráty. To by'o před ředitelováním
pana Balcare; a proto týž volán k soudu pouze jako
svědek, aby pověděl, nač po svých předchůdcích při
šel. — Patrno i zde, jak lehkomyslné hospodaření
těžce tíží bedra i nástapcův dlouhý čas.

Žid a řemeslo. R. 1848 bylo dovoleno
u nás židům provozovati řemesla. Našinec Be musí
přímo usmáti, když pozoruje, jak židé „horlivě“
udělené svobody využili. Kolik židů u nás živí
se prácí řemeslnou? Kolik jich pracuje po děl
nicku v továrnách? Jest rozhodně jalovou výmluvou,
řekne-li žid, že by v dílně zkusil plno ústrků od
křesťanů. Dovolil by židovský továrník, aby se

by ústrky od socialistů? Ti vyštvou z práce děl
níka katolického nebo národatho socialista. Židovi
by to neudělali. i kdyby mobli. Ale žid posud
raději s cizí prácí kšeftuje, než aby dělal sám.
Takble vyšvindlovat výuční list — to ještě ano,

Stávka uhlokopů vseveročeskémubelném
revíru téměř skončena. Nesvorné dělnictvo podlehlo tu
zaměstnavatelům svým, ohlobaronům, židovským to mi
lionářům, Požadavky dělnictva: zvýšení mzdy o 259/0.
Shod. doba pracovní, minimální mzda, volné uhlí
depatátní a sprcbové lázně byly prostě zamítnaty.
Pouze povoleno dělnictvu, že každému dělníka, který
požívá provise (pense), vyplaceno bada ročná 100 K,
každé vdově třetina a sirotku šestipa toho. Ale i zvý
šením tímto penve nestačí na živobytí, vždyť ta činí
od 16—24 K měsíčně. Nezdar přičítati dlužno v této
stávce nejen nesvornosti dělnictva, ale i velkým zá
sobám udlí, jimiž opatřeny byly průmyslové podniky
i velkoobchodníci. A sociál. demokratické listy ani se
nezmínily udřeným proletářům, že jejich bezcitní za
méstnavatelé json židovští milionáři. Vůdcové aociál.
demokratičtí a židovští uhlobaroni dobře si rozamí
— proto ticho.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne i. září 1906 1

bl plenioa K 12:60—138*30,žita K|10*80—11:10, ječma
pe K 1020—10'80, prosa K 12 00—0'00, vikv» K 00:00
—00:00, brachu K 19'00—23'00, ovsa K 600—8 50,
čočky K 00 00—00'00, jshel K 2400 —0000, krap K
19:00—36-00, bramborů K 320—350, 1 hl jetelového
semene červ. K 00:00—00'00, 100 kg jetelového se
mínka bíl. K 80-00—88:00, růžáku K 0700—0'00, maku
K 3200—38400, lněného semene K 09:00 —00'00, 100
kg žitvých otrab K 11-80—0000, 100 kg pěeničných
otrab K 11*'80—00-00, i kg másla Čeratvého K 260
—3-80, 1 kg másle převařeného K 0.00—0.00,
1 kg sádla vepřového K 160 —0'00, 1 kg tvarohu K
0-28—0-83, 1 vejce K 0:6—07, 1 kopa okurek K 200
—3900, 1 kopa zelí K 320—7:60, 1 kopa kapasty
K 2'40—4-20, 1 hl cibule K 5'20—4:00, kopa drob.

1 bečka švěstek K 0-90—1'60, 1 bl jablek K 30—
480, 1 hl brošek K 2-80—4:00. — Natýdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 7. září 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 307, žita
811, ječmene 474, ovsa 316, prosa 8, vikve 8,
bracha 6, čočky 12, jehel 10, krap 10, jetel. semínka
41, lněného semene 14, máku 45. — +.) Zeleniny:
selí 256 kop, okarek 180 kop, kapusty 116 kop, cibule
28 hl, drob. seleniny 286 kop, mrkve 16

brambor 86 hl, esláta 03 k>p. — 3) Oroce: jablek
178 hl, hradek 174 bl, švestek 228 beček. — 6) Drob
dobytka: vepřů O kusy, podevinčat 406 kusů.
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levná, posktytuje
né výhody pro každou domácnost!

Klaďme nákupu důraz
nene Kátbrejner a žádejme

ní balf s ochran
nou známkou

Nádhernýbyt
k pronajmntí v I. patře

4 parketované pokoje, kuchyň,
lázeň, ostatní příslušenství, dva

balkony.

Eliščino nábřeží č. 322.

Praktikanta
absolventa měšťanské nebo některé nižší střední

školy přijme do fotografického atelieru firma

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

C.k. mistodržitelstvím koncesgovanáac. k.
ministerstvem koltu a vynčování ve Vídni

ě do 7 1 vní dívčí odborn ola pro vyt
= čování kreslení střihů, ——

braní míry, šití a aranžování veškerých
dámských oděvů

pile HnudkovévKrdniKN,Velké nám. č. 36. (vedle biskupské residence

Kurgytrvají:"=="
V kreslení střihů1 měsíc i déle,ažsežákyně

řádně vyučí. V kreslení střihů, braní miry,
šití a aranžování věškerých dámských oděvů
3 měsíce, 6 měsíců a mistrovský kurs 1rok.
Kurs počne vždy 1. a 15. v každém měsíci.

Vysvědčení zákonné. Přihlášky každodenně.
Pro vzdálené též ubytování a stravu za velmi
výhodných podmínek. ,

Učitelka industriálních učitelek obecních a
vyšších škol. Za řádné vyučení se ručí. Vy
učování děje se česky, dle potřeby a přánítéž
německy. — Dotazy zdarma a franko vyřídí
majitelka školy. Přijimají se též slečny do
bytu na celé zaopatření,které navštěvují místní
jiné školy neb ústavy, v ceně mírné, dozor
pečlivý.

Emilie Houdková,
majitelka odborné školy v Hradci Králové,

Velké nám. č. 36. (vedle bisk. residence).

ho to obchodu



P. T
Dovolaji si P. T. obecenstvu

oznámiti, že vybídnut jsa pokroku
milovnou intelligencí ejší sahájím

akademické

kamení hodiny
ve znovuzřízené dvoraně

Živnost.-čtenář. jednoty v Hradci Král,
ve středu 19. září 1906 v 6 hod. večer.

Taneční hodiny budou odbývány dle
přání a dle počtu přihlášených dam a pánů.

Hodiny mé jsou oznámeny všem slav.
ředitelstvím zdejších ústavů.

Homerář mírný, zde obvyklý.
Ježto již předešlý rok těšily se mé akademické taneční

hodiny nejen hojné účasti, nýbrž i muě tak milé, všeobecné
přizni, což dosvěděnje úplná spokojenost et. dam i pánů,
doufám, že jak ti návštěvníci, kteří v mých akad. taneč
ních hodinách tančili, přiblásí se do kursu pokročilých,
tak i ti, kteří pro začátek mné jako neznámému taneč.
učiteli nedůvěřovali, letos s úplnon důvěrou se ke mně
obrátí a přiblásí se buď do kursu začátečníků nebo pří
padně do oddělení pokročilých.

Mou pevnou snahou pak jest, ačiti tencům řádně a
dle přesných pravidel slušnosti.

Zápis a přihlášky přijímám denně
v svém bytu: Eliščíno nábřeží č. 825
(druhý dům od rohn protí vodárně)
I. poschodí a hodinn před každým
vyučováním.

v
iW 7

O důvěru prosí

MVC. Boh. důza,
akad. taneční učitel.
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PŘÍLOŽIUOSŮNÁ KODDO|
Zachovalý starší tvrdý i měkký nábytek,
garnitary i pohovky moderních vzorů za

každou oenu prodá

K. V. Skuherský,.
v Hradci Králové, proti hotelu „Merkur“.KAOo AAč
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cenách. Přímé dobodnutí žádoucno.

na celé vagony při cenách nejlevnějších.

,
1
+
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BORAOOA KAKAKAKK
We

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.,

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.OP
Dra.Ant. Brychty

tiorum.
Stran 5848*nabízíza sníženou cenu

VADEMECUU

K 160 (místo K 3-20)

seu Brevis synopsie materiarum et

Blskepské knihtiskárna.

Václav Poláček,
stavitel varham a harmonii v Rychnově

nad Kněžnou
odporučuje se P. T. duchovenatvu, patronátním

úřadům a soukromníkům

pro veškeré opravy jakož | přestavby a ladění
varban a harmonií. .

ORP Ručímza nejsolidnějšípráce. =P

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
a touto ochrannou známkou.

"o[fepemy38/Z"90611Kpn0rT
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Vídeň 1906 Zlatá medalie.
Antverpy 1906. Zlatá medaile.

Prabaj1905. I. cena. Diplom čestného uznání.
které jedině kupujte a žádejte!„MONOPOL“

akolová avíčkárna a voskárna v M1. Boleslaví.

Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.
Telefon 914.

[Tovární sklad PLZEŇ, Saská ulice číslo 7.
Telefon č. 416.

Železný nábytek
postele skládací. . . . . . . zaK 760
tytéž postele v silněj. provedení. „ ,„ 9—
postele s plnými želez. stěnami . od „ 25—
drátěné matrace 2. „ „ 18—
dětské postele. „ „I3—
kolébky . » „18—
mycí stolky ..... „s n B—
Stojanyna šaty.. <... . . + „+„Ii
Stojany na deštníky . . . . . m 1 I—

OMP“velice praktické "iy

skříňové postele
(pro úsporu místa)

s plnými šeleznými stěnami
s matrací plněnou jem. dřevitou vlnou ve velik.
80X180 cm za 29 —. Tytéž postele bez
plných stěn a s pérovou matrací za K 25 —

doporučuje firma

JAN STOUPA onáměstí č. 32.
OY“ Ilustrované cenntky zdarma a franko. "PW

OBRAZY
zrcadla, rámce

a umělecké výrobky
nejlevněji a vwnejvětším výběru

u výrobce rámců

Jos. Kieslicha,
8 umělecký zárod pro chrámové práce

v Hradci Králové.
Vždy mové depisnice,

papír, školní potřeby a veškeré zboží
papírnícké.
=

|

Piana,

| planina,
harmonia
| avarhany

m ších
lu zo Jevně

též na splétky a výměnu nabízí
V první královéhradecká továrnaAL.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.

— Rřestní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 baléřů nabizi

Biskopská knihtiskárna, MPOOR AKARA
šeobecná úvěrní banka

w Hradoi Králové,
filiálka ve Vídni VI., Getreidemarkt 18,

přijímávklady od 1 K počínajena
úrok 4'"—5%, dle výpovědi.

Záruka hotově splacených závodních podílů, fondů
reservních a jiné ca. K 400.00000. Složní lístky

pošt. spořit. zašlou se na požádání zdarma.

Poskytuje půjčky úředníkům, učitelům, důstoj
níkům, obchodníkům a vůbec důvěryhodným

osobám všech stavů na výhodné splátky.
Poskytuje zálohy na cenné papíry a skvosty a

zabývá se všemi obchody bankovními.PO A AAA
-——

ee "a
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K nákupu zboží dopo- ik
ručuje se obchod firmy velkozávodv Pardubicích.XI odděl.Tovární sklad suken a jemných látek naCeny levné a pevné. taláry..-» . >.. II. odděl.Dámské látky hedvábné, vlněné a prací. : . .
Při Peán placení III. odděl.Koberce, záolony a výbavy pro nevěsty. nutíR pojíceJao bezAO Pákanusle “ bd

o SY NB. Zvláště upozorňujeme na naše zefirové kanafasy a trváme v dokonalé úctě

pay. ("PeeislituvébyR. A R Růžička 4 Róssler.
M )

a modní látky ku nastávajícímu " |

podzimnímua zimnímuobdobíV J $P ALEKdoporučuje a vzory na požádání zašle —— u a

M- MW-WS| Obchodnídům se sukny w Hradci Králové.
-.-——————————————"o."

“
výtečnéchuti;sásilky5 kg.franko m Nikdo m P odzim
dob.zelená odK11—,pěkně neopombvň Ziražená odK13—. SM e sma
Každá zkonška nadmíru uspokojí. | si objednati

, bohatývzorník (1906.

Fr. Jelínek, Slatiňany, Čechy, SOCHY, OBRAZY, OLTÁŘE který vyplacenézasílá'

: Velkosklad suken a dámských lát
- ©A VEŠKEREN KOSTELNÍ NÁBYTEK - y ok

V KAŽDÉMSLOHUPŘESNĚ DLE PŘEDPISŮ Josef Souček V Náchodě „Kamenice.“

CÍRKEVNÍCH CO NEJLEVNĚJI U FIRMY a budeš překvapen appartními vzory a neobyčejnou lácí.

PETRABUŠKASVĚ Zm VVVVWVVVVY
PRO PRÁCE KOSTELNÍ SYCHROVĚ.

—— M |sto h 6( á
PROVEDENO PŘES 50) NOVÝCH OLTÁŘŮ,

80B.HROBŮAOBNOVENOAS60STARÝCH v komptolru, krámu a pod.,
———<o OLTÁŘŮ. o————————

absolventka zdejší obchodní školy, Laskavé ne
bídky vyprošují se pod „l. P.“ poste restante

Hradec Králové.

TORI

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
= (protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) |
(bratr P, J. Neškudly, faráře ve Yýprachtiolok) — j

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu :
svůj osvědčený a Často vyznamenaný — |

: výrobní závod E
vš. h kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní. E
ž| Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázka
i se na požádání franko zašlou. s

—— .
OTT T ZKO OT TT TATA KOKTOTON TNVKT TVTTT VATTV VTYET TY PITKTROTT TN

Dikůosdání.

Ve dnech velkého žalu nad bolestnou ztrátou nezapomenutelného otce,
pokud se týče děda, praděda, bratra, tchána, strýce a švakra, pana

Václava Pilnáčka,
soukromníka,

dostalo se nám tak přečetných důkazů lásky k zesnulému a projevů soustrasti,
že nemožno nám vysloviti každému zvlášť hluboce cítěnou vděčnost. Konáme
tudíž tímto způsobem velkou svou povinnost,

= děkujícevšem,————

Jménem truchlících:

Josef Pilnáček,
továrník

a © a k. dvorní dodavatel.

Mniltel: Politické družstvo tiskové v Hredci Králové. — Vydavatel s eodpovědný redaktor AmtoníR Poehmon. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král
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Náboženská základna českého

národa v historií.
IV.

(3) Jak již řečeno: pro každý národ jest
jedině prospěšné náboženství pravé, A i v rámci
pravého katolického náboženství zcela dcbře
se dá letora kteréhokoli národa uplatniti. Leč
jestliže jest potřebí také tázati se historie na
to, za kterým náboženstvím nezkažený český
dacb nesl se nejtonžebněji a ve které církví
národní celek náš nacházel úkoje a klidu nej
lepšího, obratme tudíž k dějinám našim zřetel.
Známo, že náš národ měl silný sklon ku ka
tolictví, i když k něma přicházeli missionáří
cizí, Pamětiboduo, že Rostislav povolal sv Cy
rihla a Methoda k svémn národo tehdy, kdy již
týž většincu byl pokřestěn, Volal je do říše křes
faoské, aby zde křesťanství stávající utvrzovali
a pevněji sorg+nisovali. A jak rychle šířilo se
katolictví i po české zemi! Šlo vše tak hladce,
bez zvláštního krvavého odporu, jaký byl na př.
u Maďarů. Jak v říši Velkomoravské tak
v Čechách rozeznával náš národ přesně mezi
katolictvím a němectvím. Brávě se odhodlaně
Vichingům, přijímal s radostí ty, kteří svojí
misail chtěli šířiti výbradočěkrálovství Kristovo
na zemi bez záludných, sobeckých úmyslů.

A pak národ náš dobře pochopil, jak ve
liké výhody pokroku a vzdělanosti z přijmutí
křesťanství kynou. Mniši do Čech přicházející
vzdělávali národ ve vědách, oměních, zvelebo
vali zde zemědělství, podporovali vývoj ře
mesel, chránili prestý lid před hamižností a
zpapností mocnějších. A tak národ v čase
krátkém s církví srostl.

Leč mmlovitio upřímném přilnutí národa
našeho k apoštolské stolici před dobou hasit
skou bylo by zbytečno. Připormínáme pooze,
jak národ náš nejvíce ctil právě ty své vynika
jící može a ženy, jimž náleží největší zásluha
v příčině zvelebení katolickc-církevní organi
save v Čechách. A jak mohutoé kráčel národ
v jediné katolické církvi sjednocený za osvě
tou a vlastním blahobytem| Nejapřímnějšíma
katolíkovi Karlu IV. podařilo se učiniti ze
zemí korany České první moderní stát. U nás
bylo ohnisko vzdělanosti středoevropské, ob
cbod, průmysl, rybářství a zemědělství v nej

FEUILLETON
Na posvátném Velehradě.

Napsal Jouef Váňa.

Podobno jest království nebeské pokladu
skrytémuv poli...

Tak mi připadá Velehrad]
Odnikud bo nevidíte Jest skryt v údolíčku

jsko perla v mušli, jest schován uprostřed niv
žírné Moravěnky jako poklad. Marně ho hledate
svými zraky, marně srdce vám buší v těle prud
čeji. Jdete jen směrem, který vám bodrý venkovan
naznačila nikde nic...

Posvátný Velehrad!
Čekáte vrch, vévodící okolí v šíř i v dál,

čekáte chrám, zírající směle v luhy i lesy, sníte
o stálém hlaholu zvonů, blouzníte o šumu hlu
bokýchhvozdů a zatím... 8!

Jako popelka skrývá se mohutný Velebrad
Jidskému zraku a krčí se k mobutnému hřbetu
horskému, pokrytému lesem. Tísní se k nému
tek úzkostlivé, jako by se bál světa,

Obraz naší povahy... 11
Slunce sklánélo se k západu a polilo zlatým

deštěm svých paprsků celou krajinu. Usmala se,
zabořela, zarděla se jako kráska pod ohnivým po
ibkem šubaje. Chvěla se štěstím, pyšnila se bo
hatstvím, honosila se krásou, Ozlacené vrchy kol
kolem krášlily ji jako řetéz dukátů a mírné vlny
bujné úrody zdáy se býti mladistvých ňaděr
roztouženými vzdechy.

Vše kolem hořelo, rdělo se, jásalo, plesalo. V dáli
sténal kdesi ještě kos a mladistvý oráč vracející
se z pole za stálého zpěvu houkal bez přestání

———

V Hradci Králové, dno 21. září 1906.

větším rozkvětu. A tebdy jméno české vyslu
vováno i od Němců a úctou největší. Jakkoliv
právě tehdy církev byla v krisi veliké, přece
tak mohutně postupoval národ náš pod vlajkou
její! —

Přišla doba husitská; velice zajímavá to
perioda ku zkvumání náboženské základay, po
níž náš národ chtěl kráčeti beze všeho nacení,
dobrovolně, poněvadž si vytojoval v luštěat
náboženské otázky naprostou volnost. A ble,
i teukráte jak veliký sklon ke katolicismu
u veliké většiny busitů! Bylo vzpomínáno
8 hněvem předebozí doby katolické vůbec?
Nikoliv; hlavně brojeno proti skutečným zle
řádům, jež dříve v katolictvu se vyskytovaly.
Upřímně katolický Karel IV., který měl v uč
návisti jakékoli kacířství, slul i basitům Otcem
vlasti, byl jím císařem „blahé parměti“; Hus
jei nazýval světlem knížat, nejslavnějším vla
dařem, císařem svaté paměti. Jest-v tom viděti
nějaká zarytost vůčí nejkatoličtějšímu panoc
níkovi? Stará tradice byla příliš hluboce za
kořeněna v srdcích husitů, než aby paušálně
dobu předchozí odbývali. Často se odvolávali
na Karlovy nálezy. Ani draní Táboři neodvážili
se památku Karlova tupiti. Zato husité spíš
potapili Václava IV., který přece leckdy proti
katolické štvanice podporoval.

A jak se chovali husité k papežskému
stolci samému, k representaci katolické cirkve
vůbec? Byl sám Hus tolik odbojný vůči církvi
jako hasité wmuderaí? Dle Denisova mínění
chtěl býti Hus svobodným synem té církve,
v níž se zrodil. Na odtržení českého národa
od obecné církve nepomýšlel; chtěl však, aby
táž církev šla cestou, kterou sám naznačoval.
Sám na jednom místě připouští, že jest papež
bezprostřední náměstek Kristův a nejvyšší
kněz dle svého úřada. Také ho nazýval sám
časem „nejsvětějším otcem.“ Jindy zas iuluvil
jinak — podle toho, jaké stanovisko kdy k néma

Ím zachovával,
A Husovi osobní přátelé? Učený kališný

mistr Příbram dokazoval radikálním Táborům,
že svým brojením proti papežskému úřadu
„tupí zákon Boží i svaté i mistra Jana Husi,
jenž v jednom traktátu v žaláři psaném vy
zuává poslušenství kostela Římského.“

Ačkoli hasité v památné bitvě na Vít
kově (Žižkově) nad katolickým vojskem zvítě
zili, bned se dali do vyjednávání o jednnta

na znavené spřežení. Letní večsr snašel se na
těžce oddychující zemi a sotva viditelné páry vy
stlávaly jí měkké lože k tvuženému odpočinku...

«Velehrad!« vzkřikaul přítel a vytrpl mne
ze snění.

Před mými zraky zahořelo náhle rubínem
v paprscích zapadajícího slunce celé moře oken
u mírné údolí jako by někdo náhle spoustou
ohromných budov zaplavil. A uprostřed téchto
oken a těch rozlehlých budov trčely k nebi dva
prsty mohutných věží a rýsovaly se ostře v Čistém
vzduchu večerního nebe,

Velehrad!
Dech se mi zatajil, noha stenula. A již oko

těkalo sem a tam, v pravo v levo, v předi v
zad, jen abymu z celé té krásy ničeho neušlo...

T.( tedy Velehrad, tot náš Řím, toť naše
slovanská Mekkal Toť tedy ta kolébka našeho
znovuzrození, toť tejy ta kolébka naší vzdělanosti,
našeho národního uvědomění, toť ředy působiště
našeho velikého apoštola a velepastýře, toť tedy
hrob našeho prvního světce, který dříme v útro
báchnaší vlastí... „|

A mimo vše nadání oko mi jaksi zvlhlo a
stezka s vrchu dolů zdála se mi býti jaksi nad
obyčej neschůdnou.

Podobno jest království nebeské pokladu
skrytému v poli, jejž nalezna človék skrývá a
radostí nad ním jde a prodá všecko, což má, a
koupípoleto...

Ironie osudů! Pole, kde hrob našeho Spa
sitele, jest v rukou nevěřících, a s polem, kde
hrob našeho Methoděje, málem by se bylo také
tak stalo. Nevěřící malem by se byl stal vrch=
ním pánem tam, kde každá píď země posvěcena
kroky velikého Methoděje.

fmserty se počítají levně,
Obnova vychásí v pálek v poledne.— © Ročník XIL

s církví katolickou. A vojsko Siguuudovo uc
chovalo se k českým busitům přece nijak
vlídně. Ani za následujících vítězných bojů
svých neustávali husité vyjednávati s církví
katolickou o spojení. Naposled od r. 1433.
bylo smlouvání zvlášť čilé a horlivé. Co tu
vykonala husitská poselství dalekých cest
k vůli tomu, aby katolická církev přijala bu
Sity za své synyl

Když r. 1436 smloavy jakž takž dukonány,
co bylo tezi Čechy jásotu! Ochotné se podro
bili správě katolického biskupa Filiberta, jehož
smrt pak upřímně oplakávali (1439) Zajímavo,
že pak správcem kališué (husitské) cirkve zve
len mírný kališaík, přítel Příbramův i Husův,
wistr Křišťánz Prachatic, který byl obráncem
papežství. A po časné smrti Křišťánové (+ 1439)
nezvolen za správce radikálnější a dříve tolik
ctěný Rokycana; mistři a kněží husitští „zvc
lili mistra Příbrama a mistra Prokopa z Plzně,
aby oni řídily běhy duchovní.“ (Staří let., 116).
Oba tito mistři byli obránci papežství. Přibram
spravoval nerušeně kališnou cirkev až do své
smrti r. 1448.

Zatím pokručovalo jednání se stolicí pe
pežskou, jelikož papež mél potvrditi a určitěji
vymeziti to, co dříve Čechové s církevním
sněmem vyjednali. Zvláštut ti „protiřímšti“
husité! Když r. 1447. byl zvoleu papež Miku
láš V., v kostele sv. Havla v Praze byla zpí
vaná tmše sv. za zdárné jeho panování; a bned
po čtení mistr Jindřich učinil na kazatedinici
slavné napomenutí, chvále jmenovaného Miku
láše na života i mravích jeho.“ Příbram „uči
uil pěknou řeč; po dokvuáví mše sv. zpivano
„Te Doum.“ Když pak uásledujícího roku při
byldo Prahy lpapežský legát Kurvajal, vítali ho
pražští husité jako nějakého krále. „Ježto toho
neslýchali od dávního véko, aby Srortedlnému
človéku tuká Čest se dála, jako tomu legatovi.“
Legát si myslil, že tak přívětiví lidé svolí
hned ke všemu.Leč—mylné domuění.Akdyž
odjížděl, ta zpozorovali husité, že Smlouvy
ge sněmem církevnítm, jež Karvajalovi ukázali,
zmizeli. Hocd nast.| hrozný poplach, jako při
velkém požáru. Se všech stran sbíbali se (=
zbrojení sousedé, povoz legátův zastavili. Kom
paktata (tak zvána smlouva husitů se sněmem)
musil legát vydati, chtěl-Ji život zuchovati.
Tak si vážili kališníci listiny, která stvrzovala
jejich příslušnost ke katolické církvi! Věděli,

Podobno jest království nebeské pokladu
skrytému v poli, jejž nalezna človek skrýva a
prodá všecko, což ma a koupí pole to.....

Tak mel jednati narod česky. O1 úst mel
si utrhnouti, pole to měl zváti majetkem svým
a poklad v ném ukrytý sněl zařaditi mezi své
klenoty nejdražší, nejcennější..

Měl... měl.. .. Česky národ by to
snad udělal, kdyby to bylo po'e jiné; ale pole
náboženského znovuzrození... !? Pah! Pryč
s takovýminápady... !!!

Neblahý osud hrobu Methodějova zachránil
kardinal Fúrstenberg, ale.

Nemluvím dále, mohlo by se m: vykládati
ve zlé.

Velebná svatyně! | Vévodí malebnému údc
líčku jako obr a Čisťounká je jako holubice.

Avšak v mohutné svatyni té marně byste
hledali na hlavním oltáři obraz, jak Rostislav vítá
svaté věrozvěsty na prahu draté Moravěnky,
merně byste v ní hledali význačné události ze
života našich apoštolů. Pouze sousoší světců na
levé straně hlavního oltáře, obraz Methoděje
temže a pak vzadu v lodi v linii postranních ol
tářů jeden oltžř sv, Methoděje a druhý sv. Uyrilla
připomíná vám, že jste v českoslovanské Mekce, že
jste na místě, kde na Moravě zarazili avaté kroky
své svatý Cyril] a svatý Methoděj.

Ó o-udy věků, ó osudy národůl Stín Vi
chingův straší dosud v télo svatyni... II!

Odbýval se právě sjezd bohoslovců česko
slovanských, když mne vítr zavál na posvátný
Velehrad. Řídil jej jako vždy neunavný a vý
borný muž Dr. Cyrill Stojan, farář a zemský a
říšský poslanec,



že papeř je spíše sa členy církve uzná, až ma
předloží osvědčení basilejského sněmu.

Teprve po nezdařeném a neopatrném jed
nání Karvajalově zavládl mezi hosity dach ra
dikálnější, tak že bylo umožněno zvolení vý
středního Jana Rokycany za správce hositské
církve. Část busitů však, ulekoavši se odmita
vého stanoviska Karvajalova, spojila se raději
8 církví beze všeh výhrad. Při tom vzpomeňme,
že rozhodné protipapežence Tábory sami ka
Jišníci zkrašili. Pronikavé světlona povahu če
ského lida vrhají osady katolického misionáře
av. Jana Kapistrána v zemích korany České.
Kapistrán od r. 1451. tisíce a tisíce kališníků
přiváděl na Moravě do lůna církve katolické,
až se „ochrance svobodného blásání slova Bo
žího“, Rokycapa zhrozil nebezpečenství, jež
jeho autoritě hrozilo a missii Kapistránovu
v Čechách překazil.

Ale sám hodně sektářaký Rokycava začal
zas navazovati styky s „pejsvětějším otcem“,
maje naději, že apoštolská stolice jej povýší
za arcibiskupa. Kališný král Jiří z Poděbrad
slíbil před koranovací přísežně, še chce přivá
děti národ ke sjednocenosti, k obřadům a bo
hosložbě Římské církve, že chce katolickou
církev vší mocí hájiti a chrániti národ před
sektářstvím. Také zaťal poslední ránu radikál
ním Táborům. Za nějaký čas ovšem došlo mezi
Jiřím a papežskou stolicí k tahým sporům,
k válce náboženské. Ale konečně krátce před
smrtí osvědčil Jiří, že věří o sv. přijímání
stejně s církví; nechť mu dovolí papež přijí
mati pod obojí; ale jestliže by to nebyl úmy
slem a vůlí „Jeho Svatosti“, že se chce vůli
„Jeho Svatosti“ přizpůsobiti a jí se říditi. Tak
se vyjádřil busitský král! Rokycana v posled
ním čase pro své nerozvážné jednání ztratil u
něho všecku přízeň. Synové Poděbradovi vrá
tili se zcela a bez výhrady do katolické církve.

Po smrti krále Jiřího nové Šrůtky mezi
českými katolíky a kališníky. Kališníci těžce
zapomínali, co všecko jim prováděl zlopověstný
král Matyáš, který vedl proti kališníkům
válku se vší krutostí a z hamižných obledův.
Leč proto jednání kališníků s katolickou
elrkct nebylo naprosto zastaveno. Kališníci,
přijavše sami krále katolického, hleděli dále
navazovati dále styky s Římem. Známo jest
veliké jednání poslů českých s legátom Gam
pegiem r. 1624. Kališníci proti přívalu luther
ství stavěli se v XVI. století mnohdy s větším
úsilím, než sami katolíci. Prosili krále Ferdi
panda I., aby se konečně postaral o obsazení

-arcibiskapského stolce v Praze. Tak si počí
nali husité za svého rozkvětu, kdy nemohli
býti nikým nuceni k sjednocení s Římem“
Církev husitská, která byla půldrahého století
u nás církví panující, tolik Inula ke tradicím
katolickým. Čo ji hlavně dělilo od církve
naší? Přijímání pod obojí, podávání velebné
svátosti nemlocňatůr a ctění Husa jako světce.
Necbceme šíře při tom psáti, jak husité po
drželi všech sedm svátostí, jak žebrali u ka
tolických biskupů o vysvěcení svých kněží,
o svaté oleje pro křest a posledního poma
zání, jak ctili Pannu Marii, obrazy a ostatky
svatých, jak konali processí. jak se po kato
licku postili atd. Tak aj vedli husité v době
zkoušek nejtěžších. Při tom pamatojme, že
za válek husitských byly pobity statisíce če
ských katolíků, kteří od své víry astoupiti
nechtěli a že i po této dlouho trvající a krvavé—=—————.

By) jsem jako znovuzrozen. Mohutnějšího
dojmu jsem dosud nezažil. Nebyly to snad řeči,
jež mne tolik uchvátily, ač byly výborny, byl to
to způsob, jakým byl sjezd veden a pořádán, Byl
prost vší obvyklé škrobenosti, obřadnosti a ne
upřímnosti. Háralo to v účastnících jako roz
bouřená krev v těle. Takový muž jako dr, Stojan
strhnul by za sebou inejpředpojatějšího nepřítele,
neřku-li mladé, nadšené kněze u Dohoslovce. Ne
vyčerpatelným nádechem zdravého humoru dovede
vzpružíti i sebe skleslejší mysl a povzbudí ji
k boji, k prácí, k utrpení a k obětem.

Způsob odbývání sjezdu je originelní a Čistě
prostonárodní.

Mohu říci, že již dávno jsem tak nadšeně
zJůžka ráno nevstával jako na posvátném Velehradě.
Sotva zvon mohutnými ústy svými zapěl »Avela,
již rozlehla se prostranným nádvořím hudba:
»Bože, chválíme Tebe... .!

Mohutné akkordy velebného a. jásavého
hymnu toho uchopily duši moua silou magickou
vnesly ji až před trůn Boha Cherubů a Serafů.
V okamžiku tom necítil jsem se synem tohoto
slzavého údolí, v okamžiku tom poznával jsem
sílu modlitby nejmohutněji ...,

A večer, když hudba nás dovedla zase do
chrámu k večerní pobožnosti, dávno už tek duše
má se nekořila Hospodinu, jako když tu v ma
teřské řeči své unisono a v choru modlili jsme se
modlitby, jež se s námi drahá ústa matčina za
zlatých dob dětských večer modlívala: »Otče náš,
Zdrávas, Věřím v Boha, Desatero atd... ..— —a«

Duch Cyrillo methodějský| Dědictví otců!
„ Sjezd byl zakončen pobožností nejvýznam

nější a dojmem nesmazatelným.

lázni mezi Čechy se udržela na dále silná
menšina katolická. Jest tedy snad pozorovati,
že aspoň za těch dob chtěli se pobybovati na
náboženské základně zcela radikální, zřejmě
protiřímské? Což nás historie tolika let ne
poučoje, že tradice katolické byly v národě če
ském váženy? Kolik z moderních busitův,
klamanýcb prolbanými spisy, zachovalo by ta
kovou úctu k Římu, jako Husité staří? —
Přiště ještě dodatkem o době předbělohorské.

(Dokonč.)

„Dopis z Prahy.
55 Pražský starosta JUDr. K. Groš a „Svůj
k svému.“ Za neblahých nynějších národohospo
dářských poměrů není v Praze stavu, který
by si těžce nestěžoval na úpadek svého ře
mesla i živnosti. Mezi těmi, kdož mají nejvíce
příčin ke steskům na nebluhé poměry, jest za
jistá stav trublářský mezi prvními. Nejen že
jej babí koukurence vídeňská nadbytečnou vý
robou bezcenného braku, kterým zaplavuje
pražská skladiště nábytku, nejen že požadavky
dělnictva stále vzrůstají a odbyt řádných tru
blářských výrobků klesá — nýbržještě přistu
poje k ochromování stavu trahlářského i likua
vost a lhostejnost, se kterou. zámožné vrstvy
české opomíjejí výrobků domácích, uby dávaly
přednost výrobkům cizím. Opravdovým pak
rozhořčením napluiti musí nitro každého, koutu
úpadek oašich řemesel není lhostejným, když
i muž, jakým jest starosta král. hlav. města
Praby, p. JUDr. Karel Groš, zeť zemřelého za
kladatele mladočeské strany, dra Jalia Grégra,
uvádí heslo Palackého „Svůj k svémal“ —
přímo v posměch| Pražský starosta, jemuž se
vyplácí slažné přece z obecní pokladny král.
hlav. města Prahy, do níž plynou těžce vydě
lané peníze pražského poplatnictva, mezi nímž
stav řemeslnický a živnostenský jest silou nej
poplatnější, dal si zaříditi nedávno svůj byt
nádherným způsobem a pořídil ei veskrze nové
zařízení, které objednal — ne, jak by každý
čekal, u českých výrobců — nýbrž u nejzuří
vějších nepřátel našich — u pražských Němců II

Neuvěřitelná a nes)ýchaná tato věc v dubě,
kdy my Čechové sváděti musfme zoufalý přímo
zápas o každý kámen, ba o každou českou
duši ve zněmčilém území, zaslabuje, aby po
stavena byla na pranýř a odsouzena veškeroo
českou veřejností. Tažme se: Udělal by něco
podobného starosta města Karlových Varů?
Byl by schopen podobného skutku představený
poslední zněmčilé vesnice? Zajisté, že nikoli!
A starosta král. hlav. města Prahy, který byl
přece svého času jako náměstek starostův při
zahájení i uzavřsní truhlářské výstavy v za
stoupení městské rady pražské s tehdejším
starostou, panem drem Srbem, na výstavě té,
a obdivoval se velikým úspěchům české tvorby
truhlářské, když měl jako starosta prvního
českého města, královské Praby, dosvědčiti
skutkem, že chápe zodpověduost svébo posta
vení a předcházetí dobrým příkladem, provedl
skutek veškerého odsouzení hodný — — Ne
máme ani dosti slov, abychom kvalifkovali
tento čin, jenž zaslubuje, abyj věděla o něm
nejširší česká veřejnost u zapamatovala si jej,
až pražský starosta podle svého zvyku bade
opětně problašovati, že „národní povinností
naší jest, abychom všichni v Čechách svorně—————————>

Všichni účastníci odebrali se za zvuků vele
hradské bymny do kaple zvané »Cyrillky.« Tam
vystoupil Dr. Stojan a oznamoval, že se půjde
ofirou na udržování velehradské svatyné a že
líbati se budou při tom ostatky sv. Cyrilla, jež
laskavostí sv. O:ce Lva XIII. byly této svatyni
darovány, Při tom jako vždy nechť účastníci se
modlí modlitbu Páně za sjednocení Slovanův,

Šel jsem až naposled a na cestu jsem po
bnutím skoro ani neviděl... Dojem nevylíči
telný, dojem nevymazatelný Dojem po
vznášející,alezároveůskličující... —— —.

Za sjednocení Slovanův . .1! — Bože můj,
kdy tyble modlitbyvyslyšíš....

A ještě něco.
Když jsem se potoulal po vesnici, jež urov=

naností stezek a cest, přívětivostí a dostatečností
hostinců nikterak nevyniká, sč tam přec do roka
tisíce poutníků a turistů zavítá, šel jsem do pro
dejs velebradských památek, abych také poslal do
světa pohlednici... «

Sábnul jsem po první kollekci, ale jako ha
dem uštknut jsem couvnul,

»Grussaus Welehrad(s
Fuj! Zase stín Vichingůvl Což pak musí

a musí tato příšera strašiti stále nad hrobem
velikého Metboděje?! Což pak ani jícen smrti ne
dovedl ji pohltiti a zničili?| Č. kde je duch. Me
tbodějův, musí stále se plazsti a strašiti i stín Vi
chingův .. „21

Modleme se za sjednocení Slovanův , ..!
»Dědictví otců zachovej nám Pane.. 11
Kyrie eleison 1188R

——

k sobě stálil“ — — A zatím Skutek utek!
Takto representovati královskou Prahu jsme sí me
představovali, a tím méně od starosty nynějšího,
který tím dokázal, že o svém zodpovědnosti plném
úřadě nemá amí ponětí.

+
“ »

Heroldova cena v Národním divadle. V roce
1903 vypsalo Národní divadlo konkurs na cenu
intendanta p. JUDra. Jos. Herolda, přísedícího
zemského výboru, starosty okresu vinohrad
ského, člena správních rad několika bank atd.
atd. — za nejlepší dramatickou práci rázu
veseloherního ze života buď českého nebo
vůbec slovanského. Lhůta podání byla stano
vena do 14. dubna 1904 do 12. hodiny polední.
Konkursu súčastnílo se asi 9 antorů a ježto
nebyla mezi nimi známá jména, práce jejich
se ani nuečetly. Jména těchto konkarajících
ovšem zvěděti nelze, ježto byla přiložena
v zalepených obálkách — leč v Národním di
vadle znají se již rakopisy těch patentovaných
a proto, když známý rakopis neshledají, če
kají, až se dostaví — — Následkem toho ani
po aplynutí prvého roku nebyl výsledek po
roty znám. Když někteří z konkuraojících pak
věc nrgovali, dostalo se jim odpovědi, že práce
byly odevzdány do rakou intendanta pana dra.
Josefa Herolda, a týž prý sám si vymínil
o nich rozbodnoutí. Místo rozhodnutí stalo
se však něco jiného! O pracích včas poda
ných ocitla se zpráva v novinách, že se podací
lhůta těchto prací ještě do 26. února 1905 pro
dložuje — a hle! Od oné doby uplynol ještě
jeden rok a doposod konkurující spisovatelé
nevědí, co 8 cenou Heroldovou ge stalo. Řidi
telství Národního divadla bylo v těchto dnech
opětně interpellováno v této příčině, a tu do
stalo se tazatelům opětně stejné odpovědi jako
před rokem, ba tak nápadně stejně styliso
vané, jakoby pisatel ta prvuí odpověď byl
přímo opsal z kniby otisků.

Dne 14. dubna letošního roku byla tomu
tedy již dvě léta, co pan dr. Herold ujal se
českých dramatických spisovatelů — do dneška
pak uplynuly další čtyři měsíce — — — a po
řáde nic! Považme jen (|), co mohla přinésti
suma šťastným autorem vydobyté jenom na
úrocích, kdyby p. dr. Herold byl o pracích
včas rozhodl, a kdyby obdarovaný chudý lite
rát byl si dobytý obnos uložil do spořitelny !!
Na nehodu zlou nepočítal ovšem 6 prozíravostí
zakladatele této ceny, který bode své mece
nášství snad ještě po několik let obnovovati
— následkem čehož ještě dosti ubohé naší
dramatické literataře snad ani v dohledné
době nepomůže se na nohy.

* *
«

Originelní Imihtiskárna. Čtenáři denních
listů pražských v těchto dnech se dozvěděli,
že p. Karel Pitter, bývalý řiditel koihtiskárny
národně-sociálního dělnictva v Praze, přenesl
svoji koncessi do „Národní tiskároy a pakla
datelství firmy JUDr. Edvard Jan Baštýř a
Spol.“ v Praze. Klidná na pohled tato zpráva
má velmi široké pozadí, neboť zukrývá velice
mnoho, o čem v zasvěcených krazích v Praze
již po dlouboa doba ge mluví, a to týká se
předem majitele této knihtiskárny, Týž jako
člen sbora obecních starších a vlivný člen
rady městské — že již po třikráte bezvýsledně
konkuroval na hodnost atarostova náměstka
v Praze, bylo námi v tomto listě zaznamenáno
— shrnuje největší počet, ba většinu obecních
tiskových objednávek do své kuihtiskárny,
která by jinak neměla snad ani co na práci,
ačkoli se to příčí ustanovením ve sdraženích
na radnici schválených, že obecní starší v Praze
mají býti při obecních dodávkách pra obec
pražskoa úplně vylačováni! Nepřístojnost, aby
obecní starší byl dodavatelem obce pražské,
byla bes výjimky veškerým českým tiskem
v Praze po zásluze již několikráte odsouzena,
a proto padá tato okolnost, že obecní starší
a člen rady městské, p. dr. Ed. J. Baštýř, ob
starává města Praze tiskopisy, tím více na
váhu, že cosi podobného zejména v nynější
době nikdo neočekával. Při zkušenostech v mi
nalých létech nabytých, kdy někteří bývalí
obecní starší byli obecními dodavately, docbá
selo k neslýchaným nepřístojnostem, nemluvě
ani o koni, který v jednom z obecních dvorů
po tři léta svědomitě a vytrvale sežíral oves,
dodávaný jeho rytířským majitelem pro obecní
koně, až přičiněním jistého novináře mistra
tajená a dlouhou dobu tlomená tato věc pro
pukla a vedla k velkým důsledkům — —které
opakovány býti nesmějí. Pracuje-li právě Ba
štýřova „Národní knibtiskárna“ — za ceny
jakékoliv, nehledíc a nedbajíc ani umloveného
a schváleného mezi knibtiskárnami pražskými
cenalku, jen když objednávku získá, pak jest
to konečně její věcí, kterou jednou ipřed
širší veřejností bode nncena zodpověděti. Aby
však na úkor ostatních knibtiskáren pražských
pohloovala tiskové objednávky obce pražské,
a aby jí pří tom byla dávána přednost jen



členem rady městs Prahy — to by mohlo do
jíti ke smutným důsledkům, které by mohly být
neméně-ostadné, než-li bylo stěhevání soukro
mého koně rytířského obecního staršího ze
stájí obecního dvora — — —

» *
»

WNemfatnášetrnost. Návštěvníci, kteří :po
-čátkem letošního července a vposledních dnech
navštívili starorěstskou radnici pražskou,
e podivem přihlíželi ke zvláštnímu počínání
několika tesařských dělníků, jak tito pracně
spravovali vyšŠlapanédřevěné schody, do Brs
ního patra radnice vedonoí. Nezasvěcenec do
poměrůna radnici panujícíchby žasl nadŠetr
ností, která pečlivá otce města vedla k opa
tření, že dali spravovati a nastavovati staré
schody, kdyby — — Považme jen: Na-jedné
straně ge pořádá výprava -do Londýna s ná
kladnými bankety v mílionovém městě nad
Temží, kam jdou representovati český národ
osoby A la učitel p. Schrótter (když měl býti
ve školé!); jede sedmičlenná deputace do Zá
hřeba (nestačila by deputace dvoučlenná?, na
celý týden, a musí nezbytně sebou opětně pan
starosta — i nejdůvěrnější jeho přátelé říkají,
že je více na cestách, nežli na radnici — 4
náklad opětně stoupá do tisíců; věnuje s5ecel
kem 60.000 koran na cenypři famosních koň
ských dostihách k věnovanému již ohromnému
obnosu 400.000 koran na závodiště u Chuchle
— — a ua drahé straně se spravnjí a příštip
kojí schody ve staroměstské radnici, kam 8e
podívají na návštěvu čelné a vynikující osob
nosti. Není to ironie? Či chtěl dopřáti pan
starosta dr. Groš aspoň správku starých schodů
radničních domácímu řemeslníka, když celé
nákladné zařízení svýchsalonů zadal Němai?
Vyčkáme odpovědi — —

Obrana.

cené filosofy při ndravém rozumu za
chovati ráčli. Vždyť chudáci pomalu ne
budou věděti, jakým světlem sají svítiti, Na
př. při rozumování o náboženství každý jde
-cestou jinou. „Národní listy“ sapsaly: „Naším
nejavětějším ' náboženstvím jest národnost.“

„Pokrok v náboženství povede k ostranění
víry v boha (ve starém slova smyslu), a jak
2a to mám, i víry v osobní přežívání (ne
emrteluost) a k nahrazení obou věrou(l?)
v člověka a ve význam přítomnosti. Na nebi
ani na zemi není pro vás, lidé, jiného božství
a jiných bohův, nežli kterými sami jste nebo
máte býti. Není jiné věčnosti, než kterou už
prožíváte. Není jiného náboženství, nežli efliti
a zkrašlovati život svůj i ostatních“ Masaryk
se zamotal do vlastních vláken zvlášť komieky.
Napsal: „Naše náboženství masí býti přesvád
čením, ne vírou.“ Ačkoli však přesvědčení
musí vzniknoatí z pozeatků vědeckých, praví
dále: „Náboženství není filosofií a vědoa.“
K tomu všemu v témže spise praví na jednom
místě, že „náboženství není také mravnost“ a
kas dále tvrdí, že „Has pochopil dobře,
že náboženství především masí býti mravností.“
Z těchto rozamů si vyberte, co vám libo.
Těmto všem tvrzením Masarykovým najednou
věřit nemůžete, máte-li aspoá trochu sdravé
soudaosti.

(3) Veliké slove filosofa filosofů.
Masaryk v řeči o koncentraci stran řekl:
„Uznáváme prospěšnost strany konservativní,
ale jsme celým přesvědčením proti ní“ — A
teď si tenhle učený výrok vysvětlete, jak vám
libo. Do jak nedostapných výšin logika Masa
rykova se vznáší| Jest to podobněučené,jako
ten výrok v loutkovém divadle: „Můj otec,
ačkoli byl jen chadým dělníkem, přece mne
Da stadie nedal.“ Ale toto souvětí se promlu
vilo jen v divadle loatkovém, nikoli na poli
tické schůzi. V tom vězí rozdíl největší. Pak
se divte nedůslednosti Masarykově v samých
skutcích —jak ce ukázalo zvlášť při žalobě
napadených katechotův.

(3) Zajímavý trest. Masaryk vo své
vášnivé řeči proti katolictvu řekl, že katoličtí
kněží chtějí namluviti při vyučování nábo
čenství), že dvakrát dvě je pět. Tak zvěstoval
masarykovský Čas. Zato dr. Chalapný, který
jest také masarykovcem, napsal v 49. čísle
svého „Přehledu“ v odpovědí na zúmyslné lži

asu: „Úas musí a musí mít pravdu, i když
tvrdí, že dvakrát dvě je pět“

„© A rozdíl mezi oběma maži?Masaryk vyřkl
svoji pomlava bez důkazů, Chalapný však
správnost svého tvrzení o prolhanosti masa
rykovského orgánu důkazy jasnými dokáza).

(3) Železná důslednost Masarykova
odchovanee. Pan Cyrill Dušek, takto zod
povědný redaktor „Času“, dal se pohostit n

velehradských Jesaitů jídlem a pitím a pak
— hodně Jesuity v „Čase“ pocochal. Že byli
Jesuité přívětiví, to už prý jest podstata „je
suitismu.“ Zda-li pak ten mládenec nějaký
kalý spis o Jesnitech vůbec přečetl?— „Čech“
k tomu poznamenává, že jeden radikálnější
pán jedl a pil a místodržitele jako do důchodu
8 pak ještě si nacpal do kapes doutníků. —
A my dodáváme víc. Někteří realisté se do
stali na stadie pomocí kněžskou, z kněžských
peněz, jedli déle než Dašek a pak tupili pro
lhaně církev celou jako zpátečnickou. Dušek

muto mládenci o slušnosti k hostiteli bylo by
bezúčelno.

Politický přehled.
Ve středu sešla se zase poslanecká sně

movoa. Zamítnuta pilnost návrhu posl. Hru
bého ve příčině protičeských výtržností v Opa
vě; nebylo při tom dosaženo dvoutřetinové
většiny. Na interpellaci Némců z Moruvy ve
příčině domnělých nezákonitostí při zápisu
do škol na Moravě odpověděl ministr vyuč.
bezodkladně, že telegraficky nařídil, aby se ihned
všecky stížnosti projedaaly. Vida, jak rychle
a přeochotně chová se vláda k Němcům! —
Ve výboru pro volební oprava schválen návrh
polský, aby výbor přesně vytkl kompetenci
říšské rady u sněmů prozkoumáním $$ 11. a
12. zákl. zák. o říšském zastupitelstva. Scbvá
len také návrh, dle něhož každá místní obec
jest volebním místem; jen v Haliči může tvo
řiti více menších obcí společné volební místo.
— Výkonný výbor strany staročeská odsoudil
chystanoa volební oprava jako nespravedlivov.
— O koncentraci českých stran mluví se stále.
Dle Kramáře měly by se utvořiti 4 strany:
svobodomyslně demokratická (mladočeši, liber.
staročeši, realisté a agrárníci) provádějící po
litiku positivní; strana radikální (státoprávní
radikálové, radikální pokrokáři a národní 80
cinlisté), která chce rozbiti parlament; strana
klerikální a social. demokratická. —- Při ma
névrech v Dalmacii zastupoval císaře arcikníže
František Ferdinand, jetmuž se dostalo všude
okázalého uvítání. — Ministr dr. Fořt zkoumal
u Přerova na Moravě projektované práce prů
plavu dunejsko-oderského, a v Haliči projekty
Kanalisace Viely v obvodu Krakova, jakož i
projekty ostatních staveb vodních drah v Ha
liči. Také ministr železnic Dr. Derschatta byl
na inspekční cestě ve Lvově a Černovicích. —
Císař přijede do Prahy teprve po skončení de
legací, asi počátkem prosince. S císařem zavítají
do Prahy všichni mioistři a velká část císař
ského dvora. — Ve Vídni sešly se odborné
komise ustanovené vládami rak. a uherskou,
jo projednaly otázky hospodářského vyrov
vání,

Francouzští biskupové vydali pastýřský
list, v němě zamítají zákon o rozlace nikoliv
z peuávisti k republice, ale aby nebyla poško
zena posvátná životní práva církve; katolíci
se pak vyzývají, aby nevstupovalí do spole
čenstev náboženských.

Car Mikoláš podnikl do Finska krátkou
cestu 8 rodinou. Zatím v Petrohradě zemřel
generál Trepov, bývalý všemocnývelitel carského
paláce, jenž rakou krvavou zasáhl mocně do
běhu roské revoluce. Byl prý otráven revolu
cionáři. — Vraždy a loupeže nepřestávají. —
Dle rozkazu carova na tvrdošíjné zpěčování se
konati slažbu vojenskou ustanoveny jsou přísné
tresty.

V Persii počíná se zaváděti ústavnost.
Sněm má sestávati s 156 volených poslanců;
volby budou se konwti vždy po dvou letech.

Je všeobecněod znalců školství uznána věla:
Vyučování a výchova jsou ve škole obecné neodlu
čitelny a ti, kteří k oběma těmto cílům mají spolu
působišti, nemohou stáli na různém stanovisku,
nemá-li chovanec úplně zmalen býti v tom, čemu
od jedné neb druhé strany vyučován jest; a já
myslím, že mohu komslatoval, že většína 1 nejlibe
rálnějších spisovatelů o školství dosnává, že nedbat
náboženství ve školách obecných je zásada vychova
telská, která je vyučovatelsky — nesprávná.

Zakladatel nynější rakouské obecnéškoly:
ministr Hammer.

Z činnosti katol. spolků.
Z Hradce Králové. V neděli dne 33.

září o 8. hod. odpolední odbývá se výborová
schůzePolitického©křesťansko- demokratického
spolku pro hejtmanství Královéhradecké v Adal
bertinu v Hradci Králové.

Ze Žďárek u Hronova. Dne 16. t. m.
oslavila naše katolická jednota desítiletí svého
trvání způsobem slavnostním. Právě po poledni,
kdy ae měli echázeti hosté z osad okolních, nastal
veliký, trvalý déšť. Přes to však z místa i z okolí

sešel se do spolkového sálu imposantní počet ú
častníků. Bylo nás kolem tří set. Pan předseda
srdečnými slovy uvítal veliké ahromáždění, načež
udělil slovo pozvanému řečníkovi, vlp. Jiřímu
Sahulovi, který prominvil o úkolech katolických
spolků. Poukazoval, jak úsilně bojují naši odpůr
cové proti katolickým zásadám. Povinností naší
jest, postaviti proti organisovaným nepřátelům
Bilnou organisaci vlastní. Pak si získáme respekt
i v očích našich protivníků. Nebudeme bojovati
násilím, nadávkami a pod., ale vždy v pravý oka
mžik povstati nám jest k obraně důstojné. Pod
porujme katolický tisk, Šiřme jej mezi lidmi méně
uvědomělými. Nechť jedna jednota při schůzích
hojnou účastí podporuje drubou. A nemilujme
pouze slovem své bratry, nýbrž také skutkem,
Sociální svízele dělnictva nechť se odstraňují hor

livou činností ve Všeodborovém sdružení křesťan
ského dělnictva, které již nyní dokázalo, co všechno
zmůže poctivá snaha katolické organisace dělnické *
Řeč přerušována častěji potleskem a souhlasnými
poznámkami. Po přednášce pan předseda vybídl
k debatě. Tu p. Fr. Meně z Hronova žádal, aby
se vysvětlílo, co jest pravdy na tvrzení našich od
půrců, kteří říkají, že zakládáním Všeodb. sdru
žení zakládá se nová víra. Vyzvaný řečník něko
lika větami odůvodnil, že Všeodb. sdružením se
uvádějí pouze v život zásady evangelia a církve
katolické. Jako dříve podporoval se v církvi člověk
pracující organisací cechovní, tak nyní 86 musí
dělník podporovati organisací odpovídající poža
davkům doby. Pak ještě interpellován řečník
otázkou, zda dle tvrzení odpůrců platí dělníci
vstoupivší do Všeodb. sdružení na — kněze. Vlp.
Sabula odpověděl, že sice kněží na toto dělnické
sdražení platili a platí, ale žádný z duchoven
stva posud neobdržel z pokladny sdružení ani
krejcaru, jak lze se snadno přesvědčiti. Kdo tak
prolbaně obviňuje naši organigaci, nechť provede
důkaz, že některému knězi něco bylo ze Sdružení
dáno. Pak p. Hynek Semerád poukázal, jak se
lže o církvi, že prý za peníze i církevně platný
sňatek jest ochotna rozloučiti jako neplatný. Pe
ukázal na marnon žádost krále anglického Jin
dřicha VIII. Debata objasnila mnoho. -—- Pak
provedli pěkně některé sólové výstapy pp. Hyrš!
a Hajman. P. Košťál recitoval bravurně, se zna
menitoa rutinou vlastní báseň o dvou bratřích —
socialistoví a upřímném katolíkovi. Dojem byl
mohutný. Nadšený potlesk byl talentovanému před
nášeči odměnou.

Z Čáslavě. Křesťansko-sociálníspolek pro
„Čáslav a okolí“ pořádá v neděli dne 30. září
t. r. spolkovou schůzi v hotelu „u Prince“ Na
programu je přednáška „o starobním pojišťování“
po té zpěvy a spolková hudba.

Zprávy místní a z kraje.
Průmyslové museum v Hradel Krá

lové otevře koncem září výstavku reprodukcí
Rembrandtových obrazů. Na listopad chystá vý
stavu silhouet a miniatur. Aby výstava, jejíž jádro
tvořiti bude materiál sebraný svazem rakouských
uměleckých průmyslových musef, byla doplněna
i po stránce domácí, žádá výbor musejní všechny
příznivce musea, by mu lask. zapůjčili po dobu
výstavy rodinné neb i jiné obrázky silhouetové,
nejen z papíru stříhané, ale i malované a vpa
lované na rodinných šáleích kávových, konvicích
a pod. Rovněž žádá i za lask. zapůjčení mini
aturních obrázků na broších, tabatěrkách, medai
lonech, které byly u veliké oblibě v domech mě
šťanských na počátku stol. XIX. Veškeré zapůjčené
předměty vystaveny budou s označením majitele.
Lask. nabídky přijímá správa měst. prům. musea
v Hradci Králové. Vzhledem ku výstavce Rem
braudtově otevřena bude čítárna prům. musea
teprve 2. října.

Z místního odboru Národní Jed
moty Soveročeské pro Hradec Králové
a okolí. Ve schůzi výborové dne 14. září t. r.
učiněno důležité usnesení; píejali jsme nésti vý
bradně samí veškeren náklad (vyjma osobní) na
vydržování před třemi roky otevřené matiční školy
v Těchonině o Králik; dosad veškeré výlohy kryty
společně s odborem Kyšpereckým, který nyní vě
nuje se cele podporování průmyslového rozvoje
české menšiny těchonínské. Školní náklad vyža
dovati bude na nás značné částky, přibližně 1800
až 2000 korun ročně a sestává: z udržování ne
nové budovy a školního nábytku, vytápění a čistění
školních místností, z opatřování potřeb školských,
vyučovacích pomůcek a doplňování knihovny žá
kovaké i učitelské; dále sestává ze správních výloh,
vydržování polévkového ústavu v měsících sim
ních, z udělování chudým dětem vánočnínadílkya
z placení úroků a úmoru dluhů na budově školní
váznoucích. Poněvadž odbor © královéhradecký
snaží se též podporovati různé české menšiny
v horách Orlických a Krkonošských, zejména pra
videlnými zásilkami novin, což vyžaduje do roka
částky nemalé, bude třeba napnouti všechny síly,
by povinnostem sobě uloženým správně dostál.
Panorama odboru našeho právě zase otevřená
skýtá sice znamenitý zdroj příjmů na krytí ná
kladu školního, ale přece daleko menší než po



třebujeu.e. Proto očekáváme podporu celé vaší
místní veřejnosti, každého urědomělého jednotlivce.
Vděčni budeme za každou pomoc buď přímo da
rem projevenou neho nepřímo návštěvou a dopo

ručením k návštěvě naší panoramy. S upřímným
vděkem také přijmeme kuždý předmět pro školu
těchoniaskou do skrovných sbírek. vynčovacích
pomůcek neb do chudé kuihovny Školní sc hodící
neb ke zmírnění bídy chudých horských dětí slou
žící. Laskavé dary tyto ochotně přijaty budou
v knihkupectví p Tolmavově neb městském dů
chodeaském úřadé © Bude městu Hradci Králové
jen ku cti, bude-li doplňovati činnost Ústřední
Matice Školské a vydržovati samo jedau českou
meunšigovou školu na rozhraní národnostním a Da
blízkém pomezí naší vlasti 8 Pruskem.

Na e. k. vyšší reálec v Hradci Krá
lové zapsáno bylo do I. tř. 76 do II tř. 79, do
III. tř. 81, do IV. tř. 62, do V. tř. 54, do VI.
tř. 39 4 do VII. tř. 33, a tudíž úbroem 415
žáků. VI, II, III a V. třídě otevřeny byly
ihned pobočky.

Na pokračovací škole průmyslové
v Hradci tirálové bude zápis konán od 27.
do 80. září t. r. v přízemní třídě zdejší vyšší
reálky v neděli a vo svátek od 10. do 12 bod.
dopoledne a všedníbo dne od 6 do 7 hod. večer.
Duvky příjdou k zápisu v neděli dne 30. září o
10. hod. dopol. do učebny fysiky.

Na e. k. gymnasiu v Hradei Krá
lové počátkem školatho roka 1906—7 přijato
bylo žáků (v závorkách jest uveden počet loňský):
I 64+1 (55), II. 54 (60), III. 47+1 (56), IV. 48
(37). V. 31 (31), VI. 30 (38), VII 27 (32), VIIL.,
84 (36), tedy ceikeu 33512 (340+2). Obě první
třídy rozděleny jsou na pobočky.

Zápis do ©. k. paedsgogia. Letos
hlásilo se ku zkouškám do I. ročníku 127 žáků,
z uicbž přijato 50; do II. roč. zapsáno 50 žáků,
do III. roč. 48, do IY. roč. 54

Symphonický komcert v Hradei
Králové. V první poloviněříjna uspořádán bude
v Klicperové divadle velký sympbonický koncert,
při kterém spoluúčinkovati bade vynikající síla
solová a úplný orchestr c. a k. pěšího pluku č. 36,
z. Josefova. Program bude sestaven přeané stylově,
takže pro umění milovné obecens' vo zmíněný koncert
bude překvapením jak v uspořádání, tak i v umě
leckém požitko. Záznamy přijímá již nyní p. Bře
tislav Broukal, snibkupec na Velkém uán čstí.

2 Klicperova divadla. Ocpotnickájed
nota Klicpera v Hradci Králové sehraje v nedělí
23. září divadelní představení: Obětní beránek,
Žert o třech jednáních od Waltkera a Steina.
V meziakti hudba p Jirouta. Začátek o pů) 8.
hod. večer.

Atelier J. F. Langhans v noel. Foto
grafování při světle umělém jest specialitou dvor
níbo závodu J. F. Lavghanse, jenž v oboru tom
docílil překvapujících výsledků budících právem
pozornost všech interessentů. Závod Lenghansův
používá při tom neobyčejné důmyslně sestroje
ného aparátu, vlastního to vynálezu již patento
vaného. Aparátem tím lze fotografovati při každém
světle a v každé době. Přesvědčili jsme se sami
na místě, kterak zvláště doporačuje se momentní
f.tografování dítěte tímto aparátem. Hotové podo
bizny jsou tak dokonalé, že si nedovedeme ani
představiti ještě da!ší pokrok v tomto oboru.

Taneční hodimy p. V. Čtvrtečkyzapočaly
dne 19, t. m. za veliké účasti zvláště tanečníků.

Veřejnádražba pronájmu potravní
damě z masa koná se u c. k. okresního finan
čního řiditelství v Hradci Králové dne 8. října
1906 o 10. hod. dopol.- na rok 1907 po případě
na léta 1908 a 1909 ve výběrčím okrese Rychnov
n. Kn. a dne 9. října 1906 o 9. hod. dopol. ve
výběrčím okrese Dobrušském. Vyvolací cena pro
Rychnov jest obnosem 5200 K ročné určena, pro
Dobrušeký okres 3200 K. Písemné nabídky pro
okres Rychnovský vadiem 520 K a pre okres Do
brušský vadiem 320 K opatřené mohou až do doby
početí dražby podány býti. V bližší podmínky lso
nablédnonti a c. k. okres. finančního řiditeletví
v Hradci Král., jakož i u c. k. komisariátu finan
ční stráže v Rychnově n. Kn.

Úmrtí. Doe 18. t. m. zemřel na Smíchově
Dr. Karel Holý,-bývalýc.a k. vrchní štábní lékař
v našem městě. Pochován dne 20, t. m. v rodin

ém brobu v Cbudenicích. — Zesnulý byl věrným
echem; byl oblíben pro svoji milou, upřímnou

povahu.
Záložua v Hradec! Králové. Výkar

za měsíc srpen 1906: Vloženo K 192.985-—, vy
bráno K 143.396.—, zůstatek K 1,668-305—.
-Půjčeno K 109-180, splaceno K 106.340-—, zů
statek K 1,5932.096, počet účtů 2.973, pokladní
obrat K 1,099.342-—, záruční fondy K 132.644.

Ve sohůzi městské rady králové
hradecké usmeseme: P. Fr. Černémudá se
povolení ku stavbě domu na parc. č, 7 v bloku O.
— Plány na provedení domovní kanalisace v do
mech čp. 30 a 81 nové jesuitaké kolleje zde, se
schválí dle návrhu komisse. — Techn. kanc. se
uloží, by vypracovala projekt nového vohodu z třídy
Komenského do města ulící mesi kostelem Panny
Marie a býv. „Kropáčkon.“ — Nesvolí se k vyko

páni starého ořechového stromu na hřbitově na
„Zámečka“. — Okresnímu výboru propdjčí se do
bytěl tržiště na den 29. září t. r. k provedení
licentování býků plemenných. — P. J. Felgrovi,
lesnímu dělníku, úrazem stiženému, udělena byla
podpora K 60.

Maulfestační schůze spolků ec.k.
bermích úředmiků konaly se v neděli 16.
t. m. po celém Rakousku v čeloějších městech;
v Čechách v Hradci Králové, Čes. Budějovicích,
Písku, Plzni, Kolíně, MI.Boleslavi, Chebu, Ústí n. L,

v Adalbertinu, kdež jako na všech ostatních pro
Dášeny stesky do neurovnaných slažebních poměrů
berního úředoictva. Na programu bylo všude: po
stupné poméry v berní službě, 3óletá služební
doba a služební pragmatika. Téhož dne odbývala
se ve Vídni valaá hromada Svazu spolků c. k.
berních úředníků v Rakousku, jíž ze všech mani
festačaích schůzí zaslány resoluce, jimiž ona vy
bídouta, aby se na patřičných místech domábala
DÁpravy.

Z Hrádku u Nechanie. J. O. vysoce
urozená paní Marie braběnka z Harrachů věnovala
16. září 1903 na uctění 76. narozenin J. C. K.
Veličenstva částka, z které 40 chadých školních
dětí na Hrádku v zimě bude stravováno. J. O.
panující pán Jan brabě z Harrachů k témaž účeli
na víc přidal 30 K, což činí každoročně. Vysoce
urozená rodinu hrabat 2 Harrachů věnuje velkou
péči mládeži a českému lidu vůbec, pomáhá ubo
hým a zato voláme: „Bůb jí žehnej“

Katolická jednota panía dívek
v Pardubicích schrála v neděli dne 16. t. m.
divadelní kus „Pasačka z Lourd“ v sále bube
nečakém. Souhra i jednotlivé výkony účinkujících
byly pěkné. Škoda, že sál v Bubenči nemobl
pojmouti tolik publika, co ho přišlo. Bylo by
radno, by se příště a vždycky dodržoval ve všem
přesný pořádek. Jínak nutno katol. jednotu paní
a dívek jen pochváliti za borlivou činnost v tomto
oboru a přáti si jen lze, aby také v každém jiném
směra byla hodně borlivá a Činná.

Ovoemietví na Pardubsku. Továrna
na zužitkování ovoce uzřízena a upravena byla
letos péčí družstva, v jehož čele stojí borlivý
v tom oboru řídící učitel Horák z Obraženic, na „Fa
blovce“ na úradecké silnici u Pardubic. Zvláště
upraveny a rozšířeny byly místaosti pro výroba
povidel a sušárny. Pomýšlí se v nejbližší době
postaviti tu stroje na výrobu ovocných likérů,
moštu a etherických olejů. Továrna zpracuje dosud
denně 50 mtr. centů ovoce a rozumí se, že během
duby bude upravena na zpracování dalekou většího
množství a způsobem nejrůznějším. Letos zvláště
přišla tato účelně zařízená továraa všem pěsti
telům ovoce v ok-lí velmi vbod. Ovoce všeho
druba je letos všude plno, takže na trhu v Par
dubicích byl posledně Ólitr švestek za 5 kr. Pro
tože pak při nastalých deštích bere ovoce brzo
zkázu, je třeba rychle nadbytek ovoce nějakým
způsobem zušitkovati a k tomu právě hodí se
zmíněná továrna. Ovocnické družstvo na Pardub

8: také o to, aby na ovocnické
letošní výstavě v Praze celý okres pardubský
svým vzácným ovocem různého drahu byl důstojně
representován. Zasláno bylo na výstavu po pe
člivém výbeěra mnoho vzácných kousků, zvláště
jeblek a brudek. Zaujímá tím způsobem okres
pardubský značný kus plochy svojí exposicí
ovočnickou na zujímavé této výstavé pražské.
S potěšením lze pozorovati, že vlivem několika
horlitelů zájem a obliba v pěstování ovoce na
Pardubsku 86 utěšeně ka dobru všech zmáhá a
roste. Během uěkolika roků vyrostly tu nové
pěkné sudy a úrodné ovocné aleje.

„Davěta Lida“ mž koncentruje. Na
den 24. října £. r. je vypsána úředněvolba poslance
do zemského sněmu za zemřelého dr. Formánka
2 Pardubic. Té příležitosti používá už „Osvěta L“
a chce svým způsobem provádětí prakticky volání
dr. Kramáře po koncentraci straa v národě českém.
Rosuml se, že „O. I.“ a všichni pokrokáři jsou
toho nezvratného přesvědčení, že nejlepší a nej
vhodnější kandidáti poslanečtí nalézají 8e pouze

na atraně jejich a proto svolává k této volbě koncentraci všech voličských hlasů na svého již vyvo
lenóbo kandidáta pro volební okres Pardubice,
Holice, Chlamec pokrokáře prof. dr. Drtinu. Po
krokářským kandidátem za tento volební okres
je tedy p. dr. Drtina, nejhorlivější Masarykovec,
a protestantské listy pokrokářské si hodně brzo
pospíšily a dělají pro svého kandidáta všemožnou
reklamu a oáladu. „Osvěta 1.“ docela se tak sní
žila, že jinak nenáviděné Mladočechy, kteří jí
byli vědy klerikální, chytá úlisným způsobem
psaní pro svého stoupence. V nonzi Čert mouchy
lapá. Jeme ale přesvědčeni, še z tobo mraku ne
bude déšť. V Pardubicích a v ostatních městech
chová se voličstvo vůči dr. Drtinovi odmítavě.
Kromě židů a hrstky pokrokářů nebude prodra.
Drtinu žádný rozumný a česky smýšlející člověk,
Katolíci pak rozhodně nemohou býti pro člověka,
jenž po léta již víru jejich podceňuje a propaguje
dle svého mistra Masaryka „dobrodince“ českého
lidu. — Zvláštní je, že Mladočešl posud ne svým
kandidátem novystoupili na veřejnost Patrně jsou
na rozpacích a nenalézají dosud vbodného a to
muto volebnímu okresu sympatického kandidáta.

Posad se oni neproslycbá, koinu tento mandát 9
strany mladočeské bude usbídant.

Jan Buchtele v Žamberku. Měštan
ská Beseda v Žamberku pořádá v nedělí dne 23.
září 1906 ve velkém sále hotelu „u Modré Hvěz
dy“ ©koncert | proslalého ©virtaosa na housle
Jana Buchtele. Buchtele koncertoval 26 května
1906 v Londýně s přeskvélým úspěchem. a pro
tektorát tohto koncerta převzala sama sestra krále
Eduarda VII, priacezna Kristina ze Šlesvík-Hol
štýca.

Hajmovy rozumy v Žamberce. Le
tošní prázdojny byly u nás dosti zajímavé, sú
častnili jsme se v ploóémpočtu veselých přednášek,
— dva humoristické večery by pěkné vyplnily.
Jednu přednášku konal p. Dr. Bouček v „rozeí
žitelnosti manželství“ a drahou pan Alnis Hajn,
redaktor „Osvěty lidu“, o „nebezpečí zklerikals)
vání národní školy.“ Obé pořádali páni studující
za prot>ktorátu elavné městské rady, aby konečně
i v Žamberku byla „citelná mezera“ vyplněna a
lid osvícen. O prvé předaášce již 8e zde zmínka
stala 4 o drubé sdělujeme toto: Nejprve bylo «
hlášeno, že přijede redaktor Volné Myšlénky, p. L.
Kunte, ale nějak z toho Sešlo a přišel zacím -ám fe
daktor Osvěty lídu p. Alois Hajn. Sál v Sokolovně
byl obecenstvam naplněn až po strop a když za
předsedu zvoleu p Jos. Thoma, předseda Měšt.
Besedy, zahájena přednáška. Slova se ujal pan
redaktor Al. Hajo. Řeč plynula mu se rtů ohrom
nou rychlostí tak že sotva možno bylo postřob
noati Bouvislost tobo všeho, co mělo Čeliti „zkle
rikalisování školy.“ | Mluvil o zastaralosti a shni
losti církve, o Bohu, o manželství, o jeptiškách,
zvláště chradimských a slatiňanských, o jejich
ústavech, o neschopnosti jejich. Konečné si vzpc
moěl, že chce mluviti také o klerikálním nebez
počí ve škole. Mysleli jsms, že to bide rozumné
pojednání a soudné — důkazné. bodné intelligent
ního muže. Ale chyba; byla to jen řada laciných
vtipů a vypravování anekdot. Tak ku př. pun
redaktor řekl: „Pan katecheta (bývalý) Svozil vy
stoupil z církve a teď se nemůže ženiti, proč,
protože má na sobě nějaké nesnazatelné znameal,
žádný neví, kde je má, ale má je.“ Anebo: „Cir
kev katolická je ze všech církví ta nejcírkvovu
tější“ a pod. Germanisace prý není tak velikým
nebezpečenstvím jako klerikalismus, neboť klerika
lismus neničí pouze náš jazyk, ale míří na duši.
V Rakonsku má klerikalismus největší oporu v pa
nující rodině a vysoké byrokracii, začež prý koná
policajteké slušby; kam nemůže četník, — tam
vleze „jezovita“ a je to v „richtiku.“ Jeptišky,
Života neznalé, strká nám cirkev všude: do sirot
činců, opatroven, ano i do ústavů učitelských;
z takových potom nemohou vyjít povaby pevné,
nýbrž zakrnělé, nepoctivé, nebo zkažené! Kleri
kálové chtějí býti všude pány, udávati směr a
hlavně zmocniti se školy. Teď to přišlo konečuě.
Klerikálové a náboženství mosí bezpodmínečně ze
škol ven, škola nesmí býti klerikální služkou k u
platnění jejich zájmů a cílů. Škola musí býti ústa
vem občanským, do něhož klerikál vstoupiti nesmí.
Po ukoočení přednášky — bouřlivý potlesk. —
Poté přihlásil se ke slovu p. katecheta Jos. Jirsa.
Především odmítl nedůstojné a nepěkné vtipy,
kterýmiž hleděl p. redaktor pobaviti obecenstvo
na úkor církve a jeptišek, a vyložil, ač socialisté
z galerie a různých míst sálu výkřiky chtěli jej
vyprovokovati, názor o nynější škole, kdo vlastně
tam skutečně pánem jest, Poukázal na to, že škola
má býti odleskem rodiny. Po právu přirozeném
rodiče že jsou prvními vychovateli dítek svých a
že škola tedy, jako jejich zástupce, má dítky vy
chovávati v tom duchu náboženském, jakého jsou
rodiče. Vyvozovati, že škola má býti nentrální,
nebo nad stranami, jest filosofií špatnou — atak
tedy — že právem skola má býti školou konfesi
onelní. Zmiňuje se ještě o doprovodu c. k. sem.
školní rady k novému školnímu řádu, s o tom,
které byly vlastně příčiny, proč sl. vláda doprovod

onen odvolala, vyblnt přítomné, aby zůstali věrnivíře a vlasti. Pří replice doznává konečně p. AL.
Hajn, že nikterak nemyslil, aby náboženství ze
škol bylo vyloučeno, nýbrž i nadále jemu se vy
učovalo, Neřekl však, jakým způsobem si to před
stavuje, když noba klerikála nesmí vatoupiti do
školy. Donfejme, že při nejbližší některé příleži
tosti nám to ještě dopoví|

De Žamberka. Pánové,chcete-liopravovat
obranu našeho dopisovatele, můžete přijíti zcela

bez úřední pózy. Povíte-li „provda, uveřejnímevám to i bez třiváctiřádkových podrobných roz
kazů. Bylo by dobře, abyste si lépe věimli, kdo,
sa koho a jsk jest oprávnén opravovati podle
$ 19. V příštím čísle se k přednášce Boačkově
vrátíme. A proto můžete zavčas nám ještě podati
spolehlivé informace jinou formou. Vy snad

sojete „Obnova“ dle měřítka „Časa“, který
dá so přinatiti k opravěúmyslnýchlží pouze krajními

prostředky. Tedy na lepší shledanou|
Posvěcení kaple královské sv. Vá

elava a Ladislava ve Vlašském dvoře
v Heře Kutné. Jeho Bisk. Milost njdp.Dr.
Jos. Doubrava posvětí o slavnosti 61. Václava,
dědice země české, královskou kapli av. Václava
a Ladislava, již v srdci svém chová ctihodný pa
mátník někdejší slávy Hory K — Vlašský
dvůr, Václavem II. koncem XIIL zékuzbudovaný.



„Je tomu 600 let, kdy ona kaple za panování
krále Vladislava II. byla posvěcena (20. července
1497) biskupem Wácovským, kterého staré leto
pisy české uvádějí jako biskupa Bosenského in par
tibus, který na zpáteční cestě z Uber s králem
Vladislavem II. vysvětil tuto kapli — a také se
tak připorojná v nápisu na votivním obraze v kapli
královské. Jebo Bisk. Milost zavítá sem ze srého
letolbo sidla v Cbrasti due 27. t. m. o hodině 11.
dopoledoe. S'avnost posvěcení započne o 7', h.
ráno © slavnosti sv. Václava kajicími žalmy

v arciděkavském chrámu Páně, odkud v 8 hod.
vyjde průvod slavnostní ulicí Svatojaknbskou a
náměstím Palackého ku kapli královské.

Ze Žehnáte n Čáslavě Zájema oprav
-dové pochopení pro věc nejmenšího národa slo
vanského projevil se v našem městečku. Zásluhou
inženýra p. Karla Branbergra bylo uspořádáno
due 16. záři 1906 ve prospěch „Srbského domu“
v Budyšíně divadelní představení „Flachsmann
vychovatel“ od O. Ernsta, k jehož obětavé snaze
laakavě přispěli místní p. ochotníci a „Hudební
jedoota“. Na poměry malého našeho městečka do
sti velký výnos — 38 K —byl zaslán do redakce
„Lužice“ — -Kéž by byla u nás všude Da ven
kové u mladé intelligence podobná snaha, všemožně
podporovati nejmenší baluz Slovanstva v její těž
kém boji o národoí existenci. Konečně má „Ma
tice Srbská“ a vůbec celý národ své duchovní
středisko „Srbský dům“ v Budyšíně, jehož dů
stojná budova zřízena je většinou z borlivých abí
rek obětavého národa. Dle zpráv letošní „Lužice“
má Matice Srbská na Srbském domě 111.800 Mk
jmění, tak že třetina Srbského domu jest v srb
ských rukách. Proto znova obrací se Malice na
Srby a své přátele a dobrodince s prosbou: „Sbí
rejte piloě při všech příležitostech na Srbský
dům'“ — Srbové lužíčtí jsou slovanskými Černo
borci na severu, obdivuhodní ve své vytrvalosti,
ule více ješté zas'ahují pomoci a podpory od bra
trských národů, a pracujíce na postupa domácí
kultary národní vydobyli si nejlepšího prospěchu
a užitku.

Z% Úplee. Časopis „Ruch“ oznamuje, že
vyjde „Pravda“, v níž by se dala psáti pravda 0
všem, i o stravě pokrokářů i o Herbenovi, který
sirotčí peníze tak dlouho neodváděl. Leč o samém
Rachu by se dala psáti nepříjemná pravda. Zhusta
otiskuje nespravedlivé nájezdy proti církvi kato
lické. Začínal ten list cbytrácky; ze začátku za
chovával ke katolíkům stanovisko opatrné, aby
nacbytal na lep hojně důvěřivců. Teď už odkrývá
své hledí a míuví určitěji. Teď už vidí důvéěřivci
z našeho tábora, jaký jest to vlastně „nestranný“
list. Může se člověku nestrannému líbiti nadržo
vání toho listu socialistické straně, která tolikráte
dala průchod svým násilnickým choutkám a jež
poslouchá vídeňského žida dra. Adlera? A co na
př. ten článek horující pro rozvížitelnost maužel
ství? Proč Ruch nepověděl, jaké strašné účinky
má uzákoněvá rozvížitelnost manželství v rodině
i ve státě? Jako by nevěděl. jak těžce sténá pod
touto „svobodou“ Francie, Německo a zvláště
Amerika! Jestliže sám president americký :00
sevelt spráskl nad „požehnáním“ rozvížitelnosti
manželství ruče, proč Rach stinné stránky rozví
žitelnosti přímo a důkladně nevyloží? Varujeme
tudiž své přátele před listem tím. Mnozí z odbě.
ratelů již uznávají, jak byli zklamáni.

Německý pes a právo českých hostů
w Praze. Jedné krásné neděle odpoledne za
vzněly akordy písně „Zdař Bůb“ po ostrově Žo
fioském. Ač léta jiná bývala zahrada plná, tebdy
sedělo hostů pořídku. Kapela horníků Kladenských
hrála dobře; a také dobře volená čísla programu
uspokojila obecenstvo, které při vstupu poněkad
udivené kapelu „hornickou“ obhlíželo Jen jeden

pán — pes —- nebyl spokojen. Jemu nelíbila se
ani „z Tannbáusra“, sui „z Carmen“, ani „hor
nická“, ani „aměs slovanských písní“ Vzdoerně
vystoupl do volné prostory a hodač zaštěkal.
Když opakovalo se jeho „vystupování“ několikráte,
tu bosté od sousedoíko stolu mírně upozornili spo
Ječnost, které pea náležel, by psa okřikla. Jak
Be ale podivili, když se stará dáma huhňavým
tónem německy ozvala, že žádnému do jejího psa
nic není. Tedy německý pes má právo větší nežli
český host! Požádaltedy jeden pán číšníka, aby
dámu onu upozorni), že nemůže me trpěti koncert
psí a aby jí připomněl nařízení v příčině kontu
mace. Běda patku, který by se objevil bez drátě
ného košíku na ulicil A na ostrově Žofinském
eměl pes německý volně si pobíhati, Štěkati a
obtěšovati. Ač přísně jeat zakázáno psy do rostan
račních mistnosti voditi, uznal p.restauratér právo
psovo. Vrchní číšník se vytáčel. Tak daleko to
dospělo se Žofinem. Škoda Zofína, který zeje
prázdnotou. Co nikdy nebýralo — německé pro
gramy — to zavedl také tento uvědomělý restau
ratér. Tak pokračujeme.

n
»„OBNOVU« V PRAZE

dostatils pknihkupecivíp. FrankiškaBovorky
©Žilné ulicí a vprodají novinp. M. Vlčhana

Příkopech.

Literární hlídka,
(3) Obrana av. Jana Nepomuckého. Píše

František Štědrý. Nákladem Družstva Vlast v Praze.
Cena 50 bh.Konečně tedy máme v rukou spis, na
nějž jsme již delší Čas dychtivě čekali. Spisovatel
zdržel se pracným shledáváním původních pra
menů, aby různé liberální báchorky o sv. Janu
zbraní nejúčinnější vyvrátil. A výsledek jebo práce
nás velice potěšil. Mslá knížka, ale s jakým zbu
štěným obsahem! Štědrý upozorňuje, že jméno
Jan Nepomucký náleží témuž světci, jenž jiude
jest zván Jan z Pomuka. Přtslušný klášter Cister
cký a trhové místo nad ním vzniklé zve se hned
Pomuk, bned Nepomuk Tatáž slovní obměna děla
se 1 při osadách jiných. Probilice zvány též Ne
probilice, Vřeň, Nevřeň, Pěkosice Nepěkosice, atd.
Prozrazuje tudíž neznalost věci, kdo by chtěl
Jana Nepomuckého poráteti Janem Pomuckým.
Zda pocházel sv. Jan z rodu Českého či němec
kého, posud nelze 8 určitostí pověděti; tolik jen
se ví, že byl knězem milým Č:chům i Němcům a
že zajisté jako generální vikář rozsáhlé arci
diecése jistě se smluvil s Čechem i Němcemv při
rozeném jejich jazyku. Jest lží, že sv. Jan půjčoval
peníze způsobem nechvalným; půjčoval Sice, ale
nežádal z nich úroků. Náš světec nebyl takovým
mnohoobročníkem, za jakého byl vyhlašován; do
stával různá obročí postapná za sebou. Spisovatel
neustupuje od přesvědčení, že sv. Jan byl umučen
pro zpovědní tajemství a udává vážné důvody
pro dosavadní tradici katolickou. Bulla kuuoni
zační platí známému generálnímu vikáři Janovi a
nikoli muži jinému, ač se do bully papežské
vloudil mylný letopočet a jakkoli sám Tomek se
domníval, že bulla platí Janovi jinému. Církev
neproblušuje svaté, aby nás učila letopočtu, ale
aby nás upozornila na vzory k následování ctností.
Neomyluost její vztahuje se na věci víry a mra
vův, nikoli na vědecké luštění letopočtu. Jest ne
pravdou, že by byli teprve Jeanité úctu k sv.
Janu zavedli, aby potlačili úctu k Janu Husovi.
Spisovatel uvádí důkazy, jak veliké úctě těšil se
mučedník Jan v naší vlasti dávno před založením
řádu jesuitekého. A tak spisovatel na základě
pramenů nejvěrohodnějších, věcně a kriticky od
bývá hlavní výtky, jež proti v. Janu protikato
lický tisk uveřejňoval Počícá si přesně historicky;
na veliké zázraky, jimiž Bůh sv. Jana oslavil, se
neodvolává; a tak nemůže se říci, že pomáhá si
pro nedostatek vědeckých poznatků z Časů dáv
ných způsobem jiným. Práci svoji věnuje české
iotelligenci, zvláště historikům z povolání. A my
doufáme, že tato historická studie nalezne pří
slušnou pozornost u odborníkův. Spisovatel šel
všude ke kořenům, pověděl po pilné práci mnoho,
o čem jsme posud nevěděli. Nikde není stopy po
nějakém strannickém básnění. po ukvapených do
hadech ve vlastní fantasii spředených, jak to ví
dámo v „historických“ spisech našich strannických
odpůrcův. Ti dovedli snadno a bez velikáho studia
pobaněti památku sv. Václava i av. Jana Nepo
muckého. Není to nic divného u lidí, kteří přímo
anebo nepřímo měli vinu na velikém šíření proti
katolického podvodného pamíletu „Pogiova.*

Různé zprávy.
Upozornění. Za příčinou svátka sv. Vá

clava příští číslo „Obnovy“ vydáno bude již ve
čtvrtek 27. t. m. Prosíme proto o včasné zaslání
zpráv.

Ničemnánepoctivost franconzských
protivníků katolietva. WaldeckRonsseanua
Briseon prohlásili živě: „Kongregace (katolické řehole)
mají v úržsní ruilliarda (tisfo milionů franků). Zmoc
níme so jí'a věnujeme ji starobnímua pojištění děl
nictva.“ Srojí lží o millisrdě chtěl Waldeck Ronasesu
ještě více podnítiti socialisty a jiné živly protikato
lickó ke konfiskaci církevního majetku. Milliarda! To
se povede dělnictvu dobře! Proto honem sem a tím
tak velikým jměním katolictva| — Na skutečné mil
hardy židovské časopisy aocialistické při tom nepo
ukazovaly. Teď se konečně ukázalo, jak předstírané
výpočty byly zúmyslně falešné. Do jméní kongregač
níbo vpočítány s šidovskoa ohbytrostí cizí pozemky
sousedící s kláštery, budovy od řeholí pouz= prona
jmuté, atd. Ve skntečnosti však se nyní ukázalo, že
celé jmění kongregační vlastně obnášelo okrouhle

ouze 287 millionů franků Tedy pověstný Waldeck
Rousseau a Brissun udávali jmění koogregační skoro
čtyřikrát větší, neš jaké skutečně bylo. Teď už se
příšlo na švindl oněch počtářů; ale to nevadí poži
dovětélé vládě. Statky Kongregační jeou již jednou
zabrány a protikatolická vláda teď po skutku jiš je
nemusí vraceti. A k tomn všema nové, ještě větší
překvapení nastalo v dělolckém lidu franconsském,
když týš poznal, kdo vlastné se má dobře z nloupe
ných statků. Úředníci, kteří provádějí „vyvlast
nění“ statků řebolních, hromadí process na procese,
takže židovští advokáti mají tam rejské časy. A
tak dosud nemá so všebo státní pokladna pro
dělníky ani jednoho franka; neopsk nyní doston
ily dosnd nessplacené výloby výše šesti mil
ionů franků ©Tak 6+ hospodaří a uloupeným ma

jetkem! Sám protikatolický list „Action“napsal proti
nestydatémo a bamišnéma tomu řísení: „Likvidace
(vyšetřování a převádění jmění) tyto prováděny byly
spůsobem tak fantastickým (přemrštěným a podi
vínským), še jsme ochotei, bude li si toho pam Briand
přáti, dokumentárně (platnými důkazy) potvrditi ne

nešvary, jichš se likvidátoři dopouštěli. Jednání jejich
bylo prosté všeho stadu a powměchem pro každou
kritika. Je ostatně samozřejmo, že likvidátoř:, kteří
ze své Činnosti nejtočnější zisk mají, všemožně se
přičiní, aby ve svém řádění co nejdéle mohl: pokra
čovati.“ — K tomu dodáváme, že feholsi domy,
v nichž řeholníci a řeholoice ee mojlili, nenneným a
sirotkům poslahovali, mládež vzdělávali, prodávají a4
bluboko pod cenu židům, kteří v ních zřizují kořalny.
Pustý řev opilců v takových domach bude pode všebn
větší apáson Francie než zbožná roz,íminí o Božskén
Trpiteli. Požidovětělá Francie dala milost šidovi Drey
fasovi, když ho sond prohlásil za velezrádce, pustila
nyní na svobodu zlodějka mnoha millionů Hamber.
tovou, platí obrovské "omy úroků svým židovským
věřitelům, ale své krajany — řeboloíky vybnola a
domy jim webrala. Teď se teprve povede Iaraeli ve
Francii znamenité. Z konfiskovaného jmění dochoven
skóho nebude mít lid nic — jako neměl v jiných
státech,

Stálé zdrašžovámí. Následkem špatné
sklizně medu v celé střední Evropě nastane zdra
žení medu. V Hradci Králové a okolí bylo však
medu tolik, jako málo kdy před tím. — Sklárny
v severních Čechách od I. ledna 1907 zdraží své
výrobky a sice shlo křištálové o 59, barevné o
109/,. —Továrníci svíček zvýdujítceny nejlepších dru
bů svíček o 6 hal. ostatních o 4 bal. na balíčku,
— Zdražování potřeb stoupá na všech stranách.
ale příjmy dle toho se neřídí.

(3) Taky proletář. Dle zprávy „Obrany
da“ redaktor „Práva lidn“ A. Němec sám přiznal
své příjmy takto: roční služné 3600 K, roční příby
tečné 600 K, hotové jmění ve spořitelně 760) K 6 h,
nepočítaje v to cenné papíry a losy. A takový „pro
letář“ hřímé pak proti „zazobaným měšťákům“ a roní
slzy nad bídou svých soudrabů. Spočítejte si, kolik
mají ročně ketoličtí faráři, jimž jejich důchody vy
čítáte! Ale což Němec! Ten je v socialistickém tá
boře jen ekrovnou veličinou. Daleko líp se mají
z dělnických peněz socialističtí židé ve Vídni, na které
platí i čeští chudí aocialističtí dělníci. Pořád aocia
hetičtí předáci hovoří o rovnosti, pláčí farizejsky nad
neutěšenými poměry svých poslušných ovcí, říkají, že
pracují k tomu, aby každému člověku stejně dobře
se vedlo. A zatím neprovádějí majetkovou rovnost
ani ve vlastních závodech. V socialistické tiskárně
dostává obyčejný dělník míň než sazeč, gazeč míň
než strojmistr, atrojmistr míň .ež jeho představený.
Zkrátka v tiskárně „strany dělnické“ jsou dělníci
míň placeni než intelligenti — jako jinde Udělají
obecnou rovnost socialisté v celém státě, když jim
rovnost nevoní ani v jejich nejvlastnějším závodě?

Zase ukázka socialistické vzděla
mosti. 3. září skonal v benešovské okresní nemoc
nici nelidsky ztýraný soustružník brodecké přádelny
Bartůšek. Už před rokem tomuto muži, který se ne
chtěl připojiti k pocislistickým stávkářům, bylo vy
brožováno zabitím. Konečně letos abožáka sarovci
kamenovali a mlátili do něho klacky tolik, že celé
tělo bylo pokryto krevními podlitinami a boulemi —
zvláště krk a hlava. Ostrým kamenem mu profali
tepnu na hlavě, takže krev mocně atříkala, pokud
nedal lékař dr. Maxera obvaz Nyní již Bartůšek pod
lehl hroznéma ztlučení, jako obíť socialistické „vol
nosti, rovnosti a bratrství“

(20)Hlsterický koutek, Kalicha české
státní právo v neúctě — u Čechů. U koho?
U části členů národa Českého a to kalich v neúetě
u výstředních Husitů; české státní právo v neúctě n
českoslovanakých eocialních demokratů | Stanovisko
sociální demokracie k Českému státnímu právu, k per
gomenům „od myší rozežraných“ jest dosad v čsratvá
paměti. Méně známo jest odmítavé stanovisko někte
rých Husitů — ku kalichu O tomto zvláštním zjeva
píše neklerikálaf Kroaika Zapova av. II. str. 889 ná
sledující: „Proč Žižka r. 1421 od Berouna do Tábora
odejíti musel, toho příčinou byla volká neavornos“ a
výstřednost některých kněží táborských, kteř neznali
mezí novot svých, a samým Táborům již pohoršení
dávali. (Není divno; Hasité zavrhli rozhodující auto
ritu čili vážnost všeobecného koncilu církevního, t.j.
shromáždění biskupů s papežem a místo autority
církve obecné postavili ai za rozhodojící autoritu ve
věcech víry a mravů pražekon oniversitu, ovšem tebdy
kališnou; leč autoritě té brzy se vzepřeli Husité ra
dikálnějšího smýšlení, totiž Táboři a řídili ve usnese
ními uvých kněží 6 Mikulášem z Pelhřimova jakožto
biskupem v Čeje, ale i této táborské autoritě vzpírali
se někteří výstřední kněží táborští, chtějíce býti au
toritou učící sami sobě a tak nabývala pozuenáhlu
platnosti zásada: „kolik hlav — tolik smyslů“, kve
liké ovšem škodě celého hnutí husitského. Poz. pi
satele.) Na Táboře již po delší čas kněz Martin
Honske učením svým o svátosti oltářní opět jinou
novota oilné zaváděti počal. Učil totiš, jak již na
Pražském hádání (v prosinci 1420) podotknato bylo,
že jest chléb a víno pouhé znamení těla a krve Kri
stovy, še této svátosti proto žádná úcta poklekováním,
klaněním a jiným způsobem prokazovrána býti nemá,
a že ji lsikové sami mají sobě bráti a oltáře neb
z rukou kočse a ji přijímsti. S takovým míněním
vystoupil jiš před tím vloni jistý vladyka Sigmunt
z Ropanv kraji šateckém, a nazývalo se to učením
pikhartským .. . Z příčiny řečeného kněze Martina
Housky počali se Táboři mezi sebou silně dvojiti;
jeho přívrženci počali hostie s monstrancí vyhasovati,
monstrance, slaté a stříbrné kalichy a okffnky, v nichš
večeře Páně so chovala, lámati a pohazovati, vysmí
vajíce se drobým, še te starého svyku přidržují ...
V Prate zbrozilí se této správy o „píkbartském ka
cířství“ povašnjíce je za novou pohromu na vlast a
národ uvalenou, zvláště kdyš doslýchali, jek neuctivě
noví soktáří chovají ae k posvátnéma těla a kevi
Páně, ale i k samým monstranoím a kalichům vůbec.“
— — A přece byl kalich u Husitů v úctě veliké;
čtemeť o té věci: „Tak vzalo (r. 1415) počátek ono
pro Čechy osudné rozdávání pod obojí a ónen kalich,
pro kterýš pak národ Český s celým srětem do boje
na Život a ne smrt se pustil“ (ov. II. otr. 600). A
kdyš huvitětí Čechové v prosinci r. 1432 ku sboru



Basilejskému jeli a k Norimberku pa cestě se přiblí=
žili, tu „Matěj Loude z Chlumčan, hejtman písecký
strany táborské, na svém voze dal vztýčiti korouhev
táborskou; na jedné straně namalován byl Kristus
na kříži, ne druhé kalich, nad ním hostie a nápis

Veritas omnia vincit“ („Pravda vítězí nade vším“).
Ťaké jiní vozové českých poslů měli pokrývadla spo
dobnými znaky.“ (Sv. [I. str. 1149). Na cestě zpáteční
poslové Basilejští na to nastupovali, aby táborská
znamení s vozův Loudových eňata a odstraněna byla;
prosili v tom také kněze Prokopa o přímluva a on jí
neodepřel; avšak po dlouhém o té věci přemítání a
jednání dána jest od Čechů ze spolka odpověď, že
ukrývání znamení avých, kalicha totiž a hostie, slou
žilo by jim všem k pnecti, a protož aby toho od nich
více nebylo žádáno; korouhve však své dali aložiti a
neukazovali jich více.“ (Sv. II. atr. 1173). Vůdce
Táborů Jan Žižka zval se dle hradu svého zvaného
Kalich z Kalicha a místo rodinného erbu raka užíval
pečeti s červeným kalichem v černém poli, jalž se
spatřovalo na praporech táborských“ (Sv. I[. atr. 307).
A přes to přese věs v lůně samého Tábora pro kalich
— posměch.

Báchorka o církevním jmění a bla
hobytu katolického duchovenstva u nás.
Pod tímšo titulem vypočítává vědecký časopis Vlčkův
„Osvěta“ na základě přesné statistiky, jaké důchody
vlastně připadají na kněžské jednotlivce z celého cír
kevního jmění v Rakousku. Uvádíme z toho něco.
Celkové jmění církve katolické v královatvích a ze
mích na říšské radě zastoupených obnáší okrouhle
813,500.000 K. I kdyby toto jmění bylo prosto všech
závazkův a povinností, pak by z toho měl při do
savadním počtu duchovních jeden kněz 740 K ročního
důchodu (při 49/,). — Všechna obročí v naší polovici
říše mejí celkovou cenu 191,343,919 K ae vším všudy.
Kdyby se toto jmění rozdělilo na 14.228 kněží, kteří
v této polovici říše jsou, tu by se každému poskytla
roční renta pouhých 5,8 korun. — Jestliže však
odečteme od důchodů © církevních příslušné daně
přímé, zemské, okresní s obecní přirážky, pak při
padne z těch důchodů z 638 koran na 459 kornn.
V kněžském jmění shora uvedeném jsou započteny
také budovy a inventář, jež žádného užitku nedávají,
naopak spíše příjmy obročníkovy ztenčají. Z promy
šlených údajů „Osvěty“ vysvítá, že by kněžstvo ne
mělo dostatečných příjmů ani tehdy, kdyby bohatší
držitelé se podělili rovnou měrou e chudšími. Jest
farizejetvím a násilným zavíráním očí před drenoa
pravdou, jestliže socialista volá, aby biskupové a
kanovníci rozdělili své statky mezi chudší kněze; pak
že bude jednoduše bned farářům a kaplanům pomo
ženo. A může býti divu, že ei kněží vypomáhají štólou,
když mnobý z nich nemá aní tolik ročních příjmů
jako prostředně placený dělník? A počítejme, jak ve
jikoa kancelářskou práci vykonává knéz pro stát
zdarma| Jen erovnejme jmění kněžstva s jměním ži
dovstva! Několik židů v Rakousku má více ročních
příjmů než všecky tisíce kněží dohromady.

(3) Socialisté a národnost. Dosud
známo jest, jak zachovali se čeští socialisté v Brně
při volbách a s kým táhli za jeden provaz proti apří
mným Čechům. Teď bylo nějakého hluku proto, že
socialisté budějovičtí prohlásili za příčinou voleb soli
daritu se stranou českoa proti německé radniční klice
odrodilce Taschka! Židovský tisk docela začal se hor
šiti, jak prý mohou němečtí socialisté voliti sČechy |
Na to odpovídáme, če v Budějovicích udržují německý
ráz města židé a několik německých fabrikantů, na
nichž plno budějovických Čechů existenčně závisí. A
jest to nějaká obzvláštní ctnost, jestliže dělník z české
krve zrozený chce volití se stranou českou? To jest
přece povinnost zcela přirozená. A jaké horšení nad
tím, že němečtí soudrazi aspoň na venek 8e uvolili
jíti se soudrahy českými? Vždyť i poctiví Němci mu
sejí se horšiti na čachrářekou strana Taschkova, která
samým Němcům tropí svojí nepoctivostí a úžasnými
intrikami velikou ostudu. A pak několik německých
dělnických voličů padá při volbách v tak velikém
městě příliš málo na váhu. A nač tolik hlukuo stano
visku českých socialistů právěteď? Proč o jejich stano
visku z let dřívějších se nepsalo? Proč? Vždyť dříve
strana rudých také viděla, co všecko klika Taschkova
tropí. Socialisté začali dělat veliké vlastence — aepoň
na venek — teprve tehdy, kdyš až neviděli vyhnutí. A
jestliže by se postavili na strana českou, tu by
vlastně prospěli blavně sobě, poněvadž ae zde jedná
téš o boj dělníka proti kapitalistům. Mnoho upří
mnosti a národnostního citu nehledejme u těch, kteří
jsou poslnění šovinistického šida Dra. Adlera « Vídně.
Teď vyšukal tisk národních sociálů, že socialisté bu
dějovičtí se umlouvají potají 6 Němci a židy. —
Y Cmuada v Dol. Rakousích čeští sociální demokraté
pomobli Němcům k vítězetví ve IV. sboru, ačkoli by
bývala jinak zvítězila kandidátní listiná česká. A kdy
už konečně důrazně budoa žádati vídenští Čeští so
cialisté, aby jejich národnostním potřebám se vyšlo
vatříc s větší ochotou? Zetím žid Dr. Adler je udr
žuje — v míramilovnosti.

. Dílny Kruppovy. Dne 1.dabna 1906bylo
ve všech závodech Krappových zaměstnáno 632.683
osob, z nichž 65065 úředníků. Průměrný denní plat
obnášel 6-12 marky, Železnice závodů má délka 68 km,
denně jezdí 60 vlaků, k čemuž ae používá 17 loko
motiv a 716 vozů; železnice úzkokolejná má délku
49 km, 28 lokomotiv a 300 vozů. Telegrafal dráty
mají délka 91 km s 21 stanicemi, telefon má délku
460 km a 500 stanic, — Teď si můžeme představiti,
jak obrovské samy platí se na celý sávod ten, který
vyrábí válečné zbraně na usmrcení li.f. Kdy konečně
nastan: větší láska k blišníma, aby se mohly dáti tak
veliké peníze raději na ústavy dobročinné neá závo
dým vyhotovajícím amrticí děla? Militerismus nikdy
nebyl v takovém rozkvětu jsko v nynějším „osvíceném
a humápním“ století.

Kdo sbíráte poštovní zmámky. Jistý
americký milionář a sběratel poštovních známek nabící
40.000 marek za poštovní známka, která se udržel,
pokod posud známo, pouze v jediném exemplara p to
v album horlivého sběratele anglického hrab. z Crgv
fordn. Jedná se ta o poštovní známku nazvano z marka
Annapolských poštmistrů na původní ob“ ice, Tyto

známky byly předchůdci nynějších poštovních známek
Spojených států amerických. Takvysoká cena nebyla
posud nikdy za poštovní známku nabízena. Posud
největší cenu za poštovní známka dalo německé říšské
poštovní moseum, a to ze známkaz ostrova 8v.Morice,
suma obnášející 36.000 marek. Za ta známka zaplatil
princ Waleský, jenž má nejlepší sbírka poštov. známek,
před krátkou dobou 28.000 marek.

Osazování cizích sedláků v Bosně
a Hercegovimě pokračujejen pomalu.C.zí osad
níci, tvořící 1817 rodin s 9660 osobami, zabrali tu
21.892 hektarů půdy. Na takovouto usedlost selskou
připadá průměrně 12 ha (60 měřic) půdy. Osadníci
donesli s sebou do nové vlasti 2'/, mil. K oa hotovosti,
jedna rodina na 1400 K. Podle národnesti jest 830
rodin polských, 366 rusinských, 831 německých, 107
českých, 97 vlašských, 86 maďarských a 1 ulovácká.
— Naši čeští lidé, nelíbí-ii se jim ve vlasti, stěhbají
se raději do neznámé a daleké Ameriky, kdež teprvo
poznají často, jak trpký jest chléb. V Bosně a Herc:
govině jevu poměry pro české lidi daleko příznivější
a pak pro všecky případy českou vlavť nemejí dalekc.

Ovocnletví v Kalifornii jest světo
známé. Nikde snad nevěnuje se pástování ovoce taková
péče jako tu. Na jihozápadním prabu Kalifornie 605
kilometrů dloubém a asi 100 km širokém vysázeno
jest na 36 milionů ovocných stromů. Po zásoboní do
mácí spotřeby vyváží se odtud ročně na 90.00 va
gonů ovoce i zeleniny, a ovocnářských i zelenářských
výrobků. V Americe požívá so ovoce jako nikde jiude,
i nejchudší rodiny dělnické mají ho denně na stole,
A u nás, třeba se jako letos stromy pod tíží ovcce
rozlamují, přece nejeví 8e povšechná unaba, aby ovoce
a výrobky z něho zdomácněly iv nejposlednější chatě:

Obyvatelstvo světa. Na naší zeměkouli
bydlí asi 15 set millionů lidí. Z těch bydlí v Evropě
366 millionů, v Asii 830, v Africe 170, v Americe 128
a v Australii 6 millionů. — Podle národnosti jest
Slovanů 132 millionů, Němců 72, Aogličanů 120,
Švédů 5-6, Dánů 47, Hollarďanů 6-8, Vlámů 37,
Franconzů 46, Španělů 60, Vlachů 34, Portagalů 20,
Ramunů 10 a Řeků 6 millionů. Židů jest na světě
11 milionů. Ostatní lidstvo patří k plemeni žlatéma
čili mongolskéma. (Mongolové, Číňané, Japonci, Ma
daři, Tarci a j.) počtem 480 milionů, k plemeni ra
dému počtem 10 millionů, k plemeni malajskéma čili
bnědému počtem 50 millionů, k plemeni arabeko
africkému 60 millionů a k černému čili ethiopskému
190 millionů. — Dle náboženetví jest 490 mil. křes
tanů (a to katolíků 270 millionů, ovaogelíků a sek
tářů 110 millionů, řecko-nesjednocených 110,) židů LI,
mohamedánů 220 a pohanů 780 millionů. — Řečí
jest na celém evětě asi 860, a sice v Evropě 89,
v Africe 114, v Asii 123, v Americe 417, v Australii
a na různých ostrovech 117.

Munoho-lispotřebují mouchy, vypočítal
jistý německý učenec. Pochytal 3000 much 4 zavřel
je do pokoje, z něhož nemobly nikady uniknooti. Za
potrava dal jim homoli cukru. Za šest dnů byla ho
mole v moucbách. Dle toho onen učenec usoudil, že
na jednu moucha přijde třináct setin libry cukra za
4 týdny. Z toho dovozoval: v mnobém velikém hotelu
může seza sezonu stravovati 13 milionů much. Popře
je-li se jim, činí jejich účet 20 h, čili v takovém ho
telu přijde stravování much na 260.000 koran. Ovšem,
v každém botela moucby cnkrem a podobnými labůd
kami nekrmí, ale německý učenec to — předpokládal.

Pálení matí. Přichází doba, kdy se budon
po většině pro zábavu na polích páliti hromady 80
chých bramborových natí. Hustý, štiplavý čmoud váleti
se bude opět ustavičně po našich krajích a znečisťo
vati bude beztak už i jinak otrávený vzduch. Jest
věru na čase, aby takovým zábavám obrožajícím zdraví
lidské byla jednou pro vždy učiněna přítrž. Zvláště
na blízku lidských bydlišť ať se takové ohně zspoví
a bude to zajisté v zájmu všech, aby si příslušní or
gánové takových nešvarů bedlivě všímali. Pro nebez
pečnou zábava několika dětí nebudou přece museti
trpěti ti ostatní. Jest to také povinností obocních
úřadů, aby na počátku bramborové sezony upozornily
na tento ošklivý zlozvyk na našich polích, spojený
a nebezpečím pro zdraví a život lídaký. Na rodičích
pak zvláště jest, aby děti před touto zábavou varo
vali, poukazujíce na možné, často již se přibodivší
veliké neštěstí. Přesto věsk zase budeme čísti v no
vinách, če tu a tem uhořelo některé dítě snebo se

nebezpečně popálilo při pálení natí. Tedy ze stano
viska všeobecného zdravotnictví a nebezprčí obrožu
jící zdraví a život bylo by ne čase pálení obňů ne
polích v době podzimní zakázati anebo přísně omeziti.

Velké honoráře. Největšíhonorářze žijí
cích umělců dostává: ten rista Jan de Reezke. V Ame
rice dostával za večer 6000 K, ano jednou si vydělal
za večer 13.000 K. Nyní žije v Paříži a vyučuje 40
osob zpěva, kteří mu platí každý za hodina 150 K.
Z umělců ua klavír vydělá si nejvíce Paderewski, který
jednou si vydělal za několik měsíců v Amer.ce
900.000 K.:Pak následuje co do honoÁře Jan Kubelík,
houslista, který clostárá za večerní koncert obyčejně
3000 K. Houslista Josef Hofornn bere za koncert
bonorář 1800 K Milionář Aetor aspořádal zábavný
večer pro avé hosty a pozval si tři umělce. Zpěvákovi
jménem Caruso zaplatil 12.000 K, zpěvačceMolba dal
96009K a malému housliatoví Elzanovi 4800 K. Stál
tedy tento kudební požitek 28.400 K,

„ Příloha. K dnešníma nákladu „Obnovy“
přikládáme prospekt pana Fr. Oktávce, zlatníka
a hodináře v Hradci Králové. Doporučujeme
k prohlédnutí.

Zasláno.)

„ V poslední době šířené pověsti o změně v osobě
nájemce hotelu „Adalbertina“ prohlašujeme za vy
myšlené a úplně bezpodatatné.

Politické dražstvo tiskové v Hradci Králové,
19. září 1906.

Dr. Frant Reyl,
t. č. jednatel,

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 16. září 19.6 1

bl pšenice K 12:90—1400, ita K 10'50—11:00, jedmo
ne K 10-30—1100, prosaK 10'6C—11:0, víkve K 00:00
—0000, hrachu K 1870—1900, ovsa K 580—6 80,
čočky K 44:00—46'00, jahel K 20 00 —00'00, krap K
18:00—34-00, bramborů K 3-20—0'00, 1 hl jetelového
semene červy. K 86-00—9600, 100 kg jetelového ne
mínka bíl. K00:00—00'00, růžáku K 0'00—0:00, maku
K 33:00—36-00, Iněného semene K 07:00 —00'00, 10"
kg žitných otrub K 1180—0000, 100 kg pšeničných
otrub K 11'80—00'00, | kg másla čerstvého K 248
—2-80, 1 kg másla převařeného K 0.00—0.00,
1 kg sádla vepřového K 156 —1:60, 1 kg tvarohu K
0-28—0-32, 1 vejce K 0:6—0:7, I kopa okurek K 340
—3:00, 1 kopa zelí K 3:00—850, 1 kopa kapasty
K 1'60—4440, 1 hl cibule K 5-30—400, kopa drob.
zeleniny K 100—2'00, 1 kopa mrkve K 1-20—180,
1 bečka švěstek K 090—1'10, 1 hl jablek K 3:20—
4-20, 1 bl hrošek K 4'80—10:00. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 15. září 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 891, šita
469, ječmene 912, ovsa 459, prosa 10, vikve 14,
hrachu 6, čočky 11, jshel 6, krap 12, jetel. semínka
128, lněného semene 128, máku 47. — 3%.)Zeleniny:
zelí 180 kop, okurek 95 kop, kapasty 58 kop, cibale
34 bl, drob. zeleniny 200 kop, mrkve 32 pytlů,
brambor 109 hl, salátu 00 kop. — 8) Ovoce: jablek
109 hl, brušek 27 bl, dvostek 711 beček. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 2 kusy, podavinčat 606 kusů.

Mmornítůmkakaa ačokoládyodporučaje6000BAjépo:|
3 Jane Hoffa

Kandol-Kakao
obsahuje nejméně tuku, stráví se co nejsnadněji,
nezpůsobuje nikdy zádpu a jest při nejjemnější

Hbé ohuti neobyčejně levné.
Pravé jen se jménemJan Hoff

e soahrannou snámkou s)Va«.
BaHókypo '/«kg za 90 hal.
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Uznaný za nejvýbodnější a nejlevnější ná

'upní pramen v Rakousku veškerých

úslal, parameniů
»rádla, přaporů, příkrovů, koberců a
zovového máčiní ve výrobnách nejstaršího
úvodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. 86.,

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Jbrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
t výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Pri nákupnípřamel
látek pro domácnost, jakož i dámských apánských
látek jest u Tkalcov. výrobmího spole
čemstva „Vzájemnost“ v Hronově. Tóžlze
obdržeti partie zboží 30 mt., obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, ozfordy, bar
nhenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za HK 12-—, vyplaceně od koruu 20-— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.norKAOOA
Aěeobecná úvěrní Danka

w Hradci Králové,
filiálka ve Vídni VI., Getreldemarkt 18,

přijímávklady od 1 K počínajena
úrok 4/—59, dlevýpovědi.

Záruka hotově splacevých závodních podílů, fondů
reservních a jiné ca. K 400.00000. Složní lístky

pošt. spořit. zašlou se na požádání zdarma.

Poskytuje půjčky úředníkům, učitelům, důstej
níkům, obchodníkům a vůboc důvěryhodným

enobám všech stavů ne výhodné splátky.

Poskytuje zálohy na cenné papíry a skvosty a
zabývá se všemi obchody bankovními.
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PŘLOŽDLOSUÁ KOUJĚ!
Zachovalý starší tvrdý i měkký nábytek,
garnitury i pohovky moderních vzorů za

každou cenu prodá

K. V. Skuherský,
v Hradci Králové, proti hotelu „Merkur“.ROSESESTEOOESOEOSE

JÁN STOUPÁ v Prag,
Václavské náměstí číslo 32.,

doporučujevždy ve velmi bohatém výběru

svůj hojně zásobený sklad
koberců. záclon barevných i krajkových,

pokrývek na stoly a lůžka, přikrývek proivaných a flanelových, přikrývek cestov

nich, plalaů, deštníků veškerých cestov, c potřeb,županů, haveloků atd.
Úplné zařízení do hotelů. — Úplné zařízení

- bytů soukromých. — Úplné zařízení ložní. —
Úplné výbavy pro nevěsty.

W“ [ilusirované cenníkyzdarma a franko. "B

p
HARMONIA

též evropského systému

RudolíPajkrá spol.
v Hradci Králové,

Sklady:
Badapešt,VIII. ker József
kórůt 15 cz. — Praba,
Ferdinandova tř. 48.
Vídeň=VIL.,Mariahilferatr.

86

Cennfky zdarma a
franko.

Nejnižší měsíční
splálky.

+ P. T. duchovenstvu zvláštní výkody.

Unělaekéřezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty prodomácnostatd.provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Prace solidní. Ceny velmi mírné.

Nádhernýbyt
k pronajmntí v I. patře

4 parkotované pokoje, kuchyň,
lázeň, ostatní příslušenství, dva

balkony.

Eliščino nábřeží č. 322.

m — m

KR IAKAKAO
Piana,

planina,
harmonia

avarhany
7| Dojnovějších

soustav — levně

též na splátky a výměnu nabízí
první královéhradecká továrnaAL. HUGO LHOTA,

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.POZO OPAVA

C.k. místodržitelstvímkoncessovanáa c. k.
ministerstvem kultu a vyučování ve Vídni

schválená
první dívčí odborná škola pro vyu=== Čování kreslení střihů,

braní míry, šití a aranžování veškerých' co
C ýc m :

Emilie Houdkové v Hradci Král,
Velké nám. č. 36. (vedle biskupské residence).

O
Karsy trvají:

V kreslení střihů1 měsíc i déle, až se žákyně
řádně vyučí. V kreslení střihů, braní míry,
šití a aranžování věškerých dámských oděvů
3 měsíce, 6 měsíců a mistrovský kurs 1 rok.
Kurs počne vždy 1. a 15. v každém měsíci.

Vysvědčení zákonné. Přihlášky každodenně.
Pro vzdálené též ubytování a stravu za velmi
výhodných podmínek.

Učitelka industriálních učitelek obecních a
vyšších škol. Za řádné vyučení se ručí. Vy
učování děje se česky, dle potřeby a přání též
německy. — Dotazy zdarma a franko vyřídí
majitelka školy. Přijimaji se též slečny do
bytu na celé zaopatření,které navštěvují místní
jiné školy neb ústavy. v ceně mírné, dozor

. pečlivý.

Emilie Hondková,
majitelka odborné školy v Hradci Králové,

Velké nám. č. 36. (vedle bisk. residence).

W
C. a k. dvorní fotograf

J. S.

Rradec Král.
Adalbertinum,

Fotografování světlem umělým
Patent Langhans

umožňuje momentní příjmutí při kaž
dém počasí a každé dohě.

Zařízení toto zda

bez konkurence,ša Kbdě iii
1

|
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ručujeseobchodfirmy ČKA Á ROÓSSLE v P du bi ( h
A PCECBSDĚ CCD.

Ceny levné a pevné.

"de
L odděl. lány sklad suken a jemných látek naaláry.
IL odděl.Dámské látky hedvábné, viněné a prací.

Při hotovémplacení III. odděl.Koberce, záclony a výbavy pro nevěsty.
Očekávajíce laskavou návštěvu a prohléd

len nutí našich závodů bez nuceného nákupu,
9 „ „„NB.Zvláště upozorňujemena naše zefirové kanafasy a trváme v dokonalé úctě

gp, (peialitmvěbyR. A R. Růžička 4 Rossler| . )

a modní látky ku nastávajícímu M

podzimnímua zimnímuobdobíV Jj SP ALEKdoporučuje a vzory na požádání zašle —— a =

Sp- WB- =* | Obchodní dům se sukny v Hradci Králové.

| U pramenekoupiš==
—== mjlépo4 nejlevněji! (90 zl.

. Z objednáš

SOCHY, OBRAZY, OLTÁŘE obavlástě, když objednáš | angl. ložnice z tvrdého massivního

SKÁZoEasoat PSrNĚDuPzpniců 1 US OOUČKOVYspeciální véby, číhoa bohatéhoProvodeníse zaCÍRKEVNÍCH CO NEJLEVNĚJI U FIRMY ručením:

O

kterou kus 23 Mtry za K 16:— na dobírku zasílá

PETRAPUŠKA.SYNOVÉ) om nanese | || FR otné semm— 2 noční stolky s mram.

UMĚL. ZÁVODSOCHAŘSKÝA ŘEZBÁŘSKÝ 1 umývadlo s mram.1 zrcadlo
PRO PRÁCE KOSTELNÍv SYCHROVĚ. '

- | M . h h uakaždonstanicizazíláZanožky1988, raw ny OC továrnana nábyteka dekorační
pokud možno z měšť. školy předměty

PROVEDENO PŘES M NOVÝCH OLTÁŘŮ, s

A)B.HROBŮAOBNOVENOAS00STARÝCH přijme se do učení u K. V. Skuh erský,
1 ŘŮ. O———————— - «9 Jos. Kieslicha, HradeeKrálové.

| | majitele uměleckého zárodu pozlacovačského Zuna ČéB ne mírné adntdní »plátky

| v Hradel Králové. Ádejtaprospekt a cenn k sdarma « franko. x- (3 T,
Inu, do „Města Paříže“, “ijj

Kam spěcháš galanterního to obchodu
NA příteli RudolfaŠtorchas v Hradci Králové, proti Grandhotelu.BE" Prohlédněte si výkladní skříně! "Sg

Je“35rnVE praženáodK13-.
Kašdť zkouška nadmíruuapokojí. : | W U " oZáložní úvěrní ústav

Fr, Jelinek, Slatiňany, Čechy. |
V HRADCI KRÁLOVÉ.

© 42 NĚ 6 | Založenroku1868,
Garanční fondy: Akciový kapitál K 2,000.000"—,reservy 500.000—.

Zůrokuje vklady:

Josef Strádal | 3 —xm 4 zdednoWošan

1M

Geny lovné. Vzorky zdarma A franko.

dříve na pokladniční poukázky do dne vybrání,

Ignác Strádal

m v Humpolci 8
doporučujesvůjhojnězásobený | Oddělení bankovní. Směnárna. Skladiště.

na běžný účet dle ujednání.

sklad S uk el, | K bezpečnémuuschovánícennýchpapírů
cheviotů a modních látek.

Vzorníky zimní so již rozosílají.

gy“ Zásilky přes 20 K vyplaceně. “©8

Přihotovémplacení59,slevy. a Filiálka YY Nemilech. a

n Lol.tjeko družstvo tskové v Bradela — Vydavatela sodpovědnýredaktorAademínPochmon.— Tiskembisk. knihtiskárnyv HradciKrál



Besídka.
Kletba velké výmluvnosti.

(3) »Bořín — Bořín«, vyvolával na velikém
nádraží konduktér. Plno lidí sestupovalo s vlaku,
Do čekérny třetí třídy vešla starší žena s rancem
na zádech a sedla si u kmotry, která měla vedle
sebe veliký koš. Kmotra vyhlížela nějak starost
livě, ztrápeně. Jakmile měla vedle sebe sousedku,
rozvázal se jí jazyk; »Odkud jedete, tetičko ?«

»Z Pálenic; byla jsem tam u syna na po
svícení.«

"A já zas jedu z Prahy. Zavážela jsem tam
hocha do obchodu. Muž mi řekl, že by si hoch
dojel taky sám. Ale já jsem odpověděla, že je
přece potřebí na chlapce dát pozor, aby věděl,
kde přestoupit, kde lístek si má koupit. A třebas
by v tak velkém městě někde zabloudil. Už jsem
v Praze byla dvakrát a tak jsem si řekla, že na
šeho Františka doprovodím. A vidíte, jsem už
hodné zkušená osoba, a přece se mi stal v Praze
malér. Přejeli jsme na elektrické dráze dvě štace,
že ani nevím, jak se to stalo. A já jsem přece
tolik opatrná a pozornál Když jsem hocha u
Pika utratila, kámen mi spadl se srdce, Teď aspoň
vím, že bude mít hodného pána. Vzale jsem sebou
pro Františka i pro pána něco na zub. A tam
zas jsem všelicos do toho koše koupila pro do
mácnost — pokud stačil čas. Ale při té zpáteční
cestě, má zlutá, tak veliké neštěstí mne potkalo!
Ztratila jsem jízdní lístek. Ne a nemohla jsem jej
nalézi. ©Hned jsem musila zaplatit přiměřenou
pokutu. A teď k tomu ke všemu na tomhle ná
draží jsem zmeškala vlak. Setkala jsem se tady
se svojí švagrovou. Neviděli jsme se už dlouhou
dobu. A tak jsme se rozhovořily o svých domác
nostech s trampotách, že jsme ani nezpozorovaly,
jak čas utíká. Doma čeká muž, čekají tři malé
děti, a já tu musím dřepět jako v zajetí. Děti už
jistě brečí, Ach, ty mne mají rády! Pořád by
byly kolem maminky. Ale téch starostí s caparty!
Však to znáte sama. Nejstarší Honza nechce jíst
nikdy jahelnou kaši; a ti druzí zase by se po ní
utloukli. Kluk chce vždycky radši kus chleba než
tu kaši. A rozpustilec! Jednou jsem ho při do
vádění třikrát notně přetáhla, Honza uskočil ze
dveří; pak se vrátil se smíchem: »Maminko, vy
jste si myslila, že budu plakat, když mne uhodite.
A já právě ne.« A přitom si vyšlapoval jako voják.

Povídám: »Kluku prostopášná, ať tě ne
zmlátím znovu.«

Náš táta říká, že je ten hoch moc vtipný.
Ten se protluče světem lehko. Lojzíček je zas
jako andílek, takový tichý, mírný. Ve všem si dá
říci, nikdy ho nemusím uhodit. Ale stonal mi
chudinka před třemi měsíci zle a zle na zápal
plic. Už jsem si myslila, že o něj přijdu. Ted je
zase zdráv jako buk; sní toho víc než některý
starší člověk. A nedávno naší maličké Marjánce
na prstíčku se objevil veliký puchýř, Chtěla jsem
jí to propíchnout špendlíkem; ale tetka Rečková
řekla, abych počkala, až ten puchýř dozraje. A
dobře poradila.

A že tak o té bolesti na prstě mluvím,
vzpomínám si, jak jsem se jednou nešťastně řízla
nožem do prstu, Právě jsem vařila oběd. Na
strouhala jsem si syrový brambor na klůcek.
V tom přišla sousedka Hrudíková a začala mi
vypravovat, jak Frantu Domkova přivedli postr
kem. Rozhovořili jsme se. A přitom jsem si ovi
novala prst klůckem a zavazovala nití. Tetka
odešla a já jsem vařila dál. Jen mi bylo divné,
že ten prst stále více bolí; až jsem si nahlas po
steskla. A ten můj ferina Honzík hned se zasmál:
»Maminko, vždyť jste si zavázala ukazováček a
bolest máte na prstě prostředním.« No — tenkrát
jsem sc nasméla, jak může být člověk roztržitý|
To víte, nebylo divu. To kuchtění u plotny a
bovor se sousedkou k tomu! Pak už jsem velký
pozor dávat nemobla. A před týdnem, když jsem
šla pro vodu ke studni —*«

»=No— konečné že jste tady=, zarazila náhle
proud veliké výmluvnosti kmotra posluchačka,
obracejíc zrak ke dveřím, jimiž vstupovali dva
mužové, »Už jsem myslila, že se s vámi neshle
dám, že jste nepřijeli,«

sÁ my jsme se zas domnívali, že tady nejsi
ty«, odpovídal starší. »Tak veliké nádraží, tolik
lidstva! Pořád jsme po tobě pátrali. Jsme tu
poprvé, a tak se nesmíš divit, že jsme tě hned
nenalezli. Teda teď půjdeme do města kupovat,
pokud je čas. A pak zas pojedeme s Pánem
Bohem dál.«

Kmotra se zdvibla. Majitelka neúnavně pra
cujícího jazyka se ptala: *A jak dlouho ještě bu
deme čekat na nový vlak řa

»Pálaruhé hodinys, odpovídala posluchačka.
eA víte to jistě ?«
»lnu ano; tady jsem se už něco najezdile.«
»Teda já půjdu s vámi. Tady by mi byla

dlouhé chvíle. Koupím našemu Lojzovi bubínek,
On je po něm celý pryč. Už kolikrát říkal, jak
by si rád zabubnoval, Chci mu teda udělat radost.«

Společnost vykročila. Na cestě povídalka ba
vila dál. Když se muž zmínil, že bude potřebí
také koupit kávu, bned omeškaná kmotra spustila
stavidla; »Lidé zlatí, to se mi nedávno, stala
s kávou nehoda! Vařila jsem tu bryndu dlouho
ve velkém starém hrnci, Říkali jsme mu »lográk.«
Zdědila jsem jej po mamince, Už jsem jej dala
třikrát drátovat, Jednou jsem se ráno trochu u

už bude kafe?«

»[ hned, hned«, konejším ho. Dříví špatně
hořelo, bylo navlhlé. A tek i Lojza spustil: »Já
bych už chtěl kofe.«

Konečně dávám lográk s plotny na lavici.
A víte co se stalo? | Celé dno najednou plesklo
na podlabu; brynda se rozlila po podlaze. Vy
padalo to ve světnici jako po povodni.
byl veliký. Já vařím pro sedm lidí.

čeli. Ale já jsem se dala do smíchu, když jsem
viděla, jaký potok pustilo to neposlušné dno na
podlahu. A naposledy se dal i muž do smíchu,
Děti však nepřestaly zpívat plačtivé terčeto, pokud
jsem neuvařila snídaní novou.« — A tak bavila
povídalka dál, až posluchače uši brněly,

Konečně návrat k nádraží. Povídalka měla
bubínek zavěšený na krku, v pravé ruce držela
koš, v levé paličky. »Prosím vás, jak už brzy
přijede vlak ?« tázala se portýra.

»Za čtvrt hodiny«, zněla krátká odpověď,
Zatím se jí na nádraží její dosavádní po

sluchači vytratili. Bezpochyby, že už je sdílný
jazyk té povídalky přesytil. Hukot pošinovaných
vagonů, pískot lokomotiv a k tomu stálé repetění
kmotřino — to už bylo příliš mnoho najednou.
Na peronu setkala se hovorná žena náhodou s ně
jakou známou kmotrou. Políbily se — a povídalka
ulevovala duši přeplněné různými dojmy znovu,
Obě ženy za horlivé rozmluvy ani si příliš ne
všímaly, jak do nich pasažéři každou chvilku
strkají. Až teprve jeden nádražní zřízenec je upo
zornil řízně: »Prosím vás, ženské, chcete-li breptat
a pořád na jednom místě stát, jděte si do čekárny.
Tady rušíte pasáž.«

»[ my už pojedeme, jakmile sem vlak při
jede.«

»A kam chcete konečně odjeti?« tázal se
zřízenec. +Už by byl nejvyšší čas, Jste tu už od
časného rána a pořád se nikam aehnete, Jako
byste měla nádraží v pachtu. Je vás tady celý
den plno,«

»lnu — já jedu přece do Nekapřic. Vždyť
to snad víte, že jsem první vlak na tu stranu
zmeškala,«

»Do Nekapřic?« vyvalil nádražní duch oči,
zatím co vlak supal do nádraží, »Ženská, vy se
tady stanete naposledy zakletou prineeznou. Tenhle
vlak jede k Dolákovu; vy pojedete teprve až o
jedenácti hodinách v noci. Pro samé žvanění ne
máte Času, abyste dbala záležitostí potřebnějších,«

»Pro pět ran Krista Pána«, vzkřikla poví
dalka zoufale. „Vždyť jsem se ptala tamhle těch
lidí, a oni mne popletli.« Přitom ukazovala k va
gonu, kam vstupovali dva muži s kmotrou, která
tak dlouho byla mořena vyřídilkou povídavé tetky.

sMy že jsme vás spletli?< ozvala se rázně
kmotra, »Vždyť jste ani neřekla, jak se jmenujete
a kam jedete. My zs to nemůžeme, že nejedete
stejným smérem s námi, rozumítel«

»Hotovo«, ozvalo se na nádraží a vlak se
hnul. Teď se pustila omeškaná povídalka do smě
jicích se nádražních zřízenců. Ale ti se smáli ještě
víc. »Víte co«, prohodil jeden, »poněvadž jste si
dlouhou chvíli krátila tak dlouhý čas hovorem,
dejte už té hubě odpočinek. Jináč byste si ji mu=
sila dát doma podrazit. Teď zas můžete náhradou
pro ukrácení času do jedenácti hodin bubnovat.
Tak nás víc pobavíte, než svým ostrým jazykem.«

Ve vlaku pak vysvětlovala posluchačka kmo
třiných slastí a strastí, jak ta zmeškavší žena
vezla do Prahy svého Frantu, aby na nádraží
někde neuvázl. Dodala: «A sama při zpáteční
cestě ztratila jízdní lístek a dvakrát zmeškala vlak.
To je všecko pro to její breptání, Skoro by bý
valo dobře, aby ten její Franta doprovodil na
zpáteční cestě zase ji, Kdo ví, zda se pro svoji
výřečnost vůbec domů dostane,

sZkrátka z nouze by byl i Franta dobrý,
že ano«, zasmál se jeden kmotr a vybafl obláček
dýmu.

"KB27

m Dra.Ant. Brychty a
VADEDECUDM

seu Brevis synopsis materiarum et

“

casuum In cura animarum freguen
tiorum.

Stran 5848t nabízíza sníženou cenu
K 160 (místo K 320)

Biskupská knihilskárna.

GRANOHOTEL
mg- v Kolíně. "Wa

: Znovuzřízenépokoje, místnostikavárenské
a restaurační. Každou dobu dobře upravená

| studenái teplá jídla. Vima stolmí vlastního
pěntění, plzeňský prazdroj, vyleželéko
línské zámecké pivo a pardubský porter. —
Omnibus ku každému vlaku. — Ku poradám a
schůzím zvláštní oddělené místnosti. — O hojnon

| návštěvu prosí
Josef Paseka, botelier.

OBRAZY
zrcadla, ramce

| a umělecké výrobky

| nejlevněji a vwnejvětším výběru
u výrobce rámců

Jos. Kieslicha,
E umělecký zárod pro chrámové práce

| v Hradei Králové.
Vždy nové depisnice, 

|

papír, školní potřeby a veškeré uboší
papírnícké.

Chrámové svíce
| roskové-G

dle liturgických před
pisů vyráběné,

polovoskové m
(ceresinové)

svíčky a oběť. před

měty pro místa pout
nická, prvnější pří
padnými obrázky o
zdobené,

svíce pro chrámové
lustry,

svíce kostelní ste

arinové,

velikonoční svice

(paškaly) 8 krůpě
jemi krve a ranami,
též krášlené s be- zápalkový drát,
ránkem velikonočním, svíce obětní

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboraprošlar
: : ručuje vé at. m

biřmování se stuhami duchovním největší speci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Tovární aklad PRAHA, Václavské náměstí, 40.

Telefon 914.

Tovární sklad: Plzeň, Saská ulíce č. 7. Telefon č. 416.
Vyznamenáno na výstavách:

Pardubice 1003, zlatá medaile.Pařiž 1905, slatá
medaile.Londýn 1905, zlatá medaile.Praha 1005,
diplom čestného uznání Videň 1906, zlatá medaile.

Antverpy 19006, zlatá medaile.
Výrobky všestr, uznané, Vzorkya cenníky zdarma a franko

třínožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

sv. přijímání a 8v.

Paramenta.

lgnáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Wolkudiy, faráře vo Výprachticích)

si loporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva

ETEEHNEEEU ETL-TTTITTITI



Nové

dopisnice*
M*hradecké 8

jakož i

XXX novinkyKXX;
dopisnicuměleckýchc

má ve velkém výběru na skladě

královéhradecké
antikvariat a

závod hudební ——

Bohdana
M elichara

w Hradoi Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.

—Benní prodej norin. —OAO detdé
První český katolický zárod 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.7 o:
Vsdeň,
VII. 0., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasilá
se vše franco.

K letnímu období

dovoluji si veledůstojnému
duchovenstvu nabízeti

přírodní vína,

Adolf Bařtipán,
hotelier v Hradci Králové

(Adalbertinum).

ASaě9 %

Solidníobsluhapři«uirmých

cenách.

EREONE:

Josef
Krejčík

VYPRAZE,
umělecký závod Bo
ohařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné číslo O18—VIl.
Sklad: Velká Karlova ui. č. 30

doomnónje uctivě své chvalně známé: sochy, oliáře,

S oo ke Bojíkocky, křilo,en
Mb tá dle slohu kostelů,fesHelů, PesanérRCE nana obrasy,

r
Půrodní nákresy, cenník a rozpočty bečplatně a

franko. i
JÍ FORenovace starých oltářů a kostelních sařísení.

Půjčuji za nejmírnější poplatky

obleky
ke všem národ, slavnostem

všech druhů
i pro dětská představení;

sklad
obleků historických.

Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy,č. 2. ď í

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn.

Mj NÁS

nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní ho
všech druhů a soustav. Pendlové hodiny

v krásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrné

akvosty,jako: hetiky, prstenpreteny, náramky, jehlya j. v nejmodernějším provedení s úplnou sárukou/

Důvěry hodnýmedsilky na výběr léš i masplátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1848.

XCPI XEBI XGPIXGFIX663 X

ÉJan Horák, “soukenník
ž. Rychnověnad Kněžnou

zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekcí
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 splátky bez zvýšení cen!

GE3XGEXG62XCBIXČB>EG0X58KDCIGD

dan Kryšnín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

oro MAlĎu

oken kostelních
PRAHA -I,

Š. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků oa Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručaje se
ku dodání okén.chrá
mových od nejjednoduš

k bohatému ho
nímu provedení u

Sice ( se čelemnými
rámy, sílémi vúsasením.

Veškeré rompošty,skizsy i odborná rada rain, beze- vší závaznosti)ka definitivní objed
PEP" Nestetná veřejná 1 písemná pochvalná lání

Založeno roku 1836.

BETEEELE

ALTALE

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,

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailií.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých k
stolních nádob zestříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvoatněj

šího provedení, v každém
vzorku a ryse církevním slobu.

Vše přesně, čistě a důkladně
shotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mí dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměťené.

Veškeré vzerky jsou Jebo
Blakupskoa Milostí revido
vány.

Mešní nádoby Jem v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry hle, řádně a
levně vyřizují.
: Vše zasílám jen posvěcené.

Vzork spočty, i
hotovézboiínatuká n franiko
te zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bez přirážek.
OR“ (Staodporučení a čestných uznání po ruce. “fij

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěruzávodudomácímu.

Veledůstéjnému

duchovenstvu!

Praha-), ul.
al tanék Kar.Světlé

Konriktaké ul., ) K ne! rohonvi u
elené nakostel áztní dorolste

1 doporučiti svůj hojně rásobený
aklad ve vlastní Š ručně prace
vaných kostelních nádob a máčiní,
jako: monstrance, kalichy,ciborla,

py, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky,nádobky at d, vše
v přesném slohu cí Staré

předměty znovu„prevaje v původnínteaci ajen o ohai slatí a střídří. Na požádání hotové

na évývod roupočy: moákrosy neb cenníky franko.Da veškeré Největší výroba a
skladv BrvPraze k volnémuma nahlédnntí Provedení ad nej
jednoduššíhodo nejstkvostnějšího.Chudším kostelům úle
va vplacení.Víceuznáníporuce. Zádmépresovanévý

robky basomnné.Vile onlám již posvěcené.

ŤOVATNAPPP
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba líkérů

JU Jos, Totnášek
ve Vysokém HWýtě,

k dříve srívrd na sušiíkování ovoce.oŘeNý A 6eD r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách |
3) - nabízí —P

koňak, slivovici, borovičku, jeřabi
rumy a unče, likéry,© acaké oroné |víno, bílé| červené,vino bo vebvé (nádí
nalní),vína sladká víno Šumivé (empaňské)

obrorůujemozvlášťnao s přitákovéjakostivelmi avýbernou
slivovici, vie vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 ua ab. výstavě v Praze stříbrnou nedaillí

stájní adůplomemslaté medutlle, k
nými diplomy s právem rašení slalé
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Náboženská základna českého
národa v historii.

Y.

Za nadvlády husitství panovala ještě jakž
takž v Čechách náboženská idylika; vypakly
mezi katolíky a kališníky několikráte ostré
spory, ale zase na to poměrný klid. Vždyť
si byli katolíci s kališníky svým náboženským
přesvědčením tak blízko! Kališnictví vlastně
představovalo oktrojovaný, zkomolený katolí“
cismus. Českých bratří v XV. století mnoho
nebylo; a ti nevystupovali se svými zvlášt
nostmi na veřejnost. Byli to lidé enášeliví,
pokojní, raději křivdo trpící než činící. Veliké,
nespravedlivé nájezdy a pomluvy, jimiž byli
stíháni se strany kaliŠnictva, činily je velice
opatrnými. Bratří prcbali od církve kališné
zvláště pro stále se šířící znemravnělost kněž
stva hugitského, Katolictvo naše strádalo des
organisací, Jest tudíž aspoň vysvětlitelno, že
zbožní Čechové zakládali náboženské sbory
samostatné, v nichž by mohli svérázně pra
kticky vésti život mravů apoštolských dle
vlastního odbada, Mohly však zásady českých
bratří býti pokládány za základnu, na kterou
by se dal národní celek lehce. postaviti?
Základna katolická dovedla v století předešlém
spojiti v jednotu náboženskou národ celý.
Zdaž však by byl přijal lid český Šmahem zá
kladnu Ččeskobratrskou, i kdyby byla dána
bratřím plná svoboda? Zásady dachovního
otce jednoty českobratrské, Petra Chelčického,
byly na př. tyto: Mají se křtíti toliko lidé
rozumní, nikoli nemlavňata. (Proto první
Čeští bratři u dospělých lidí k jednotě přistu
pujících opakovali křest). Poněvadž jsou si
lidě rovni, nemá vládnoutí křesťan nad křesťany ;
vrchnosti jsou jenom nutným zlem. (Bible
však soudí o vrchnostech jinak.) Přísaha jest
vynálezem dábelským. (A přece i Kristas sám
před soudem pod přísahon vypovídal.) Žádný
křesťan nemá se mocí brániti, všecko má
Urpěti, poslouchati, jenom ne rozkazovati.
(Proč protestoval sv. Pavel proti nespravedli
vému tresta a proč po nespravedlivcém zmr
skání výmohl si veřejné zadostiučinění ?) Chel
čický zapovídal i takové zábavy, které platily

FEUILLETON
Taky si zastávkovala.

Podává K N.

A proč by také ženy nestávkovaly? —Dělé-li
si socialistický manžel, co se mu líbí, stávkuje-li
kolikrát nikoli k vůli zvýšení mzdy, ale aby při
nutil fabrikanta k propuštění dělníka katolického
smýšlení, může aspoň z příčin důležitých stávko
vati i hospodyně. Jestliže dokazuje socialista ta
ková hrdinství, že se ho často i policajt bojí, proč
by někdy taky žena nedokázala, že má právo na
kus svobodné vůle.

Jak je známo, socialisté se Často mezi sebou
organisovaně radí; a mají-li se radit, musejí se
někde scházet, A čím častěji se scházejí, tím více
názory svévytříbí. Čím jsou však častější schůzky,
tím častěji se horlivě hovoří. A poněvadž při hor
livém hovoru rychle prahne v hrdle, dostavuje se
žízeň tak často, kolikrát schůzky v hospodě se
odbývají. A zažehnání takové žízně stojí v hos
tinci značné peníze. —

A když některý »uvědomělý soudrub« ze
zvláštní horlivosti navštěvuje takovou učenou aka
demii k vůli sebevzdělání každý večer, pak pro
samé ideály v jeho vlastní chalupě to vyhlíží
příliš málo ideálně, Čím větší veselí v bostinci,
tím více slz v domácnosti — zvláště když učené
rozpravy trvávají dlouho do noci.

-© Dělník Klínek byl dlouho řádným manže
Jem. Ale jakmile se dostal do společnosti rudých,
už začínálo být hůř. S počátku litovával, co se

„pří: takových schůzích utratí, ale později vyse
dával se soudruhy dlouho do noci. Dřív byl člo
věkem pomérně spokojeným, teď najednou —

—— i

tenkrát a platí i nyní za zcela nevinné rado
vánky. Český bratr neměl dle zásad jednoty
přijímati úřad konšelský, soudcovský, nesměl
ge státi rychtářem ani cechmistrem (11).V jed
notě zapovídány z počátku tance, hudba, ma
lířství a světské písničky. Z velikého strachu
před zlým světem varovali se bratří z počátko
před lidmi učenými. Zajisté každý nahlédne,
že tak úzkoprsé zásady mohou se oplatňovati
někde v katakombách v menších společnostech,
ale nikdy v národním celku. Na základně ta
kové pří nejlepší vůli žádný národ by se nedal
prospěšně sorgauisovati.

Jakkoliv jednota svojí mravností v prvých
desítkách let svého trvání imponovala každé
enášenlivé daoši křesťansky smýšlející, přece
nebyla schopna za tehdejších již tolik spletitých
okolností politických a sociálních býti kvasem
národnímu celku. Ba bývala by vážně zdržo
vala tebdy kulturní vývoj země naší svojí
úzkoprsostí. Sami ovědomělejší bratři nahlédli
veliké chyby, ano zpátečnictví bratří starších.
Začal v jedvotě tahý boj, který veden v roz
čilení leckdy zcela nekřesťansky, až pokrokáři
ko konci století XV. zvítězili a činili se „zlým
světem“ kompromis. Příliš úzkoprsé zásady
pozměněny, ale ani nyní nedala se jejich živo
tospráva spjati s mocnými okolnostini vnějšími.
Co v církvi katolické pokládáno za prospěšnou
radu, za los nejzbožnějších ze zbožných, to
doléhalo na české bratry jako ledový příkaz
rozhodné povinnosti. Bratří oddělili se arčitě
od církve kališné r. 1467. Jak od té doby
mohutněli? Ještě roku 1575 prohlásil bratr
Černý, že jest pouhým klepem tvrzení, že by
bylo českých bratří nad Šedesát tisíc; tolik
členů prý jednota nečítá. Představovala tudíž
jednota celkem velmi malý zlomek českého
národa, daleko menší než církev katolická,
která musila přestáti tak veliké bouře. Pak
začaly kompromisy s lutherány a pak tím
rychleji klesala jednota se své mravní výše;
ztrácela svoji rágovitost, v politikaření zapo
mínala na zásady prvních průkopníků.

Leč — jednota českobratrská byla aspoň
církví českon, povstavší samostatně na půdě
domácí bez pokynů ciziny; nebyla českou od
bočkou církve zahraniční, nebyla ratolestí
vzpučelou na stromě cizím. Běda však, když

(O
když se mu Často pro pití groše nedostávaly —
začal láteřit na proletářský život; soudruzi ho
ponaučovali, to že vlastně kapitalismus je vším
tímhle vinen, A Klínek pomáhal si z bídy —
pitím na zlost. Ani nepozoroval, že vlastně první
příčinou jeho nedostatku jest právé to zapíjení
zlosti. A když žena ho napomínala a varovala,
odsekl obyčejně: »Buď zticha! My se radíme o
důležitých věcech, o kterých taková hloupá ženská,
jako jsi ty, ani nemá ponětí. Kdybys do našich
schůzí chodila, to bys teprv poznala, co to je
pravý pokrok a osvícenost.«

»=No — nose, mávla jedenkráte rukou žena;
»vy se tam kolikráte tolik osvěcujete, až potom
nevidíte na cestu a tolik se v pokroku posilujete,
až kolikrát sotva stojíš na nohou, Řeknimi, jak
ti posud ta tvá osvícenost domácnost zvelebila. Jsi
čím dál víc nespokojenější, zlostnější a stále míň
mi z výdělku odvádíš.«

sTomu ty nerozumíš; každý organisovaný
dělník musí něco platiti na trpící spolubratry, na
stávkový fond, na ruské revolucionáře, na tisk.
A jestliže si vypiju tu nějakou sklenici k tomu ..«

»Hm, a tyhle tvé děti netrpí nic? Podívej
se, v čem chodí. A já jim nemohu koupit nové
botky a na nové šatečky. Jen tedy plať na ži
dovské agitátory, kteří berou ze socialistické kasy
tisíce, když jsou ti židé milejší než tvoje vlastní
krev... .e

Výstupy byly v domácnosti stále bouřlivější,
Klínková se dřela do úpadu; časně z rána shá
něla krmivo pro kozu a několik housátek, pak šla
do práce; v poledne chudý oběd a — zase do
práce i s kojeňátkem, ale dluhy vzrůstaly přece,
Tu si naposledy postavila hlavu a řekla si: +Nač
bych se pořád dřela na mužovo pití? Vidí, že
máme čtyry děti; mohl by vědět, že ty děti
i 3 ním sama nevyživím. A přece jest bez citu,
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zavapní do Čech mrazivý dech ciziny! Jak
drsná prósa, jaký frivolní cynismus ubostily se
v Čechách šířením se „evangelia“ Lutherova.
Mravaě k pobodlné mravouce protestanské
české vyšší kruby již byly značaě přizpůso
beny, třeba že věrouka Lutherova přímo pře
vracela dosavadní zásady nábožensk“ našich
busitů. Smutno jest čísti, jak brozné mravní
důsledky vleklo zasahování husitské zpupné
šlechty do církevních práv kališné konsistoře;
žalno bylo hleděti, jaká byla na počátku století
XVL mravní pokleslost kališného kněze, vedle
něhož lepší člověk ani sedět nechtěl a jehož
lid přirovnával k lotru a katu. Významno jest,
že sám Luther napsal „reformovaným“ Čechům,
že jest přísloví, že kdo z Němcův se dostal na
šibenici a na kolo, takový by byl v Čechách
vždy dobře knězem. A kněží tolik zlopověstní
a tolik ujařment zpopností vlivných laiků měli
býti lidu duchovními rádci a předními vůdci
Da cestě za vznešenými ideály křesťanskými!

Soadno tedy pochopitelno. že takové doše
pohodlná mravooka Lutherova získala velice
snadno. Jakou měli radost rozmařilí šlechtici,
když je Luther blabovolně „poučil“, že víra
i bez dobrých skutků spasí člověka! Začali
filosovati: „Co, peklo? Strašidlo! V pekle
budou toliko nevěřící, neboť věřícím žádní
hříchové neškodí, neb za ně již Kristus dosti
učinil, prve nežli jsme se jich my dopaostili.“
Předním z prvních Šiřitelů lutherství byl ni
čemný Havel Cahera, který z počátku horlivě
bojoval ve prospěch Lutherův, pak však z vr
počítavosti obrátil a pronásledoval všecky no
votáře přímo barbarsky, lstí, ukratností a pod.
A nastal zmatek k nepopsání. Dle mistra Pí
seckého „tři kněží nebyli, aby spola při víře
a obyčejích křesťanských se srovnávali “ Bylo
to prý hotové babylonské zmatení. Sám prote
stant Bartoš, písař, stěžoval si, že urpotné
spory náboženské nebyly „pro vzdělání, ale na
protivenství, v imístech nepříležitých, jako v
krčmách, po ulicích,o věcech kostelních s při
mísením věcí rouhavých; někteří také mluvili,
nemajíce o tom žádné rozšafoosti ani míry,
než aby jedni drahým protivenství činili a ve
sváry toliko se dávali“ A s jakou chutí uví
talo duchovenstvo husitské dovolení Lutberovo
k ženitbě! Že to k lepšímu východiska z mrav
ního porušení nevedlo, to dosvědčovali sami

Tedy dobře. Zastávkuju si taky. Několikrát jsem
slyšela, jak socialisté volají, aby měla žena stejná
práva s mužem. Jednou můj muž s ostatními
dělníky chtěl stávkovati z té příčiny, že fabrikant
nechtěl propustiti katolickou délnici, která se rázné
ozvala proti hanobení svého přesvědčení. Chtěl
stávkovati tedy ze msty — a na škodu své ro
diny. Proč bych já nesměla stávkovat k vůli zlep
šení svého postavení a k vůli nápravě svého muže?

A Klínková provedla svůj plán tiše, bez hro
zeb, bez křiku. Muž se vrátil z nedělní socialisti
cké slavnosti až k ránu. Rozumí se, že tam utratil
rozhodně penéz víc než jeho žena při nedělní mši
sv. — jakkoli říkal, že »klerikálové« jsou pijavice
dělného lidu. Rozrušená žena zašla si nejdříve do
hospodářství, kdež pracovala, poprosit, aby ji ho
spodyně vzala i s kojeňátkem a s housátky na
nějaký čas do domu. Bodrá bospodyně kývala
hlavou: »[ s radostí vám při té stávce pomohu;
snad se vám podaří aspoň timto způsobem na
pravit hlavu muži.s

Když se Klínková vrátila domů, spatřila, jak
muž na lůžku spí. Vzala kojeňátko z kolébky —
housata z chlíva; koze dala krmení. Dětem řekla,
že je pro každého schován k obědu krajíc chleba
na polici pod mísou, Pak opustila světnici, v níž
muž silně chrépal.

Zvonilo poledne. +To je již, děti, dvanáct?«
tázal se probouzející se a zívající tatík.

»Ano, už je poledne«, odpovídala Mařenka.
»A kde je maminka? Což dnes nevaří nic

k obědu f« ptal se Klínek dále, dívaje se vyjeveně
na kamna, v nichž dříví nepraskalo.«

»Neřekls nám, kam jde; nechala nám tu
k obědu chleba. Možná, že má mnoho práce u
panímámy .....«

K večeru už měl Klínek notný hlad, Řekl
si: »Nepřijde-li žena ještě ráno, pošlu pro ni děti



Ceští bratři, jichž zdravý emysl pro křesťanský
život nedal ee tek hned smásti novotov.

K tomu všemu přibyly blady kalvínské,
cvingliánské, byli zde bratři Habrovanští, Proti
trojičníci, Novokřtěnci atd. Zmatek nad zmatek.
Některý kočz ani sám nevěděl, koma patří.
Názvem „podobojí“ se kryli nejrůznější sektáři,
tak že „podobojí“ mohli slouti dle výroku

Slavotava „gnodlibetarii“ borách lidé, kteří,věří, co chtějí). Bylo přísloví: „Kolik mlynářů,
tolik měr, kolik farářů, tolik věr.“ Winter píše:
„Ves ode vsi, město od města lišila se víra,
aniž bylo v témž městě, v tóže vsi za krátký
čas pořáde stejno; příchodem nového kněze
zase se měnilo.“

Ale změny u víře nastávaly ještě spíše
zasahováním zpopných kolátorů, kteří ve
smyslu učení Lutherova osvojovalí si veliká
práva nad vyznáním svých poddaných. Byl-li
za doby busitské kněz ochotným pomocníkem
choutek panských, stal se pastor hotovým
šlechtickým poslahou.

asto duchovní od jednoho kolátora vy
hnaný před příchodem na novou štaci vyptá
val se, jak nastávající jeho pán věří, jaké si
přeje obřady, jen aby se ma hned po přícho
da zavděčil pilným plačním jeho přání.

Ale zůstaňme při náboženství Jutherském,
které za půl století soustředilo pod svůj pra
por většina národa a jež v porušeném kališ
nictva nalezlo vhodný materiál k své propa
gandě. Vyvíjel se národ náš na lutherské zá
kladně cestou přirozenou a zdáraon? Dacho
venstvo protestanské bylo ještě horší než dříve
kališné. Samo lutherství dávalo v praksi lu
therápské kazatele na milost i nemilost zpup
ných byrokratů, kteří se starali o náboženství
blavně potud, pokad jim to něco vynášelo.
Lutherská církev byla církví aristokratickou,
přirozeným snahám lidu českého odpornou.
Ve jménu Jutherské víry přitažovalo panstvo
jho selského nevolnictví. Nastalo takové spo
Ječenské kastovnictví, jakého předtím nikdy
nebylo. A když sedláci reptali proti svému
otroctví, když se docela boořili, tu jim šlechta
předkladala „k uspokojení“ drsná slova Luthe
rova proti odbojným sedlákům. Za časů po
banských nevedlo se v naší zemi rolníkům
tak zle, jako pod vlajkou „reformovaného“
křesťanství Lutherova.

A na kultuře našeho národa spáchalo
latherstvo hříchy smrtelné. Co učinilo ka zve
lebení nokleslé aniversity Pražské, když ji do
rakou dostalo? Jak staralo se o vzdělánípro
stébo lida? Sami páni podobojí posílali často
raději mládež na vzdělání k jesnitům,než do
zbankrotělé university. A kolik protestantů
aspoň skrovnou částkou peněžitou přispělo do
brovolně k vydržování mistrů, k opravě zchá
tralá budovy? Zdaž všichai protestanté čeští
za jedno století dovedli vydati na. pod
pora věd a umění aspoň tolik, kolik dal je
diný Karel IV.?

K toma připočtěme huusné pověry, ješ
s šířením protestantismu k nám s Německa
přes hranice se dostaly. Sotva pohanští před
kové naši boldovali tak nesmyslným a tolik
komickým pověrám, k j-kým Inuli i osvíce
nější protestanti čeští a němečtí v XVI. století,
kdy se vychloubali protestanté, že potlačojí
Nřímsképověry“ Nevíme, kolik nynějších 0
—————
doRospodářství.< Ale svědomí se v něm příliš
nehbnulo, Byl tolik zvyklý na manželčino trpělivé
dření, že mu dosud nenapadlo, že by se odbod
lala stávkovst. K tomu místo kajícnosti mu ráno
v úterý napadlo perně vypěstovaná housata pro
dati. Leč když se přišel podívat do chlívka, zůstal
jako ztraulý, Housata pryč. Ztratily se? Na jeho
poptávku odpověděla mu sousedka, že je Klínková
vzala sebou. Teď už se vážně lekl. Poslal děti
pro ženu. Ty mu za chvíli přinesly dopis neu
mělou rukou psaný s tímto obsahem: +»Milý
muži! Dřív se k tobě nevrátím, pokud nebudeš
tak bodným a spořádaným, jakým jsi dříve býval,
Nechce-li někdy přidati socialistům fabrikant šesták
denně, naříkají, že to není k vydržení, že chtějí
žíti jako lidé a pustí se do stávky. Když však
žena žije k vůli bezednému brdlu mužovu jako
nejhorší otrok, to už je v pořádku! Vy socialisté
ve všem chcete mít pohodlí, ve všem svobodu.
Ale ty sám zotročuješ mě ubohou jako necita
beze všeho svědomí. Kormoutíš se často, co tvoji
soudruzi zkusí; ale k vlastní žené, která pro tvé
pití mučednickou korunu snášela, nemáš slova polito
vání. Já už se pilnou prací vyživím; vyživím
i děti. Teď hleď jen, jak bys se vyživil sám, abys
neměl jako mladý, zdravý člověk hanbu, že tě
musí živit ženské. Až se polepšíš, vrátím ase
zpátky. Tvá zarmoucená žena Marie.«

Klínek zaklel, psaní v hněvu roztrhal. »Jdi,
Mařko, a řekni mamince, sby mi poslala aspoň ta
housata«, řekl po chvíli. Děti šly všecky; Klín
ková se rozlobila, že muž žádá o housata a ji
samouže o návrat neprosí. »Tak'« vzdychla si,

tiskla nemluvně těsněji k sobě,a slzy jí teklypotvářích. Dětem řekla, aby poprosily sousedku, aby
Fodojila kozu a svařila jim mléko; nechť si pak
do mléka nadrobí chléba.“ Čtárt- bochnfka je ho

slavovatelů latbarské svobody a osvícenostů
by toužilo v oné bezcitné a prosaické době se
naroditi.

Prý Řím sničil nuši energii, naši svobodu,
on prý zmrzačil českého ducha a po bitvě na
Bilé Hoře postavil váš národ do temaot. Jako
by nebyli tu katastrofu zavinili sami šlechtičtí
vládcové církve lutberské, kteří neměli citu
pro český lid, kteří ještě v době nejkritičtější,
při evém válečném odboji týž lid nemilosrdně
olupovali k vlastnímu ožitku. A co vymohli
od protestantů pro lid českobratrští velmošové,
kteří před bělohorskou katastrofou byli 8 pro
testanty církevně spojeni? Kdo protestova
rázně proti bezohlednému trestání kněší těchl
kteří se odvážili říci svobodně kus pravdy
o nových poměrech pod jednou konfessí? Proč
uěmečtí a uherští protestanté z „evangelické
lásky“ jevili ochotu stísněným českým 800
věrcům pomoci jen tehdy, když jim z tobo
kynul zisk Jestli-že sami čeští stavové pro
testantští olupovali vlastní várod, bylo divu,
že drancovali u nás jejich cizí pomocníci?
A lidé bez pevné charakterní základny, lidé
sobečtí ařmalého politického rozhleda odvážili
se k ozbrojenému povstání! Bílá hora od
badla nejenom jejich moc fyuickou, ale i jejich
„mravní velikost“. A na té tolik porušené a
pomatené základně náboženské měl náš národ
pokračovati ve avém vývoji?

Dopis z Prahy.
Farní katolické orgamisace ku předu! Pryč

se lhostejným tichem! Nepřestáváma v tomto
listě vybízeti k organigaci katolického lidu a
netajíme se, že v tomto ohledu na předním
místě musí státi kněžstvo právě tak, jako vůd
covská místa v nepřátelských šicích zaujímají
inteligenti, kteří vybrabali válečnou sekera
proti všemu katolickému. Jest zbytečno ještě
mloviti o důležitosti organisace, když výsledky
její ve epolečenském životě vrážejí všudy
přímo do očí. A abychom pravda řakli, protiví
se již stále přetřásati zásadu, která jest dávno
přijata všemi stranami, takže nezbývá jiš, než
aby konečně i od kněžstva. vyjádřena byla
prospěšným skutkem, nestojícím v šádném
směru za požadavky.času. Těm, kdož dovedoa
stopovati účinky nějaké zásady ve všech jejích
projevech, jest organisace sřejiným požadavkem
v každém odvětví lidského rozvoje, počínajíc
od zájmů hmotných :až po statky dodevní.
Změříme-li význam pravdy, že celý svět vohledu
náboženskémdělí se ve dva velkétábory: ne
věry totiž a víry, která představována jest
dnes katolictvím, vzpomeneme-li slov řeční
kových na katolickém sjezdu- chebském, že
mesi dvěma těmi kameny rosmělněno bude vše,
co jest indiferentní, pak jest nepochybno, že
plně moderních prostředkův obranných musí
užívati konečněi ti kněží, kteří posavad za
ujímali stanovisko vyčkávací.

Slyšíme lebkde hezká slova o nestrannosti.
Ale není spad rozdílu mezi nestranností a lho
stejností? Všdyť přece nestrannost nevýlučaje
ani opravdovost přesvědčení ani volbu mesi
dvěma protivnými tábory. Nestrannost nikdy
nemůže překážet, abych nemobl' se činně
———
ještě doma. — Děti však plakaly, že prýtatíněk
už skoro všechen chléb snědl sám. Hospodyné
vyslechla rozhovor a dala z útrpnosti každému
dítěti po krajíci. »Takl Ale to je jenom pro vás,
rozumíte? Tatíkovi nedávejte nic, ani se mu ne
zmiňujte, A večer si přijďte zas.«

Mařka vyřídila vzkaz, který uklouzl ženě
matce z úst v krajním rozčilení: »Mamihka prý

peníze sám pro sebe utratil.«
Klínek zaklel jako kyrysar a div že děvče

neubodil. Tohle že mu má vzkazovati žena po
jeho dítěti? Při tom oerozvážil, že děti stejně
jeho životosprávu znají a že dává sám pohoršení
největší.

Po chvilce se utišil a ptal se: »A kdy se
maminka vrátí? Neříkala vám nic/a

Malý Pepíček prostomyslně vysvětloval:
»sKdyž jsme se maminky ptali, kdy zas bude
doma u nás, řekla, že se vrátí, až budete bodný
a spořádaný, jako jste dříve býval.«

Teď už tatík nekřičel. Chodil jen rozčileně
po světnici, Svědomí se v něm přece trochu
bnulo. »Jakým jsem dříve bývall« opekoval'si
v duchu a mimoděksrovnávalv mysli'bývalý
svůj klidný život s nynějším. Rozhlédl se po svět
nici — viděl kříž, pod nímž se dříve modlíval,
obraz Panny Marie, před nimž Často v'soúžení:
jeho žene útěchy nalezals. Bodělo ho u srdče.
»Hodný, jako býval.« Jak to myslí? Snad'aby né
chodil do schůzí? Alepa by mu soudruzi řekli,
že je bačkora, žese“ bojí žedy. Snadpřece žena“
povolí! 5 — v

„Ale ta nepovolila. Při štědrosti panimám

vydrželastávkucelý týden. — Der'bo'dni ze,Klínek zasv tdvárně pracoval. Jeden 'večéřpříšdl |

přecedo schůze,ale *téděl“jako tank Skoro:nicnepil, Soudruzise mdpóbmířel„ale

zúčastnit života strany, k níž dily- přesvědčení
svého náležím, Nestrannost zálošt hlavněv tom,
že nezamičují a neokrašlnjí vady tábora vlast
ního a že ozném dobré stránky, objevující se
mezi řadami pod korouhví protivnou. Takováto
nestrannos$ ovšem nestačí ajedvati přízeň
strany protbvné, byť bych i usmával některé
její přednosti; taková nestrannost nemůže.
uchrániti před banou nebo rozhořčením těch,
kteří vědí, že k ním nenáleším. Chce-li kdo.
míti svatý pokoj, chce-li, aby o aěm nepřátel
eké strasny nepsaly a nemluvily, schoulí se tiše
doma a nechává běžet život jak běží. Ale to
není nestrannost, nýbrž lhostejnost

Však oo chcete s tou novoa organisací ?
Proč mám bouřit a znepokojovat svou farnost,
kde jest klid a kde jsou dobří katoltei ?
U těch, kdo by se tak vyjádřili, jest to smad
dobře míněno, ale mínění to jest venkoncem
chybné, nebezpečné a vychází z nepochopení
všech společenských událostí. Mínění takové
by pak musilo považovati nynější protinábo
ženskoa agitaci a všdy více rostoucí proti
katolickou organisaci za výplod nahodilých
okolností beze všech pojivých článků s minu
Jostí nebo budoucností, za plamének, který se
rozhořel a zase brzo vyhasne. Není potřebí
dokazovat, že by to byl hrozný omyl. Právě
to ticho, ta neinformovanost lida katolického,
oč jde, ten klid, vše to jest silnou stránkou
našich nepřátel. Kde jest pole volné, tam bonří
a mlaví zcela otevřeně, kde json obklopení
massami katolického lidu, počínají si opatrně
jako hadi, kteří lákavými hesly, jako na při
klad Havlíčkem, snaží vetříti se v přízeň lidu,
aby, dobyvše přeďních hradeb, mohli vnikoouti
v srdce pevnosti. Co jest všechna ta proti
katolická agitace a maskoa nebo bez masky,
nežli úsilí určité příčiny, která snaží se vy
tvořiti badoocnost, anebo na ni neobmezený
vjiv svůj vykonávati? Může-liexistovatí nějaká
příčina jednání, aniž by neplodila činyf Ne
předpokládá li všeliké jednání nezbytně jistý
cil, jehož má ce dosáhbnouti?Což nepozorujeme,
kterak protikatolické hnutí postupuje'a př
niká ve kruzích vědy širších? A k tomu ke
všému má katolický lid stále býti ponechán
v tichu, pokoji a mlčení, kdežtó na drahé
straně nepřátelé již již ovládají a tvoří veřejné
mínění? Což nejsme svědky toho, že pod volí“
vem tohoto veřejného mínění ustupují i dobří
jinak lidé, kteři neodvažojí se již ani slovem
zastati se práv katolického lidu, aby nebyli
nařčení z klerikalismu? Pochopmé, jakou mod
má veřejné mínění a jakou nevýhodou ;ešť,
kdýž celé imassy katolického lidu' svýtní nů
sory, evým přesvědčením a přáním v tvoření
veřejného mínění nezasahují: Vo veřejném mí
nění svažojí se zájmy a přání společenských
vrstev a duševních proudění, a každý zájem
pro sebe získá tolik, kořik sfly má oplatniti
se ve veřejném mínění. Ono vzniká nepozoro
vaněze množství znatelných i nepozorovatelných
pramenů. Proudí ze slov, řeči, ze schůzí, knih
a časopisův a z každého projevu“ myšleoko
vého. Slovo mluvené vyvane, slovo tištěné
zmizí, alé myšlenka zůstává, prohlubuje, ob

novuje a přesvořuje se, v hromadné výbui duševní taví se a slévá — až veřejdé mínění
v Čase, jejž těžko určiti, úplně jest hotovo a
žádá, aby zákonodárství a společnost se mu
ÚP

protisobějenompopádih.Dřívečistásvětice
byla nyní uprášená, v chalupě chladno, — Jednou
po vyspání začal poklízet. Nešlo mu to však od
ruky. Odpoledne se rozhodl: »Děti, jděte k ma
mince a řekněte jí, že to bez ní nijak mejde.«

Jo, ale ona nepůjde jen tak, odpověděla
Mařenka a dala se do pliiče.

»Teda — teda mamince řekni... .« zápasil
Klinek sám sebou. Hrdost zvítězila ještě na chvíli,
a tak tatík opakoval, aby jen krátce dětí řekly,
aby se vrátila. Myslil si, že se takhle poddal dost.
Snad se aspoň ustrne žena nad dětmi. Leč —
poselství nepochodilo. Klínková čekala, až přijde
muž sám a slíbí osobně nápravu, Jinak oechtěla
ve šťastný obrat věřiti. :

Dočkala se. V sobotu po práci šel muž
místo do schůze za svojí ženou. Odevzdal jí celý
výdělek a slíbil upřímně, že zas bude dělat do
brotu .. . Za hodinu se děti radovaly, že je zas
maminka doma se vším všudy. V chalupě ještě
jednou muž hlaserá pobnutým ženu odprošoval,

———Drubý den šli oba manželé do kostela. A

Klínek vyšel z chrámu více osvéžen a potěšen
než £ těch schůzí. — A zase se uhostil v do
mácnosti svatý mír a spokojenost. .

Po měsíci řekl Klínek ženě: »Ty sama js
provedla stávku s lepším výsledkem, než jednou
my všichni dělníci v obci dohromady.« 2

»Móhla jsem dóbře žvítěziť, když sám Bůb.
pomáhala, odpovídála žena. Modlila jsem: se“
vroucně, "aby tě Bídh obrátil na pravou cestu.:
Něoděšla' jsém' z domova děšrdcem lebkým věř.
A pak ta pomoc pánimámy byla taky dobrá:

P "Kline vé"smáli “» ed ut Vidí he Slipne
konskédbákbů: všáčko,kdyšve spějéů Dvědovežodí“vyšiktnávKobe“
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ečnosti otáthí dály se vždy -dle:panojícího ve
řejného etační, které ovlášnovši směrodatné
činitele, najmě sbory zákosodárné, příslošnou
přeměna si vynotilo. Jinými elovy, přeměnyve
státní spoléčnostijsou vždy ve shodě s veřej
ným míněním, jež mají vretey, v té době o
sákonech „rozhodující. Francie nejen z dob
Dantosa, Marata a Robespierra, nýbrž i s doby

Key přítomné jest přesvědčojícím dokladem,
Nepředpojatému pozorovateli též jest patrno,
že veřejné mínění tvoří si strany, a přirozenou
snahou kašdé politické strany jest, aby se
dostala k vládě nebo aby ji udržela.

Mámo-í zřeví ko pravdě, že působnost
veřejného mínění na stát vzrůstá ae šířením
účasti mass lidových v politickém a vůbec ve
řejném životě, pochopíme již docela dobře, jak
povážlivé, ano nebezpečné bylo by, kdyby ka
tolický lid mebyl co nejdříve sorgapisován.
Nikdo tedy « kněží, chceš-li býti prohlédavým,
neříkej, že ve tvé osadě jest klid, že tam jsou
dobří katolíci a že tam žádné organisace není
potřebí. Tím právě bys pracoval do rokou po
krokářů, kteří, viz, hned jsoa jako sršáni, když
o nějakém projevu katolického lidu uslyší a
kteří velmi promyšleně pracají k-tomu, aby
terorem v mlčení adržovali kněze:i katolický
lid. Dnes všechny obledy k nějakým liberálním
veličinám ve farnosti jsou falešny, protože vy
dáno bylo heslo: „S náboženatvím ikatolickým
ze škol, chcemesvobednou školu!* Již toto jediné
heslo opravňuje každého kněze, aby povstal a
bez ohledu na to, zda se to koma líbí či nic,
v organisucích avědomoval lid o všech veřej
ných otázkách a zejména o otázce, která zá
leží v tom, že hrstka pokrokářů se socialisty
chce znásiloiti většinu katolickou. V každé
osadě musí zazoíti: „Konec mlčoní,kalolický čide,
vzmuž€ braň sel“ Spi kdo chceš, ukolébaný
nadějí, če ještě není tak zle; bdělý a vidoucí
kněz spátá nebude. Žádného mlčení, žádného
akrčování vícel Toto beslo vo skutek uvedené
bude nejpozoruhodnější ze všeho toho. co 80
v poslední době v kněžských kruzích mluvilo

snásilňovat, nýbrž hájit volaý projev nábožen
ského života groti těm, kteří strkají hlavu do
ochranné šalby své pokrokorosti a svobody
svědoní.

+ “
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Kuliurní čin pokrokového učitele Pedra před
táborskou. Zajímavým faktem jest avě

dectví učitele Jaroslava Petra proti katolic
kému redaktora Myelivcovi před porotou tá
borskou. Mohli bychom se diviti, kdyby ještě
co ze strany pokrokářeké proti katolíkům bylo
překvapující nebo podivahodné. Co asi poci
fovali porotci, soudcové a obecenstvo, když
ve apolečnosti židovakých svědků viděli če
ského pokrokového učitele, jak se namábá a
závodí, aby katolickému redaktora svým svě
dečtvím přitížil? Nejpříhodnější slovo asi bude,
že měli pocit housa a politování vůči inteli
gentu a vychovateli mládeže. Jaká to jest síla
rozpáleného fanatismu, která strhla pokroko
vého ačitele v hlubokou propast tohoto čínu!
Pojmenuj si to jak chceš, ale nenazví to čac
kostí povahy a ušlechtilostí duche. Pokrokové
české učitelstvo nemůže býti brdo na. toboto
svého příslošníka a musí ho blasitě odsouditi,
a my počkáme, zda-li tak učiní. Zatím podo
týkáme, že katolíku nebo katolického kočze
před eoudem v židovské společnosti proti učiteli
ochotně svědčiti — ještě jame neviděli.

Obrana.

(3)Jak prospěje šíření Protestantsko-měmeckého „evangelia“ českému
máredu. Naši patentovaní vlastenci jako by
byli slepía hlaší. Z počátku pruští pastoři

přshánjcí do Čech počínali si chytrácky —tak že důvěřivcise domnívali, že jim jde sku
tečně výhradně o evangeliam. O tom ovšem
nemlovili, že uikde v křesťanství není evange
linm tolik podceňováno a tak bezohledně kriti
sovánojako mezi německými pastory; nezmípili
8e,žečeštíkatolícimajívětšíúctukevangeliu
než racionalističtí pastoři němečtí. Leč i prosto
myelnější lidé mohli se právem tázati, proč
se zřizují pastorské stanice a protestantské
kostely v místech, kde jost evangelíků pravá
hrstka. Mohli se tázati, proč přicházel pro
testanstký, německý pastýř do míst, kde ne
měl stáda,

- Objasnilo se víc po schůsce pruských pa
storů velkoněmeokého smýšlení a českými
evaogeliky v Praze r. 1903. Pruští „apoštolé“,
členové „evangelického „Buoda“, který nese
název „Evapgeliecher Band zar Wabruog
dentach-protestantischer Interessen“, dostavili
ae do Praby na slavnost Husovu. Ten Band
tedy byl k hájení německo-protestantskýchzájmů,
jak název svědčí. A že ten spolek podporoval
rozmach Němectva, patrno ze schůzí jeho. Nu

př. v Hageng r. 1902 byl čten telegram zná
mého volikoněmcea protivalka naších národ
ních snah dra. Ejsenkolba, v oěmě bylo heslok
„Evangelicky af k umírání, německy až do
amrti“. Předseda schůze, pastor Dreyabach do
dal: „To budiž také náš posdrav slavnostním
hostům našim.“ Na téže schůzi řekl pastor
vGeestz Dortheimu:„Němečtíprotestantébylia
json zákopníky německékultnry na světě. To
muto evapgelickéma ©němechví kynou veliké
úlohy. Má tudíž evaogelický Band veškeré
právo volati k evaogelickému : „Ne
zapomínejte svých sěmeckých evangelických
bratří, plonérů německé kultury, nositelů evan.
gelického národního společenství“. Saperinten
dent Meger z Cvikavy dovozoval, že evange
Jicky a německy must býti spojeno a sděloval, že
kazatelé z Němec k nám poslaní jsou této zá
sadě věrni. Proto tedy „vzhůru prapor německo

elický“! — Tedy němeotví a zas němectví.
© snášenlivosti k českému národa ani muk;
zato ploo slov tlumočících velkoněmeckou
rozpínavost,

A tenhle evangelický Buod činil ge ve
svém „pobočním listě „pro podporu evange
ltokého hnutí v Rakouska“ jen eož! Dokazoval
zčajmě spojení se všeněmeckými štváči Wolfem,
Schěnererem atd. Na př. hned r. 1899 odporu
čoval ku čtení „výtečný“ list Wolfův „Ost
deutsche Raadschan“, přidávaje adressn: Wien
IL, 1., Ungargasse 25. A naše dobrácké
„evangelické“ Časopisy z „veliké vlastenecké
lásky“ nepoukázaly na rejdy německo-prote
stantského žarnálu Bandu. Naopak vynikající
evangelický duchovní psal jednomu vynikají
címu členu Bunda po německu: „Češi evav
gelíky či katolíky? A proč ovavgelíky i v vří
padě annexe (zabrání) Čech Německem? Jest
zjevno, že mysli směřují k nějakému výcho
dišti, a ta narážíme my protestanté svou sla
bostí a nemajetností do hlavy... Naše sbory
měly by býti fešácky vypraveny a všechny
přední stráže dobře obsazeny — tu by se ne
mělo litovatí žádných nákladů“ Kde jest
v tom listě rázné zakřiknuti velkoněmeckých
listů protestantských proti českému národa?
Kde jest vysloveno politování nad tím, že
Němci chtějí zabrati naši zem? Místo toho
wšebovyznívá list v tomto smyslu: „Dělejte ai,
eo vám libo; jen dejte peníze“,

S pruskými souvěrci výše uvedeného
Bundu sešli se čeští evangeličtí předáci tedy r.
1903 v německém kasině v Praze k důvěr
nému hovoru. A jeden z pruských těch hostů
s nimiž čeští evangelíci měli přátelskou
schůzku, vyznal pak v „Deutsche evangelische
Korrespondenz“, že jeho zájem na pražské
basiteké slavnosti platil „dějinnémn a politi
ckému obvodu Čech; a odtud pochází, že po
važuje českýjazykový ostrov (!/!) uprostřed vše
obecného německého jazykového obvodu za
zvláště zajímavý problém praktické politiky
a poněvadž jest toho pevného náhledu, že
dříve či později česká otázka stane 8e jednou
z nejdůležitějších otázek *íšeko-německépoli
tiky.“ A s tímto Scbindowským špice českého
evangalictva důvěrně rokovali v německém
kasině.

Nezmiňovali bychom se o tom, kdyby
nebyly evangelické orgány 8 „Časem“ tolik
evangelický Bund nehájíly. Teď však jsou už
jistější doklady, k čemu heslo „Pryč od Říma“
slouží. Řekl to bez rozpaků Wolf a ještě ur
čitěji to vyřkl velkouěmecký poslanec Stein

— že totiž šířeníprotestantství u nás má býtiprostředkem k velkoněmeckým cílům. A tak
už teď jest těžko zapírati, těžko omlouvati.
Ted už na př. časopis „Has“ píše v čísle 9.:
„Los von Rom" má na sobě ráz německého
svého původu a dosah jeho vlivu až posud
jest jenom německý“ Dále přiznává, jak lu
tberští Němci činí Čechům příkoří: „Je to
hanba, že ono německé město, v němž zárod
kové spravedlnosti (k oběma národům) nejsu

rověji byly o rlapány, jest lutherské městoAč na severu Čech“. — Dále vypravuje, jak
v olomouckém farním sboru lutherském, v němž
jsou Úeši i Němci, konsjí se bohoslužby jen
v jazvku německém; duchovní správce neumí
slova česky. Tento sbor vystavěl (i z pří
spěvků českých) pěkný chrám, kdež sloužili
na pozvání mši i starokatolíci beze všeho po
platku. Českým Reformovaným však řečeno,
že v lutherském chrámě nemá se nikdy hlá
sati evangelinm česky. Českým reformovaným
nedovoleno konati tam bohoslažby ani za na
bízené nájemné. — A toble má být evangoli
cká láska k souvěrcům jiného jazyka? Jak by
se Němci chovali k svým souvěrcům teprv
tehdy, až by byly země korany České zabrány
od Prnšáků?

Podobných případů vidíme víc, tak že
naposled sám masarykovský „Přehled“, který
r. 1903 byl k evangeliíkům hodně vlídný, na
psal 21. t. m.: „Věci zoalého člověka nepře
kvapuje, že právě protestanti jsou to, kteří
svým církevním spolubratrům českým zabra
ňují vykonávání bohoslužeb v mateřské řeči
jejich — víme velmi dobře, kam až sáhá ta
německá láska k nám, třeba by byla láskoa

. ,
protestantskou. Tak daleko to dochází u uás
ťo jest v zemi, kdo říkáme, že jsme doma ...
Jest to osudný klam,spatřají-li naši evangelíci
v Němcích vyznání protestantského avoje pří
znivce, klam tím osadnější, ježto nesnadné
bude proti němu bojovati. — Nelze does již
popírati, že Němci propagují (šíří) heslem
„Los von Rom“ určité politicko-nacionální
cíle, že nepokrytě doznávají, že nejde jim o
otázku náboženskou.“

Co tvrdili katolíci již dávno, to nyní jsou
nuceni po nich. opakovati sami jejich odpůr
cové. —

(12)Kde jest zbabělost? | Realistický
orgán se posmívá, že klerikálové va Žofině
měli schůzí na vstapenky. Tak prývy padují
protesty katolických klerikálů v zemí, kde je
podle matriky 92“, katolíků. Dotmníváme se,
že opatrnost na této schůzi byla velmi pro
hlédaná. Neužívaloby se jí,kdybyu protivných
stran bylo více slnšnosti slyšeti i katolíky,
Co bylo posměchu, že „čtyřicet policajtů a
třicet studentů“ založilo studentský spolek!
A zatím se pokrokovci nezamyslí, jak jest to
smutré, musí-li krotiti vztek pokrokových po
licajt a znásílňují-li socialisté každou chvíli
svobodu jiných způsobem krajně surovým!
Jako by pokrokový tisk nevěděl o bezuzdných
štvanicích a rvačkách socialistů, aranžova
ných na rozbití schůzílidí jiných stran. „Čas“
nemá nejmenší příčiny k posměchům, neboť
na vytvořování rvavého ovzduší ve veřej
ném našem životě má lví podíl protikatoli
ckými štvanicemi. Není nedostatek hrdianosti,
pořádat schůze na vstapenky, ale jest zbabě
lostí veřejné katolické schůze znemožňovat
vzteklou nesnášenlivostí, v kterémž ohledu
zejména „Čas“ jest typem vzorným.

(12) Humonita s vyraženým okem.
Tato humanita pěstuje „Čas“. Názorný doklad
k tomu podává dne 19. září. Pskovský guber
nátor dovolil statkáři Aničkovn ozbrojiti se,
aby se mohl brániti proti revolacionářským
přepadům. Statkář Aničkov konal zkoušku s
dělem a při prvém výstřelu z neopatrnosti
zasřelil pasáka Nikofora Andrejeva. Jest to
ovšem veliké neštěstí, protože ta utracen život
lidský. Však „Čas“ jde dále a souhlasí s pe
trohradským časopisem „Okem“, jenž dí: „Nám
se zdá, že by měl býti postaven před soud
nejen p. Aničkov, nýbrž i pskovské úřednictvo,
které povolilo tato neslýchanon restauraci sta
rých dobrých časů statkářských. Nic nechy
bělo nynějším raským zmatkům než povolení,
abystatkáři směli střílet z děl“ Všichni po
řádní lidé mají nejen zdání, ale i přesvědčení,
že tam, kde rovolucionářští zabíječí rozvrátili
společenský řád a zákony postavili vzhůru no
hama, jest dobrým právem občanů, aby se
proti lupičům života a statků dobře ozbrojili.
Tato přirozená věcnelíbí se občanům z „Časn“,
podle jejichž povídání ruští občané měli by
tedy ochotné se uechat pobíjet, aniž by v nej
menším odporovali, neboť životy jejich podle
této „logiky“ jsou určeny jako potrava pro
Pomy a revolvery. Že sta a tisíce nevin
ných životů padá za oběť zběsilosti revolu
cionářské, proti tomu „Čas důrazně nemluví.
Jest tedy odporný skřehot jeho nad smrtí pa
sáka Andrejeva a krokodýlí jeho slzy, prolé
vané nad ozbrojením se statkáře Aničkova.
Konečně mravní jeho podpora, skýtaná ruským
revolucionářům,jest tak zřejmá, jeho humanita
8 vyraženým okem tak patrna, še by bylo no
šením dříví do lesa, kdybychom pravda tu
chtěli obšírnějí dokazovat.

V jakých rukou je „Velná čkola“?
Vídeňský advokát žid Dr. Ofner ujal se první
slova na vídeňské schůzi, kterou pořádal 18.
září spolek „Freie Schule“, aby rodičové ne
posílali své děti na náboženské školní cvičení,

(8)Nechtěljste tím popazovati protižidům £ Tak tázal se předseda porotního soudu
17. t. m. v Táboře redaktora Myslivce, který
se odvážil na veřejné schůzi pověděti to, čemu
učí židovský talmad. Pozor tedy! Popuzovati
proti židům dovoleno není. Když nastalo v ča
sopisech bezuzdné štvaní proti katolickému
gymnasiu na Král, Vinobradecb, ani jeden „0
svícený“ časopis skonfiskován nebyl. Natož
aby redaktoři byli volání k odpovědnosti!
Censura propustí i potapy jména Kristova.
Bezohledně se štve proti katolickému nábo
ženství ve školách; socialisté líčí na schůzích
katoliky jako vyvrbele lidské společnosti, jako
nejhorší kriminálníky; volají do boje proti
nim. Ale štváčům nestane se nic; vždyt b 86
ostatně vymluvili, že brojí jen proti „kleri
kálům“, jakkoliv nazývají klerikálem katolíka
každého. Pokrokový učitel, který přísahal, že
bude katolické děti- vychovávati nábožensko
mravně, smí na veřejné schůzi útočiti proti
katolicko-náboženské výchověškolních dítek.
Tohle už není popuzováním? Ty socialistické
„básničky“, v nichž se hrozí způsobem near
valým katolíkům, také nejsou popuzováním?
Na př. toble: „Hoj, černé potvory, vy chátro
ragovská, jak můry pijete nám naši sporou



krev.“Chcemúčtovati,lůzo katovskál“ atd.
Takové věci už v „zklerikalisovaném“ Rakou
sku censura vlídně propustí.

(3) Ce dělá židovský Imserát. Masa
rykovský denník „Čas“, který tolik štval proti
katolickému českému gymnasia na Král. Vino
hradech, najednou 20. září uveřejňuje reklamní
lokálku židovské škole „Talmad-Thoře. O vy
učovací řeči lokálka ani slůvkem nemlaví. Oo
to dělá „protikopfessijní“ Čas? Inu, na zadní
atraně má vytištěný inserát o téže „Talmud
Thoře“; a pro ten už se dovede „Čas“ zapřít.
Brojil proti půjčování peněz roské vládě a —
za několik dní nato vytiskl veliké inserty,
zvoucí k téže půjčce. Není nad realistickou
důsledaost!

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna zaměstnává se dosud

různými dotazy a návrhy. — Ve schůzi rozpo
čtového výboru problásil ministr koltu Mar
chet, že úprava kongroy bude ohražena zběž
ných příjmů státních. Kongrnová předloha dle
návrhů užšího výboru schválena i v rozpočto
vém výboro. — Ve schůzi užšího výboru, kde
se jednalo o návrzích na změnu ústavy, pro
blásil ministerský předseda bar. Beck, že vláda
z mnohých důvodů nemůže za nynějších po
měrů souhlasiti s pokosem ústavní změny. —
Poláci rozhodně vystoopili proti něm. návrhu,
aby šest něm. mandátů delegačních z Čech a
Moravy bylo Němcům zvláštním zákonem za
jištěno. — Předloha o sestátnění severní dráby
přikázána užšímu výboru. Polský klob se
usnesl pracovati k urychlení vyřízení této
předlohy. Na Moravě chystají se všecky strany
k volbám do zemského sněmu, které na sá
kladě nového volebního řádu konají se již
v listopadu. Moravský místodržitel hrabě Že
rotín vstoupil již na trvalý odpočinek; správu
místodržitelství odevzdal svob. pána Pillers
torfovi. — V Innomostí konal se sjezd živ
nostnictva z alpských zemí, na němž žádáno
zřízení řemeslnických komor a zastoupení živ
nostnictva v parlamentě.

VBudapešti konal se šestý sjezd uherských
katolíků.

V západním Němocku v průmyslových
krajích jeví se přemrštěná snaha, aby místo
polských dělníků, kteří tam ostatně osadili jiš
celá města, najímáni byli dělníci méně nebez
peční. Jsou tam proto lákáni dělníci čeští, slo
vinští a chorvatští, kteří mají pomáhbatilacino
budovati průmyslovou mohutnost Německa.
Zklamaní dělníci naši vrací se pak zpět do
vlasti nebo odjíždí do Ameriky.

Ve švýcarském Freiburgu konal se mi
nulý týden sjezd Švýcarských katolíků, jehož
se súčastnilo na 20.000 osob.

Raští revolucionáři loupí a vraždí dále.
Již prý i car a celá carská rodina odsouzena
jest revolucionáři k smrti. Z toho důvodu
carská sídla zvlášť Petěrhof obklíčena jsou
hustě vojskem. Na generál. guvernéra Solobuba
v Rize podnikout bezvýsledný pumový útok.
Lapičské roty rovolncionářské vrhají se také
na zámožnější rolnictvo, které se nyní zase
proti nim organisuje. Sbromáždění šlecht>
z celé gabernie v Karsku usneslo se, aby
z počtu šlechticů gabernie vyloučeni byli oni
šlechtici, kteří podepsali revoluc. viborgský
manifest.

Z činnosti katol. spolků.
- Katelická jednota mužů a jinochů

vwPardubicích konela svoji valnou hromadu
dne 23. t. m, v sále měšťanské besedy. Na pro
gramu byla především volba nového výboru. Po
vzájemném dohodnutí přijel místo spolkového před
sedy opět dp. Frant. Čečetka, kaplan, což přijato
ode všech přítomných a ode všech členů jednoty
s velikou radostí. Jsme také toho přesvědčení,
že p. předseda moudrým a obezřetným vedením
řivede jednotu k mohutnému rozkvětu a čilému
labodárnému životu. Má k tomu bystrého roz

hledu, nadání a především silnou nezlomnou vůli.
Bylit jeme také potěšeni, že zvolen byl sa jed
natele p. J. Štastný, o němž víme, že je to pra
muž a katolík celý a pro věc katolickou a spol
kovou zanícený celou svon duší. Pan Štastný
učinil již mnoho a doufáme pevně, že teprve nyní
bude na svém místě a že se opravdu dobře
uplatní. Také ostatní funkcionáři byli šťastně vo
leni a mají zajisté všichni vůli nejlepší. — Zatím
usilovně se pracuje na zřízení odbočky Věeodbo
rového sdružení, ktorá, díky horlivé anaze důvěr
níků, jest na cestě nejlepší. Zdař Bůb!

Z Červemých Peček. Křesťansko-kato
lický vzdělávací a podporující spolek „Svornost“
se sídlom v Červených Pečkách konsti bude v ne
děli dne 30. sáří t. r. o 4. hod. odpol. měsíční
spolkovou schůzí ve spolkových místnostech v ho

stinci p. Josefa Kuchaře s přednáškou dp. Jiřího

a z Hradce Králové: „Nynějšísituacekatojetva,

Zprávy místní a z kraje.
Osobní. Minoléhotýdne meškali návštěvou

u nejdůst. pana biskupa na letním jeho sídle
v Chrasti vzácní hosté, totiž Jeho Milost nejdp.
biskup brněnský Pavel Huyn se svým sekretářem
a sekční šef ministerstva kultu a vyučování rytíř

náš nejdp. arcipastýř do Kutné Hory, aby tam na
den sv. Václava posvětil starobylý pomník české
slávy, kapli královskou ve Vlašském dvoře. Odtud
pojede Joho Milost v sobotu dne 29. do Žamberka,
kde bude v neděli 30. t. m. světiti sirotčinec,
šlechetností ©vysokorodého pána barona Oskara
Parische založený. Odtud přijede Jeho Milost na
několik dní do Hradce Králové.

Kurs pěstounek pro školy mateř
ské v Hradel Králové. Čtvrtý rok vstapuje
v život ústav, jenž odchovává pěstounky pro školy
mateřské, dětské zahrádky, opatrovny a jesle a
jenž poskytuje paedagogického vzdělání jak theo
retického, tak praktického našim dívkám, příštím
matkám a vychovatelkám. Podobné ústavy v Ně
mecku, Svýcarsku, Fraacii a Anglii jsou hojnější
než u nás a zde ještě těší ae více pozornosti
Němců než Čechů. Jak z inserátů německých novin
lze se přesvědčiti, cení němocké rodiny náležité
paedagogické vzdělání vychovatelky neb opatrov
nice více než bývá obyčej u nás, kde na první
místo klade se konvergace francouzská a hra na
klavír a po způsobilosti paedagogické nikdo 80
netáže. Nedovedeme oceniti vychovatelku neb opa
trovnici, která rozumí duši dětské, která dovede
vbodně a vzdělávacím způsobem dítě zaměstnati
a která je schopna s dítětem cítiti. Co zakusí ty
ranství nebohé děti jak v rodinách bohatých, tak
i chudých prehmaty a neschopností vychovatelů,
je známo, ale myslí se, poněvadž tak bývalo, že
musí býti i dále. Je v novém řádu školním a
vyučovacím pro školy obec. a měšťan. nařízeno
v $ 158. (a bylo také i v řádu starém), aby
dívkám byla poskytnuta příležitost, kde je to
možno, aby se účastnily výchovných prací v ma
teřské škole. Krásné a důležité nařízení, jenže,
bohužel, sotva kde se provádí. V jednoročních
kursech učebných při měšť. školách pro dívky
jest vychovatelství předmětem učebným. Kolik po
dobných kursů bylo zřízeno? Dívky naše hrnou
se do škol odborných, ku studiu středoškolskému
a univeraitnímu, ale přípravy pro budoucí prí
rodou a Bohem jim určený stav, vychovatelky
v rodině nehledají. Komenský bluboce byl pře
svědčen, že dobré matky co řádné vychovatelky
zachovají nám zdárné potomstvo a národ sobě.
Cenil nejvíce spořádanou výchovu dítek od 1—6
let a proto sepsal pro toto období výchovy lidské
návod tak podrobný, jako pro žádné jiné období
výchovné; jest to jeho světoznámé, do různých
evropských jazyků přeložené „Informatorium školy
mateřské.“ Chtěl, aby apis tento vedle Bible Kra
lické měla každá rodina, aby duchovní při svých
kázáních občasné výklady z něho konali a pro
vznešenou a nad jiné důležitou povinnost vycho
vatelskou rodiče nadchli. Jak daleko jsme v tomto
směru Komenskému neporosuměli a jak mnoho
schází moderním matkám, aby ctily Komenského
srdcem i činem! — Zmíněný knrs odchoval řadu
dívek, z nichž některé působí jako pěstonoky na
mateřských školách, jiné již jsou vychovatelkami
matkami ve vlastním krbu rodinném, jiné vycho
vatelkami dítek cizích. Kurs je řízen obezřetnou
rukou ředitele c. k. paedagogia a zkušeného pae
dagoga Jos. Nováka. Vyučování jednotlivým před
mětům svěřila o. k. zemská školní rada silám od
borně zkoušeným. Chovanky prakticky se cvičí
v mateřské škole městské spojené pod správou
dívěí ob. školy.

O. k. zkušební kommisse pro školy
obecné a měšťanské v Hradel Králové
přijímá opovědi ke zkouškám způsobilosti učitelské
pro období listopadové 1906 opatřené náležitými
doklady do dne 10. října 1906.

Politický křesťansko-domokratický
klub pro hejtmanství královéhradecké
pořádá v neděli dne 30. září o 3. hodině odpol.
veřejnou klubovní schůzi ve dvoraně Adalbertina
s následujícím programem: 1. „O reformě práva
manželského“ referuje JUDr. Jul. Nejedlý, advo
kát z Prahy. 2. „Intelligonce a náboženství“ refe
ruje Th. Dr. František Reyl. Po vyčerpání pro
gramu volná debatta o přednesených thematech.

Z Klicperova divadla. Akademický
spolek „Dobroslav“ v Hradci Králové uspořádá
v pátek dne 28. září 1906 koncert za laskavého
spoluáčinkování al. Elly Liškové, operní pěvkyně,
pí. Emmy Marešové, choti professora a kol. Ing. C.
Jaroslava Čejky. Začátek v 7 hodin.

Veliké elektrické divadle živých
fotografií p. Kerbra umístěno právě v Adal
bertinu. Podnikatel pobude zde do 2. října. Za
čátek představení ve všední dny vědy přesně
v 8 hodin večer.

Vyzmal a mezapřel. Pěkný příklad ná
boženské horlivosti dal předešlý čtvrtek israelita
p. Dr. Taussig, zdejší advokát. Při porotě před
jedenáctou hodinou veřejně poprosil, aby v soudním
řízení, při němž byl súčastněn jako právní zá
stupce, byla dopoledne učiněna přestávka, jelikož
mosí se odebrati k pobožnosti do synagogy. A pří
tomní katolíci se mu nijak nesmáli. Pan soudce
se ho naopak zdvořile tázal, kdy zase mu bude
možno k soudu se dostaviti. Kdyby bez rozpaků
před veřejností dal podobným způšobem průchod
svému náboženskému cita advokát katolický, nebyl
by najednou zván „klerikálem“ i od lidí z kato
lické matky narozených?

Smíh. Neočekávaný host objevil se v úterý
25. t m. v Hradci Král; kol 2. hod. odpol. snesl
se nad Hradcem s deštěm —sníh. Nedivno, vždyť
chlad dostoapil již 49 Celsia. Šumava a Krkonoše
stkvějí se v těchto dnech rabášem sněhovým. Po
sledními dešti a chladnem velmi stíženy práce rol
níkovy na vlbčích půdách.

Z Pardable. V úterý dne 25. t. m. vyko
nény byly volby do městské rady. Starostou mósta
zvolen byl p. Frant. Kuchynka, uzenář, náměstkem
p. Ji Draboš, hostinský. Městskými radními zvo
leni byli pánové: Ant. Červenka, obchodník, Jos.
Jukl, majitel realit, Jan Liebich, knihkupec, Fr.
Minařík, zámečník, Jos. Novotný, stavitel, Jos.
Polák, knihkupec, JUDr. Alois Turek, advokát,
Fr. Vambera, ředitel cukrovaru, Jakub Vítek, lé
kárník. — Strana t. zv. pokroková ze vzdoru, že
ani jediný její stranník neprošel při volbách do
zastupitelstva, zdržela provedení voleb do městské
rady o celé 2 měsíce podáním zbytečného rekursu,
který nyní — odvolala. Jednání to sice málo cha
rakterní, ale hodně obarakteristické pro stranu t.
zv. pokrokovou.

Jak se to jmemuje. Sociálnídemokraté
v Pardubicích měli tu nedávno slavnost otevření
svého dělnického domu. Mezi účastníky slavnosti
byli také jako městská depatace dva páni, o kte
rých se a určitostí vypravuje, že chtice imponovati
soudruhům, v zátiší kdesi vetkli si v dírky kabá
tové rudé karafiáty a vracejíce Be pak ze alav
nosti, opět milé karafiátky v ústraní vytáhli, jako
by nic, aby od ostatního občanstva nebyli viděni.
Známe oba pány jako zkostnatělé měšťáky a proto
učinili-li tak, nelze jinak nazvati než zbabělostí
a chameleonstvím. Každý člověk a tudíž ipoctivý
sociální demokrat, který myslí, musel by takové
jednání odsouditi.

Volební zápas o mandát na zemský
sněm ma Pardabicku. Podle všechpříznaků
se zdá, že volební zápas o mandát za okresy
Pardubický. Holický a Chlumecký bude dosti
tuhý. V poslední době vyskytly se určité zprávy,
že budou v tomto volebním okresu zapasiti do
cela už čtyři kandidáti. Tak dlouho bylo ticho
a najednou jsou tu soupeři čtyři. Patrně Čekala
tu strana jedna na druhou, s kým se asi její od
půrce vytasí, s tak Be stalo, že teprve nyní při
chásí mladočeská strana se svým kandidátem v
osobě dr. Horáka, advokáta v Pardubicích, a sta
toprávní radikálové s dr. Kloudou, advokátem
z Prahy. K nim droží se už ohlášený dr.
Drtinaa nyní také sociálně demokratickýkandidát
redaktor Svěcený, oba z Prahy. Toužená koncen
trace dra. Kramáře a jiných jeví se tu aspoň
v tom, že tři z posavadaích kandidátů jsou z Praby.
Jestě by mohla postaviti svého kandidáta strana
křesťansko-sociální vedle národního dělnictva a
pak by volba na Pardubicku byla skatečně trpká
ironie na koncentraci všech politických stran
v Čechách. V tom směru nás uf na světě nikdo
nepředělá. My zůstaneme my. Pokud za daných
poměrů jsme mohli pozorovati volební nálada,
tu -možno 8 pravděpodobností očekávati, že v Pardu
bicích a v Holicích bude valná část občanstva
pro mladočeského kandidáta. Jen malou část
blasů strhne na sebe statoprávní radikál dr. Klouda,
který byl kdysi v Pardnbicích advokátní konci

Went a počítá na větší počet hlasů v Chlumci.alná část učitelstva a židovstva Vesměs 8 eva
gelíky a ostatními pokrokáři jsou pro dr. Drtinu
a činí v tom směru horlivou propagandu. To jsou
ovšem zatím jen předběžné dohady a 8 naproston
určitostí nelze o síle stoupenců a tudíž i hlasů
jednotlivých stran nic tušiti. Bude záležeti zajisté
mocho na volební agitaci a na dojmu, jaký učiní
jednotlivý kandidát na své voliče při volebních
schůzích najmě svojí kandidátní řečí a svým pro
gramem. — Archy voličů jsou od 25. t. m. u obec.

úřadů v dotyčných městech vošeny a případnéreklamace podávají se do 8. říjnat. r. — Volba
sama koná se 24. m. října t. r..

. Jmenování. Dp. Vlad. Hornov,katecheta
na dívčí méšť. škole v Novém Bydžově a proza
tímní katecheta na gymnasiu v Litomyšli, mini
strem kultu a vyučování jmenován učitelem nábo
šenství na c. k. ústavu ku vzdělání učitelů
v Poličce.

Z Labské Týmiee. V nedělidne 23. září
odpoledne konána u nás památná slavnost svěcení
nového hřbitova, jenž byl pořízen nemalým ná
kladem obce Labskotýnecké. Svěcení hřbitova vy
konal s nevšední ochotou vdp. biek. správce vika
riáta chrudimského Dr. Josef Mrštík, arciděkan



-chrudimeký. Hojné zástupy věřících nasloucbaly
výkladu liturgickému o významu svěcení břbitova,
jejž měl vdp. uvětitel. Pobožnost ukončila se lita

"piemi Loretánskými v kostelička hřbitovním, jenž
zevně opraven nákladem obce, nynitř pak opraven
z darů štědrých dobrodincův.

Ze latinam. Dne 23. září t. r. konána
-oslava padesátiletého služebního jubilea zaslouži
lého řiditele Auerspergského panství p Leopolda
„Hefmanovského. Oslavenec sískal si mnohých zá
elub za celého padesátiletého působení v různých
úřadech knížecích přesným a ochotným konáním
všech svých povinností, ale zejména jako řiditel
panství v Slatinanech velmi svědomitě staral a0 o
to, aby čeledi ve dvorech knížecích dostalo se
příměřevě pohodlných a slušných bytů, což v ny

„nějších rozbáraných poměrech sociáloích mnoho
znamená. Přispěl tím nejen ku časnému blabobytu
slnžebných, ale i k zamezení mnobých nemravů.
Svrcbu uvedeného dne konány v chrámu P. slati

„nanském slavné služby Boží, jichž ne súčastnilo
i několik patronátních duchovních z okolí a veliké
množství úřednictva i občanstva. Pak konán banket
v sále u „Čiháků.“ Což však nejvíce padá na
váhu, že slavnosti sůčastnil se osobně J. J. kníže
František z Auerspergů, ba zavítal 1 k společ
nému banketu, čímž projevil svému věrnému úřed
níku svrchovanou blahovolnost. Moogaja ljeta vo
zdraví a spokojenosti pro budoucnost!

Divadelní ochotn. jednota „Tyl“
v Bychnově m. K. pořádá v pátek dne 23.
září 1906 ve prospéch zařízení divadla divadelní
bru: „Automobilista.“ Žert ve 3 jednáních. Napsal
Kurt Kraatz, přeložil Jaroslav Hurt. Začátek přesně
o půl 8. hodině. V meziaktí účinkuje ct. hudební
spolek Dalibor. Ceny míst obyčejné, dělnický
Mistek 20 b.

Ze Žamberka. Katol, organisace v Žam
berku konala dne 23. září t r. důvěrnou schůzi
v hotelu „Modrá hvězda“, poněvadž toho potřeba
kázala, aby i se strany katolíků promluveno bylo
o důležitých thematech doby nejnovější: „O re
formě manželství“ a o „volné škole.“ Na pozvání,
kterých rozesláno bylo na 1200 a to i jednotliv
cům jmných politických a sociálních stran a směrů,
sešlo ee na 600—700 pánů a dam, takže všechny
místnosti sloužící k disposici, byly naplněny. Po
uvítání hostí zaujali místo pp. Josef Thoma, měšťan
a majitel realit jako předseda, Karel Hůbner, to
várník jsko místopředseda a P. Josef Jirga, kate
cheta jako zapisovatel. Jako řečník představen byl
p. předsedou p. t. p. JUDr. Moric Hruban, zemský
a říšský poslanec z Olomouce, který nato ve své
řeči přes půldrahou hodinu trvající pojednal o
manželství vůbec, ukázal, kde by 8e měl man
želský zákon reformovati, a nato dovodil celou
absurdnost rozlučitelnosti manželství i „volné
školy.“ Jeho veliký řečnický talent odměňován
byl častým bouřlivým potleskem. Po té vystoupil
na řečniště p. t. pan Antonín Drápalík, professor
« Hradce Králové, který na thema „Proč a kterak
86 máme organisovati“ rozvioul před očima po
sluchačstva celý systém organisační, vybízeje opět
a opět k účinné práci na tomto Širokém a tak
důležitém pro nás poli. S napjatou pozorností vy
slechlo obecenstvo obě přednášky. Doslovem p.
JUDr. Hrubanaa zpěvem národních písní „Kde
domov můj“ a „Hej Slované“ byla tato zdařilá
schůze ukončena. Katolická pak orgenisace, po
těšena a posílena tímto prvním zdarem, chopí se
s nadšením dalších prací. Ka konci klademe sobě
za čest i milou povinnost vřelý vzdáti dík slav.
městské spořitelné za laskavé propůjčení sálu.

„Divy příredy“ ve Velkém Ouřímu
u Solmice. (První sníh. — „Už jsou zralé.“
Dne 25. září poprvé napadal sníh a zůstal ležet,
takže celé Orlické hory zahaleny jsou bílým ru
bášem. Žel, že rolník posud nesklidil ovsa a ne
Zzaselžita. — „Už jsou zralél“ Ctěný čtenář bude
si myslit, že u nás na horách už dozrály švestky.
1 toto! Právě tento týden česají osadníci v při
fařené obci Rassdorfé třešně. Zdá se to nemož
ným; uváší-li se však, jak vysoko „ležíme“, dá
se vše vysvělliti. Švestkové inodiíky jsou sice
dobré, ale knedlíky třešňové ku konci září jsou
zajisté specialitou.

Lnářská výntava koná se ve dnech
28.—30. září v budové rolnicko-lnářeké školy
v Humpolci. Program: Na ev. Václava o '/10.
hodině zahájení výstavy v hbospodářaké škole.
© 1. hod. odpol. v městě v sále „Sokolovny“ za
počne sjezd českých Inářů. 1. Zahájení sjezdu. 2.
„Národohospodářské požadavky českých lnářů.“
Promlaví pp. říšský poslanec J. Stanék a zemský
poslanec V. Hyrš. 3. Volný rozhovor a volné ná
vrby. — V neděli dne 30. září o 10. hod. dopol.
v sále „Sokolovny“ poradní schůze pěstitelů inu:
1. „Čeho dbáti při pěstování Inu.“ Promluví p.
řed. V. Slabý z Humpolce.2. „Organisace prodeje
družstevních výrobků Inářských.“ V rozhovor u
vede p. J. Pleva, okresní starostaa místopředseda
Zemědělské rady. 3. „Jaké poučení přinesla naše
výstava.“ Promluvíučitel na rolnickéskolev Hum
polci pan J. Joudal. 4. Volné návrhy a volba
Inářského komitétu. — Výstava otevřena jest denně
od 9—65 hodin. Ku výstavě i ejezdu jest přístup
volný.

Bolaické schůzo S. Č K. Z. konají
36 v neděli 80. září 1906: v Králové Lhotě

u Opočna o 2. bod. odpol. a ve Stadnicích u
Hlinska o 2. bod. odnol. Kdo mínfš pořádati rol
pickou sebůzi, dopis předsednictva Sdružení v Dol
ním Městě u Světlé p. Sáz.

Různé zprávy.
Zreadlo socialistických bojovníků

proti kapitalisaam. Sám vídeňský8.d Dr.Adler,
který jest vrobním komandantem rakouské (i české)
sociální demokracie, bere z peněs dělnických roční
plat 5000 kor., jak se sám přiznal v lista „Dautechbe
Volkezeitung“; a přece by mohl ty peníse socialistické
pokladně ponechati, ježto jest milionářem. Socialiste
Schuhmaier bere ročně 7.000 kor. Vůdce německé so
ciální demokracie Singer má krásné villy a továrnu.
na rakavice; ročního příjmu má 48,000 koran; a při
tom chodí ua dělnické schůze v modré dělnickéka
sajce, aby se vidělo, že je taky-proletář. Bebel prodal
krásnou villa. ve Švýcarska za 140.000 kor. Zděd.l
po bavorském důstojnikovíKolimanovií400000kor; má
také továrnu. Sekretář rakouské socialistické strany
šid Karpeles je milionářem. Belgický „soudrah“ Van
dervelde má jmění pa 5 milliouů kor. a vydržuje si
zábavní loď k projíšďkám na moři. — A tohie že jsou
bojovníci proti kapitalismu! Proč svými milliony děl.
nictvo nepodělí, když na schůzích a farizejskou útrp
ností litojí smutný los dělnických proletářů? Proč
ještě si penězi proletářů ovůj majetek rozmnožují?
Ukásalí jsme v čísle předešlém, jak vlastně se
to má s tím „velikým jměním katolické církve“, o
kterém socialisté pořad tolik hovoří. Proč nevypočí
távají bezohledně jmění rakouských židů a socialisti
ckých poblavárů? Poplatníci Cislajtenie zaplatily jen
za rok 1899 na úrocích ze státních dluhů 344 mil
lionů korun. Kterým bankéřům se ty peníze daly, o
tom nejlíp ví Rotechild. Sám vídeňský Rotachild při
gnel k zdanění 1600 millionů koran. To jest majetek,
jský nemají k vlsstnímu užívání všecky tisíce kněží
v Cislajtanii. A pak hrrr na církev — aby se odvrá
tila pozornost od peněžních žoků gidovských.

Něm. socialisté a průmyslníel ve
slmábách revoluce ruské. Něm.soc.demo
krati se přisosli, Že na podpora varšavakých rovolu
oionářů vydali přes 300.000 marek a jiné ještě peníge
posílali jim do Ruska. Sociál. demokracie podporuje
sprosté vraby a loapešníky, jimiž vlastně jsou raští
revolucionáři. A pak se ještě soc. demokracie pova
Zuje za jedinou stranu, jíš jde pouse o blaho lidu.
Fuj! — Významno jest, še polsko-ruští průmyslníci
podezřívají německé průmyslníky, že svými placenými
agenty vyvolávojí stálé stávky v Rusku, především
v ruském Polska, aby takto raskopolský průmysl
ochromili a semi pak tím více do Ruskavyváželi.
A podezření své usazují některými skutky, výroky,
uchůskami s poselstvím německého průmyslu. Vída,
jsk v říši bázně a dobrých mravů i s loupežníky se
spojují.

(20) Histerický kemtek. Husitský
klerikalismas a pouti katolických ze
mědělců. Klerikelismem nazývají odpůrci katolíků,
jestliže se míchá náboženství a politikou, čili užívá-li
se náboženství a náboženských úkonů k účelům poli
tickým A tohoto míchání náboženství a politiky do
pouštěli se — Hasité. Zámyslně jeme tábor lidu bu
sitekého na hoře Táboru vylíčili dle Zapovy Kroniky
obšírněji, aby to ušíváví náboženských úkonů k úče
lům politickým více vyniklo. Slyšme, jak o podobných
táborových pobošaostech soudil vůdce hnutí honit
skébo pan Mikuláš z Husi dle neklerikální Kroniky
Zapovy: (Svazek II. str. 734). „Pan Mikoláš z Hasi,
byv od krále Václava IV. z Praby vypovězen, právě
se vtěch krajinách (kde první tábor náboženský lidu
busitského u města Bechyně po Velikonocích r. 1419
konán byl) sdršoval, a slyše o těch schůzkách lidu
na tom Táboře, uemyalil si, že by tyto z počátku
ovšem nevinné schůsky dobře mohly aloušiti zs ja
kousi příprava k většímu podnikání ku prospěchu
husitství. Tak kdy umluvena jest jeho návodem hlavní
taková bromada lidu na hoře Tábor ke dní sv. Máří
Magdaleny, 22. července 1419, a ohlásili ji všade po
Čechách i po Moravě. Následkem toho kde kdo mohl,
maši, ženy a děti, lidé všelikého stava a povolání
brati potnickou hůl do ruky a ao všech stran ubírali
se hojní zástupcové k této venkovské, náboženské
slavnosti na boru Tábor.. .. “ — Mikuláš z Hosi
bleděl tudíž pouti uátoženské vyažitkovati k organi
eaci lidu, k obraně kalicbu a obrana te ovšem za
brozících napjatých poměrů musila býti předvídána
jeko politická, ba i vojenská, Tudíš dle násorů soci
alistů a pokrokářů dopustil se pan Mikuláš z Husi

bousného klerikaliema.“ Leda by socialisti a pokro
káři pana Mikuláde sz Haci pardonovali, poněvadž
organisace ta čelila proti — katolíkům; a proti těm
dle velebného „proroka homanity (ovšem té realisti
cké) věštce národa s proroka“ Machara jest dovoleno
vše; tu „účel“ socialistům a pokrokářům „posvěcoje
postředky !“ O shromášdění husitském na Táboře píše
déle Kronika Zapova (Sv. II. str. 780, 786): „Celé
shromáždění ztrávilo ostatek dne toliko rosmlouváním
s řečmi povzbasujícími ku ovornosti, lásce a vórné
setrvalosti při kalichu posvátném. Mnozí naříkalí na
nátisky, kterých snášeti musejí od protivníkův ka
lícha . . „" A coš když so katoličtí zemědělci sejdou
podobně jako Husité na pouti, nemohou si po vyko
nené pobošnosti pohovořiti o tom, jaké nát'sky trpí
jich víra svatováclavská od těcb, kteří upírají Boha,
nesmrtelnou duši, odměnn a trest na věčnosti, kteří
pro jej.ch katolickou víra mejí jen surový posměch,
kteří ae ve svém vandalství nestydí káceti kříže, sochy
národníchsvětců—dobrodincůlidu,kteřímajívpro
gramech svých vybásení náboženství katolického (o
to se blavně jedná !) ze škol... . Nesmějí sí poro
kovati o těch pijavkéch, které lichvářeky sdražojí
chléb vezdejší, kteří rospoutáním svatých svazků, roz
pouténím smyslnosti a pošitkářství hledí zotročiti lid
ovatováclaveký a definitivně nastoliti vládu slaté inter
nacionály na břbetech internacionály červené?1 Čí co
dovolenoHusitům jest sločinemu katolíků!? Jsou snad *

katolíci, katoličtí zemědělcí pariové (otroci) v semích
korany ov Václave, mají pro ně platiti zákony výjime
čné1? — — Že na to orgapisování lida husitského pod
rouškou náboženství pohlítely úřady královské pode
sřivě, vypravuje Zepova Kronika následovně: „O té
velké hromadě dne 22. července donešeno jest králi
Václarovi IV., že prý vůdcové třcb zástupův již za
mýšleli svrhnoati ho © trůnu a naň svého náčelníka,
Mikuláše z Husi, posaditi, a také že si jiného arci
biskopa chtějí voliti; i ač to byla zřejmá lež (v té
době nejspíše; později Husité arcibiskapem svým zvolili
mistra Rokycano, s če Mikulášz Hasi toužil po
koraně královské, jest více nežli pravdě podobné.
Poz. pisatele), poznávalo se přece v radě královaké,
že takové mimořádné výjevy mají do sebe velkou po
litickou vábu a še velmi nebezpečné býti mobon.“
(IL str. 797) A če obavy byly oprávněny, ukázalo ce
brzy. jiš dne 29. září r. 1419 kázal plseňský farář
Václav Koranda na valné bromadá lidu husitského
(kterómuž ve shromažďování se „netoliko královátí
úředníci bránili, nýbrž — dle Zapovy Kroniky II 767
— i sami husitští pánové všechny možné překážky
v cestu kladli a je zdržovati chtěli“) u Kostelce na
Kříškách čtyři hodiny cesty od Prahy na cestě k Bo
nešovu: „nechcďtež více s holemi ale se zbraní“
(II. 758) „Aby nechodili více s poutnickou bolí, ale
a mečem v ruce, že jim nutno bade podstoupiti boj
s nepřáteli co den u větším množství proti nim se
chystajícími, aby tedy ne 10. listopad 1419 k velké
hromadě do Prahy přišli se zbraní “ (Zsp II 762).
A kdo že byl původcem tohoto vyušitkování nábo
ženských poutí k účelům politicko vojenským? Slyšme
Zapa: „Stalo se pak toto vyzvání k ozbrojené schůzi
do Prahy patrně s návodu Mikuláše z Husi, který

fedevším chtěl Prabu vytrhnouti z moci vlády krá
orské.“ (II 158). — — Katolický lid český vidí, jak
ve Francii za působení stran socielistických a radi
kálních a za jásota a úchvaly našich stran sociali
stických, radikálních, pokrokářských ba i svobodo
mysloých školy katolické, které wi katolíci — mimo
to že platili daně na státní bezbožecké školy — z vlast
ních peněz, dobrovolně sebraných příspěvků vystavěli,
byly vládou násilně proti vší svobodě jidádsky hlá
sané zavřeny, řeholníci učitelé vyhnáni, odchovanci
škol těch rozvětveným systémem vládně špehounským
střefení, denuacováni, na zaslouženém postupu zdržo
vání, míst sbavováni za jásotu internacionály zlato
židoveké a červenosocialistické . . Katolický lid český
vidí, jak ve Francii církevní jmění jest bez obledu
na náboženské city katolíků sečítáno za průbledným
účelem konfiskací, jak kostely, odkatolíků pro kato
líky vystavěné z peněz katolických, šidovako-zednář
sko-socialistickou vládou mají býti katolíkům dle
vládní milosti za poplatky vládou libovolně stanovené
pronajímány atd. Což divu tedy, že se shromažďuje,
k obraně svých práv a svobod se organisuje a k orga
niseci té úkony náboženskými síly a vytrvalosti si
dodává? Co ve zlé není vykládáno Husitům, co se
sa klerikalismus čili za zneužívání náboženství ne
vykládá Husitům, nebndiž vyčítáno katolíkům! A ka
tolíci meče na achůzích si nerozdávají ...

Na oslavu stoletých marozemin Fr.
Jar. Vacka-Kamenického, kněze-básníkaa
buditele, pořádá Literární sekce drnžetva „Vlast“ o
svátku sv. Václava 28, září 1906 v místnostech „Vlasti“
v Praze II., 870 Žitná ulice o 6, hod. več. slavnostní
večer. Program: 1. Uvítání. 2. O životě a literárních
prácech oslavence. Přednese Vlastimil Hálek, farář
s Liboce, 8. Čtení došlých telegramů a projevů. 4.
Doslov. Hosté jsou vítáni.

Přes tisíc let v držení statku.
V Dolním Smriově, v okresu boskovickém na Moravě
statek čís. 6. jest jíž přes tisíc let v držení rodiny
Poláčkovy. Věra úotyhodná to rodina, které s váš
ností nebývalou opatruje tak dlouho rodný atatek.
Na celém světě jistě není ani šlechtické, ba aní pa
novnické rodiny, která by se mohla bonositi tak
sterým rodem a majetkem.

Zase žid. V čele pořadatelůatentátu na ru
ského minister. předsedu Stolypina stále — židovka.
Čím dále tím patrněji se ukazuje, že hlavními vůdce
raské rovolace jsou židé.

Oběti talfamu. Dle posledníchzpráv padlo
vířivému teifunu v přístavu Hongkonském ss obět
600 rybářských lodic a 10.000 Číňanů.

Kartel cmker. rafimerli rakouskýchu
zavřen na 3 léta. Veškeré množství tuzemské výroby
stsnoví se dle určitého klíče mezi jednotlivé rafinerie
v kartelu zastoupené. Továrny na surový cukr nená
ležejí sice ještě ke kartelu, ale sapočne se « nimi co
nejdříve jednati. Účelem kartelu jest zameziti sřizo
vání nových rafinerií a překaziti domácí trhy, aby
nebyly přeplněny. Nové nadělení pro rolníky.

Pro Ústřední Matici Škelskou.
Matice Školská horlivě ujala se ohrožených českých
škol, pomáhá utiskovaným českým rodičům vychová
vati a vadělávati po našemu českou mládeš. Co ú
stavů po Čechách, Moravě i Slezeku porozsetých za
lošila, kolik škol v čas podepřela, čítá se juž do set;
s jsou to školy všeho drahu: opatrovny pro děti nej
menší, školy obeoné, pokračovací, ba i školy střední.
Co šactva za čtvrt století vadělala, co sdárných Čechů
vychovala. Hle! německá mapa národnostní ukazuje
matiční práci: není u nás „německého“ území, neboť
s matičních škol, v něm s velikými obětmi otvíraných,
volejí nadšené blasy: „My zde jsme Čechové, zde je
naše vlast!““ Nebyli bychom úspěchů takových dosáhli,
kdyby Matice nebyla spojila ve svornou, cíle vě
domou práci všecbny činitele našeho života národního,
Zvláště pak ve dnech svatováclavských, po začátku
školního roku, ode dávoa soustřeďuje se obštarost
českého národa a všech jeho vrstev na jediný cíl:
opatřiti dostatek příjmův Ústřední Matici Skolské na
její školy. Letošního roka pak prosí Matice o podporu
drojnásobnou, nebof i povinnosti Matice vzrňstají
dvojnásob. Vspomeň tedy každý na naši Matici šté
drým darem evatováclavským!

Reklama v Americe. Obchods průmysl
vskvétejí ve Spojených Severoamer. státech velice,
čehoš jest hlavní příčinou obrovská reklama, Dle
„Berne“ vydá se tem na ni ročně 2.800 mil. K. Roku



1906 dosáhi prý tento počet výše 5 miliard. Jediný
obchodaík Fairlak dá ročně na reklama 3, mil. To
váraík na mýdlo Sepólie dával na ni před 30 lety
36.000 dolarů ročně, byní dává denně 1.000dolarů,
to jest 8.000 K. Paříšaké závody s šenskými úbory
dají na reklamu svých výrobků do novin v Novém
Yorku asi 20 mil. K.

Šťastná Ktalie. Roku 1905 vystéhovalose
s Italie 726.881 osob, kdežto roku předchozího jen
474.191. Pod modrým slunosm italským bídy přibývá.

Stará stuha. Rakouskýpěší pluk č. 21. za
války třicetileté ztratil starou stuhu se svého praporu.
Jak se to stalo, nevědělo se. Teprve nedávno případ
se objasnil. Jistý velkostatkář pruský poohlabil se,
že stahu mé. Pluk čís. 21. ležel totiš tehdá v jebo
zámku a stuha byla uschována do prádelníku. Náble
strhla se bitva, plak byl oucen krapněvyraziti 8
stuha zůstala v prádelníku. Velkostatkář projevil
ochotu, če by stahu, která mu nepatřils, vrátil, ale
za vysoký rakouský řád. Stím však nebyla rakouská
vláda srozaměna, zakročila v Berlíně, a staha vrácena
bez náhrady. Zdobí nyní důstojnické kasino pěšího
plaku č. $1, v Katné Hoře,

Drahá šňůra ma krk. U Christicho
v Londýně prodalí nedávno šňůra perel za 340.000 K.
Šhůra ne skládala z 286 orientálních perel, jež byly
smíšeny so ssfíry a brilanty. Ale není to nejdražší
šperk, který byl kdy prodán, neboť v Paříži atržilo
se svého času za šňůru porel pí. Hambertové 528.000 K,

Prohlášení katolického učitelstva
v Prasku (zástupci 15.000 členů katol. učitelů)
na schůzi v Berlíně. Učitelé vítejí a radostí zákon,
dle něhož katol. dítky mají vychovávati učitelé kato
ličtí, evangelické ovangeličtí. „Jme předevědčení, če
jen konfessionelní (náboženská) škola další rozvoj na
čeho lidu v mravním, kultarním a národním eměra
konfessionální mír a pravou zbožnost zaračuje.“ Tak
+ Prusku — a a nás?

Pěstování vrbového promtí odporu
čaje vřele v chradim. hospodářském listu učitelkoši
káfetví A. Novák. Košikářství naše valem hyne. Pro
Mělnicko založené košikářeké družstvo nemůže vyví
jeti svou činnost pro drahbotu a nedostatek proutí,
čímž na 70*/, košikářů muselo se vzdáti činnosti a
chopiti se práce nádenické. Jednalo se též o založení
akciové společnosti pro výrobu košikářského sboží
z domácí výroby, v čemě německá jedna firma komis
sionářská hodlala se súčastniti a větším kapitálem,
když se jí avěří prodej pro celé Německo. Avšak
z toho sešlo, že by nebylo dostatek proutí pro takový
podafk. Cena košikářského proutí rok od roku stoupá
a cena výrobků klesá vinou košikářů samých. Na
Labi, Vitavě a Ohři zničena mladá sadba šmahem
v předešlých letech, mnoho pratníků zničeno také
následkem regalace Labe. Pěstování vrbového proutí
vyžadoje pramálo práce, nad to pak vrba nežádá
tak dobrou půdu jako jiné plodiny a daří se i na
půdách močálovitých a kamenitých. Prospěl by ai ze
mědělec náš velmi, kdyby si všímal i pěstování vrby
košíkářeké.

Raltouské války. Odr. 1495prožilanaše
říše 297 válečných let a jenom 183 let míra. S Francif
válčila po 85 let a svedla s ní 02 bitev a 106 půtek.
S Italií válčila po 26 let ve 22 bitvách a půtkách.
Války s Tareckem trvaly 69 roků a svedeno bylo
v té době 22 bitev, 22 arášek, 147 potyček a 106 ob
léhání. S Praskem válčeno úhrnem po 17 let a v 15
bitvách, 25 srážkách, 110 potyčkách, pevných míst
obleženo 37. S ostatními evropskými státy otkala se
naša říše jen málo. V posledních 400 letech svedla
naše vojska na 7000 bojů a šarvátek.

Hospedy v Imdfii. Aoglickéúřadyzeěstají,
še je nyní v celé Indii 130.874 hospod, skoro o 2860
více neš před dvěma lety.

Kolik je v Evropě vojska f Nejvíce
atalého vojska v Evropě má Rasko a to 970 tisíc,
Německo 606 tisíc, Francie 698, Rakousko 365, Italie
257, Turecko 220, Anglie 1653,Španělsko 67, Rumunsko
68, Belgie 51, Balharako 48, Švédsko 39, Portagalsko
31, Nizozemsko 28, Řecko 26, Srbsko 22, Norsko 19
a Dánsko 10 tiefc. Černá Hora stálého vojska nemá,
za to má 87 tisfo ozbrojených mužů; podobně Švý
carsko nemá stálého vojska, včas války všsk má 516
tisíc vycvičených mužů. — Spojené státy sovero
americké, skoro tak veliké jako celé Evropa, mají jen
67 tisíc stálého vojska. .

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 22. září 1006. 1

bl joe K 13-30—13-20,šita K 10'00—11:20, jeme
BeK 10*50—1090, prosaK 10'40—11'50, vikve K 11:80
—1+*60, hrachu K 18-00—20'00, oves K 580—7'10,
čočky K 5200—54-00, jahel K 20 00—00'00, krap K
18-00—30-00, bramborů K 800—3-40, 1 hl jetelového
semene červ. K 95-00—100'00, 100 kg jetelového se
mínka bíl. K00:00-—00:00, růžáku K 0'00—0'00, maku
K 58-00—33 00, lněného semene K1600 —18-00, 100
kg žitvých otrub K 11:80—0000, 100 kg pšeničných
otrub K 11'80—0000, 1 kg másle čerstvého K 240
—260, 1 kg másla převařeného K 0.00—0.00,
1 by sádla vepřového K 160—000, 1 kg tvarobn K
0-28—0-32, 1 vejce K0-7—00,1 kopa okurek K 3:80
—3800, 1 kopa zelí K 460—500, 1 kopa kapusty
K 1:60—600, 1 hl cibule K 5'20—4-40, kopa drob.
zeleniny K 1'00—1:20, 1 kopa mrkve K 140—1'80,
1 bečka švěstek K 070—200, 1 hl jablek K 2:60—
400, 1 hl brašek K 2:40—600. — Natýdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 22. sáří 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice bektol. 464, dita
850, ječmene 1002, ovsa 186, prosa 320:/, vikre 17,
brachu 13, čočky 7, jahel 12, krap 7, jetel. semínka
51, lněného semene 8'/,, máku 21. — 39.)Zeleniny:
selí 182 kop, okarek 49 kop, kapusty 46 kop, cibule
34 hl, drob. zeleniny 176 kop, mrkve 83 pytlů,
orambor 144 hl, salátu 00 kop. — 8) Ovoce: jablek
78 hl, hrušek 85 bl, švestek 715 baček. — 6) Drob.
dobytka: vepřů 8 kusy, podsvinčat 818 kusů.
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V knihovně Obnovy
dosud vyšly spisy:

Obrázky ze smíšené osady. "Xu
Fr. Mimra. Cena 4 K 20h. (Řada I. „Obrázků se amíšené
osady“ dosud na skladě po 86 h.)

Duch Obnovy, *P=! Pise Prrerei Gens

Kříže a kalichy.Kl Ear Brne

Jana Leopolda Haye, dockého,„Zprávao vleltaci far kraje chrudimského“, jižja o krá
lovský komisař r. 178z k rozkazu císaře Jozefa II. vyko
nal. PodáváDr. Vácsl. Řezníček. Cena 80 h.

Jana Leopolda Haye, šité „Zprávadeckého„Zpráva
e visltaci kraje čáelavského““, již r. 1793k roz
kasu císaře Josefa II. vykonal. Podává Dr. Vácsl. Řezní
ček. Cena 80 h.

Královéhradecké vzpomínky 5.2%
Řesníčka. Cena 1:40 K.

Karel IV. jako křesťan a víla
SLOn6C. pile Jiří Sahnla, Cena 4 K.

Rozmarné příhody. Humoresky.
J. Sabula. Cena 1'10.

Reformamanželství.ča rok"
Objednávky vyřídí

Biskupská knistiskárna v Hradci Králové.
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Wp“ Prohlížejte
si také iosertní část „Obnovy“; při

nákapu u frem u nás inserujících
odvolávejte se na „Obnovu.“

©

©)

poslední čtvrtletí nynějšího roku. Ro
zpomeň se tudíž každý, zda nedlu

F za „Obnovu“a „ČasovéÚvaby“osud.

Kdokoli platební povinnosti nedo
stál, nechť pošle laskavě peníse bez
odkladně. Kdo odkládá, lehce zase
zapomene. Nechť teké každý, kdo
podržel si knibu o Karlu IV. a o re
formě manželství, příslušný obnos vs
rovná bez upomínání; ušetří nám tak
mnoho času A práce.

Administrace „Obnovy“
v Hradet Králové.
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Kanonické tabulky
pro oltáře, v provedeni velice
vkusném, dvoubarevném, s ob
rubou dvoubarevnou, nabízí

ve třech velikostech

Biskupská knihtiskárna
o Hradci Králové.—
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organisací katol. na r. 1907.

Zpamenitá pomůcka ve veřejném životě pro všechny.

Cena 1 ex. v plátně váz. jest pouze 90 h
(poštou 1 K), 12 ex. po 80 4, s poloviční
frankaturou. Cena 1 ex. brožovaného 70 h,

poštou 80 h, 12 exemplářů po 62 h.
Nádavky nelze udělovati.

Velectěnému

duchovenstvu
doporučuje

nejlevněji

a nejlepší

:dust
každého slohu,

m první odborná dílna pa
M sířská pro výrobu kostel

ního náčiní

| Karla Zavadila
| v Hradci Král,

"+AB c. 83. <p. | M“ č 83.
Palackého třída.

Cvičení"MU<..

o
Ku potřebě

duchovních správců i katolických
snoubenců upravil a konal

Antonín Kaška.
Stran 44, registr. 8. Cena 1 brožova
ného výtisku 50 h, vázaného červeně

L v poloplátně se zlacením 80 b.Objednávky vyřídí Bisk. knihtiskáraa. ©

M —

avšlivenky
-všeho druhu

nabízí bísk. knihtiskárna v Hradoi
Králové.

KRESTAN
| Nejsvětější Svátosti Oltářní

posvěgený.
Sestavil Abbé A. Henry, čestnýkanovníka řed
ústavu Nejsv. Trojice v La Marche. Die UL vydání
přeložil Vejt. Kameš, farář v Chřenovicích, Ná

ladem biskupské konsistoře,
Séran 514 — '8*. —Oshď drošovaného výtisku 1 K
40 h, franko 1 K 60 h; 0 tuhé udslíř celopláténé

1 K80h, franko 3 eh Jfrgnko
Recensi pochvalnou této výtečné adoračníkníh

vizv červencovémsešitu „Rádceduobovního“ r, těoůS. Eucharistia (roč. 1. 1896) čísČasopis:
10.(říjnové) a See podává o spisu tomto úsudek
Skvělý. |Pídet: Jeme vděční "ctěné blek. koihtiskárně
v Hradci Králové, že nám knihu tuto -sastala. Po
srovnání s Walserem máme knihu tuto za lepší a

poněad p pro členy věčného klanění nežli onu,
podává nejen hojmogémediited, alě $ uly

lenek k rozjímání, čehož Ja ve Welseru nedostává.
Proto ji odporučujeme všem při zavádění věčného
klanění. Kdo egjedná pro své čjeny„věčného klanění

tentoph poředuje„ou na PD P "hodí
se zvláště pro lid, chovaje pěkné, jasná a dojemná

poučení o N. S. O., o mli sva s. přijímání,
ost krásných. říkladů,koní AI.odporuuje sen v lol p nkméllitacím

© DA 1 tj dub,Prohoj

né rožm P kNoběmaMb apříčin ihibíhanís

toku ka,kalktiskárna.

„Práce“.

křesťanský fy Předplatnéčinípouze8kory ročněmá nebi svůj odborný brání Administrace„Práce“v HradeiKrál.

s
J

Antolické veřejnosti
doporučujeme

tyto poučné i sábavné knihy:
Štít. víry; Vysvětleníkatolickýchpravd s vnámitek, proti nim činěných. Napsal Eduard

Brynych. — Cena 50 hal.
(Přítel žid. Přítel liberál). Dva obrázk

Přátelé lidu. z venkovskéhoživota nad doby.orsky
Boh. Zahradník (Brodský). — Cena 60 h.

Duch katolické obnovy. $biksóvedníchčlánkůtýdenníku Obnovy z péra
+ Eduarda Brynycha. — Cena 4 K.

Katolickému lidu
Obrázky 20 smíšené osady * na osadáchsmí

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

Rřlžo d kalichy: EduardBrynych.—Cena2 K.
biskupa královéhradeckého

Jana Leopolda HayŮ, „Zprávao visitacifar
krajé čáslavského“, již roku 1783 k rozkazucísařeJo
sefa II. vykonal. Podává Dr. Vácsl, Řezníček. — Cena 80 h.

Jana Leopolda. Ravo biskupakrálovéhradeckéhoo y „Zpráva o visitaci far

"kraje chrudimského“. již jako královskýkomisařr. Koč
k.rozkazu císaře Josefa Ú vykonal, Podává Dr. Vácsl,
níček. — Cena 80 h.

Křesťan NejsvětějšíSvátostí posvěcený,(Poučenío mši sv.,sv. přijímání, rozjímání o Nejav.; Svátosti, pobož
nosti před Nejsv. Svátostí, k, svatému přijímání, k mši svaté).
Sestavil A, Henry. Dle IMI. vydání, přelóžil Vojtěch Kamež-—
Cena brož. výtisku K 1-40,;váz. v plátně K 1-80, v kůži K 260.

Objednávky obratem vyřídí

— Biskupská, knihtiskárna v,HradajiKrýlovýy

+

,© !
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A
Knákupuzbožídopo- — our
ručuje se obchod firmy velkozávov Pardubicích.

Cenylevnéa pevné. I. odděl. lvy. sklad suken a jemných látek na *
dp II. odděl.Dámské látky hedvábné, vlněné a prací. » z

Při poeovémplacení III. odděl.Koberce, záclony a výbavy pro nevěsty. nutí očekrajíne bez oa PupaeVY.

o SSvY a Znáš upozorňujemena naše zefirové kanafasy a trváme v dokonaléúctě

„aje |(PPeeialiímvéhy A.A A. Růžička 4 Róssler. J

výtečné choti; zásilky 5 kg. franko
dob. zelená od K 11—, pěkně

pražená od K :3—.
Každá zkouška nadmíruuspokojí.

==
Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pla X.

© (6) a (pravápodoba) a

NŠE a světlostobrazusamého25X30cm.na a= - křídovém kartonu v šedém vkusném —
passepartout nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

lgn
Bv +

Biskupská knihtiskárná
v Hradel Králové.

dříve :
100 dopisnic 6 týmž obrazem věrně po

ác Strádal danýmKB.*umpolci
Na skladě jsou též dopisnice 8 obrazem

Lva XIII., + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy.Ene
Mřesíní liséy

(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna,

| |

meSuulzna.

Ji

SUTa.

sobě levně opatřiti moderní a dobrý oblek, svrchník,
zimník atd., zajdi neb dopiš si do velkozávodu firmy

KAREL RICHTER,
Hradec Králové,

kteráž Tě v každém ohledu co nejsolidněji obslouží.-ob P
Velectěnémuduchovenstvu odporučujivelký

výběr černých látek.
M- Závod trvá od r. 1855. -JN

mapuen o

Ů
o

m
(90 zl.

angl. ložnice z tvrdého massivního
dřeva (žádný fornýr) nejmoderněj
šího a bohatého provedení se za

ručením:

2 skříně dvoudvoř. ze zásuvkami,

.ADDDO pe každon stanici zasílá

továrna na nábytek a dekorační
předměty

K. V. Skuherský,
Hradec Králové.

Též ns mírné měsíční eplátky.
Žádejte prospekt a cenn.k zdarma a franko.

XC7

SOCHY, OBRAZY, OLTÁŘE
- © A VEŠKEREN KOSTELNÍ NÁBYTEK 

V KAŽDÉM SLOHU PŘESNĚ DLE PŘEDPISŮ

CÍRKEVNÍCH CO NEJLEVNĚJI U FIRMY

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍW SYGHROVĚ.

ZALOŽEN 1853.

PROVEDENO PŘES 500 NOVÝCH OLTÁŘŮ,

80 B. HROBŮ A OBNOVENO AB 60 STARÝCH

—————o | OLTÁŘŮ.o——————

NARODNIXNORD
Mravný hoch

pokud možno z měšť školy
přijme se do učení u

Jos. Kieslicha,
: majitele umělockého závodu pozlacovačského

v Hradei Králové.

GIGIUAGAODE
"Ja

u Hradei Králové.



Besídka.
Leolné svezení.

(8) V Kořákově ve statka Plánově měli
návětěvo. Stavil se u svého přítele advokát
dr Pevný, který 8 hospodářem na nižším gym
siu studoval. Přátelé div se láskou nesnědli.
Šťastná hospodyně jen zářila nad vzácnou ná
vštěvon, snášela k občerstvení, kde co měla.
Advokátovi nefalšovaná, dobře opravené strava
chutnala znamenitě. Při jídle se dostavila
krásná žízeň, a tak se pilo na počest shledání
dle příkladu bodrých předků pilně, horlivě,
Plán pobízel přítele, aby jen rozbodně setrval
do rána, leč dr. Pevný se vymlouval, že musí
ještě dnes býti v Kořenicích. Čekají prý ho
najisto. V noci mu přijedou naproti na nádraží.

spíš docela tvrdošíjný,“ vyčítal jemně statkář,
„Tak dlouho jsme se neviděli a teď tak hned
loučení“

„Nic, platno milý hochu, mám jednou po
řádek přesně vyměřěný. Hned bych měl cbuť
pustit se pěšky, kdybych neměl těžšího zava
zadla a kdyby nebyl čas tolik nejistý. Jsem
tenhle čas jako na trní.“

„Hm, nemysli si, že tě chci zdržovati od
tvých povinností; ale věru, že bych tě ta měl
rád déle. — A konečně na ta lokálku se ne
musíš tolik vázat. Na vlak bys musel čekat
ještě tři hodiny. Je dlouhá cesta k nádraží a
ještě delší od zastávky ke Kořenicím. Jestliže
bys tedy nepohrdi, dám tě tam svézti vlastním
povozem. Náš Francek tam bude za dvě ho
diny. A nedáš za to nic. Doveze tě pohodlně
až před dům.“

„Zlatý příteli, jak rád tvoji nabídku při
jímám! Prosím tedy, možno-li, dej zapřábnonti
hned.“

„Počkej, počkej, takhle jsme 8j to nevy
jednali. Ještě hodina posedíš . . .“

Ale za hodinou už opravdu vsedal dr.
Pevný do kočáru. Francek měl apodní ret
hněvem hodně nad normál vystouplý. Chtěl

už bylo po loučení. poznamenal advokát: „Hm,
trochu se stahují zas mraky, možná, že nás to
pokropí.*

vozataj přeslechl; proto si chtěl nakloniti
ardce Franckovo novým pokusem o zapředení
hovoru: „Ta mračna jsou na západě stále hu
stější a hustější. Možná dost, že zmokneme.“

Francek vstupující na kozlík odsekl po
drážděně: „Kdybyste zůstal sedět ve stat u,
nezmokl byste. — Bje, bjé.“ A už se kočár
hnal. Advokát odpustil čeledínovi upřímné
vyjádření. Vždyť jest to jen venkovan, který
není zvyklý podávat pilulky vsladkém obalu.
Kůň, který kočár táhl, měl různé, málo vábné
vlastnosti. Zbrklost však mu nebyla nijak
vlastní. [Jakmile neslyšel svištěti bié, šel jen,
co by noha nohu minula, jako by chtěl v praksi
uplatniti zásadu: „Nedojedu-li dnes, dojedu
zítra.“

„Bje, bjé“, pobízel Francek hlasem sil
nějším londavého komoně k útoku na vyšší
kopeček, jímž se silnice vinola.

„Tady je věru krásný rozhled“, liboval
si advokát, když už kůň namáhavě půl vyvý
Šeniny překonal. Čekal, ada čeledín aspoň nyní
zapřede přívětivější hovor.

Teď [už Francek, který s večerním
losem jakž takž se smířil, navazoval niť: „A
jak se tady před sedmi lety pěkně jezdilol
Tenhle kůň byl ještě mladík, hodně utáhl,
čerstva jezdil, až byla radost. To jsme jezdí
valí v tuhle strana 8 panem doktorem Jazní
kem. On svého vlastního koně neměl. U.to byl

hodný pán, užilý! To byly panečku diškrece!Takového pána aby gu svíčkou za dne hledal |“
„Aha!l“ pochopil advokát jemné upozor

nění. Teď až byl docela přesvědčen, že to sve
sení nesmí být jen tak zhola zadarmo.

„Ale teď už je hůř“, rozvinoval niť Fran
cek dál. „Kůň je starý, silnice je taky horší.
Copak tady! Ale uvidíte, až přijedem dál —
za Leknínov! Pěkně děkuju za takovou okresní
silnici. Vozy a řepon ji rozbijí za několik dní
a pak se boří povozy až po náprava. Hanba

o té silnici jít, natož s pěkným kočárem
Jozdit.“ — Vítr dul oilněji, začínalo krápat.
Před Leknínovem už silně pršelo. — Francek
se ošíval. Křičel na koně podrážděně. Naposled
měl nápad. „Tady se vždycky ua cestě do Lu
hova s pantátou stavojeme v hospodě „U Be
zinky.“ On je dobrák — přeje lidem — pravda.
To bych lhal, kdybych řekli,že je lakota.“——

„Tedy se stavíme taky, že ano? Počkáme,
až přeháňka přejde“, vléval advokát teplo do
erdce Franckova.

j

|

„No — chcete-li — — Však mnoho ne
zmeškáme. Stejné potřebuju ještě trochu pokrmit.. .“

„Pro rány do hluvy! Pokrmiti“ blesklo
hlavou advokátovoo. „To bude čekání! Ale co
platno! Už byl na cestě. A kdo se dal na
vojnu, tomu nesluší bledý strach. Zájezdní
hospoda bylu slušná, prostvrná. Francek, bera
v síni za kliku, nkazoval rukou na protější
dvéře: „Páni chodí vždycky setmble.“ .

„Děkuju; poručte si něco k večeři a dejte
si naliti sklenici piva. Já to zaplatím.“

„Mockrát děkuju, jemnostpane, raka
líbám.“

Pevnému sedělo se mezi venkovskou ho
porací dosti pěkně. Přetřásaly se otázky poli
tické, národohospodářské, trousily se vtipy.
Á pivo nebylo špatné, A tak čas nbíhal rychle
jako jarní voda, ,

Franckovi bylo v prostější šenkovně ještě
veseleji. Setkal se s dvěma kamarády od koňů,
začal učený rozhovor, kdo koňům rozumílíp,
jak se ten a ten hospodář potrestal, že při
koupi koně nezeptal se některého ze shromáž
děných zkušených znalců; Francek začal se
oblubit svojí Kačkon, Tonda velebil svoji To
ničku. Rozprava byla stále horlivější a břmot
nější. Francek si zapamatoval dobrosrdečné po
bídnutí advokátovo; ale měl tentokráte paměť
moc velkou. Ještě nenplynulo půl hodiny — a
ož dopíjel sklenici třetí...

Již bylo venku značně šero, když pršet
přestalo. Advokát musil za Francka klopit
dvě koruny třicet baléřů. A k tomu ta útrata
vlastní| —

„Bje bjé“, zavelel zaova čeledín s kozlíku.
Kočár se hnal. Za Leknínovem husté bláto se

„I to je zas břečky“, posteskl Francek.
„To zas bude nějaké práce, než kočár vycídím|
A za chvíli su kymácel kočár na rozbité silnici
tak, že dr. Pevný poskakoval jako oa koni.
„Tohle je pěkná silnice, banbal“ ulevil si če
ledín. „Ještě se mi roztrhají kalhoty při ta
kové jízdě. Komediant na provaze chodí bez
pečněji než zdejší lidé po silnici, když prší.
Podívejte se, koukejte, juk ten člověk vypadá,
co proti nám jde. Každý drabý člověk má zde
rozšmachtaué, pokřivené nohy od té silnice.“

Ke kvučára se přibližoval starší muž,

ného, „upřímně“ lepkavého bláta.
nÁ copak tenhlel“ pokračoval majitel

to byste se teprv divill Ten má nohy tak za
hnuté, až se mu lidé smějí, že při chůzi plete
vánočku. Jednou 80 s ním vsázel kmotr Jetel
s několika sousedy na louce, že nepřeskočí
potok „rovnýma nohama.“ On se zlobil, vsadil
Se a skočil. Ale teď se začalo všecko smát,
jak můše přeskočit rovnýma, má-li je křivé,:
Ba jol — Bje, bjé, starý a jdi opatrně, aťsi |
v některé kaloži noby nezlomiš.“ |

Již byla značná tma, když kočár vjížděl
na lepší silnici. „Teď se to pojede pěkně,
jemnostpane,“ liboval si Franta. Ale sotva
dořekl, valach se začal vzpínat a ne a ne ka
předu. „Bjé, bjé, co děláš starý? Neblázni.“|
Něco bílého se pohybovalo ke kočáru; Fran
cek seskočil a chopil koně ve předu za úzdu.
Hnědouš však ani za tolik blízké přítomnosti
svého komandanta a strážce nestřásl se sebe
smrtelnou úzkost a starost. Počínal sitak,
jakoby chtěl tančiti tarantelu nebo čardáš. Dr.
Pevný už už se obával, že bude bráti mimoděk
V pozměněné ecenerií roli Sanča Pansy s Ro
sinantou. — Konečně bílý zjev byl n kočáru
a dal uctívé pozdravení, na čež mu brobián
Francek odpověděl velmi říznou a nepřátelskou
propovědí, až bílý zjev ještě jednou otevřel
ústa k velice rázná odpovědi, která pozdra
vem nebyla.

„Che ché,“ zasmál se čeledín a když bílý
zjev byl již za kočárem, stoupal na svůj vo
zatajský trůn. „Bjé, bjél — A tohle mi, jem
nostpane, valach skoro nikdy nedělá; je už
starší, zkošený. Nelekne se ani motocyklu.
Ale jak vidí bílon bábu s putnon na zádech,
už je celý poplašený, A ta mizerná bába
zrovoa jako naschvál právě teď nám muosila do
cesty vkročit. — Bjé, bjél“ Teď už Francek
přestal hovořiti. Jelo se pohodlněji, nabylo
potřebí tolik přísného dozoru. Pivečko stouplo
do hlavy Frantovi zvačně; a tak mozek jeho
spřádal nvolněné fantasie. Francek viděl před
sebou Kačko, jak se na něj směje, když ji
přinesl z trhu veliké perníkové erdce; přemítal
o hospodářství, o kamarádech. A doktor
Pevný? Byl taky jen křehkým člověkem, třeba
že učeným. Den před tím málo spal, dnes
trochu víc pil. A tak za chvíli spal tak dů
důkladně jako v prachových peřivách. Valach
klusal poctivě tempem nezvolněným. Jako by

se těšil, že už bude brzy u cíle, kdež si od
počíne.

Kůň se ocitl na křižovatce. Zastavil se,
obléd! se; dvakrát zafrkal. Nikdo mu neudá
val směr cesty. Rozmyslil se tedy sám. Na
pravo jezdíval častěji než na levo. Opřel tedy
kopyta o silnici znovu a táhl kočár na pravo.
— Nad obzorem ukazoval se třpytný měsíc.
Valach jel už půl hodiny; bylo mu divno, že
jeho velitel jest dnes tolik shovívavý, tichý,
že nechává jemu, tahounovií, úpluvu svobodu.
Úž vjížděl kočár do jakési vsi. Dva pBi mo
hutně zabafali. Hned jim odpovídal štěkot
dvou menších. Kůň zastavil bez nucení před
hospodou, kdež jindy také činíval zastávku.
Nové hafání velikých psů. Franta protfral oči,
rozhlíže) se chvíli jako vyjevený a pak hlasitě
zaklel. Vždyť byl v Křenákově! Co teď?

Dr. Pevný spal posud. Má ho tak nechat
a joti zpět? Ale to by dojel na ustanovené
místo teprve někdy o 2 hodinách s půlnoci.A
ráno odtud jede lokálka. Nic plat:0; nutno
raději vyznat kajicně vinu hned, aby později
bromobití nebylo ještě silnější. Vždyf ostatně
Fraucek už něco unesl za dlouhé doby svého
málo poetického a jemuého zaměstnání, „Jem
nostpane, jemnostpane, iny jsme zabloudili“,
třásl Francek ramenem doktorovým — — —.

Hromobití ani nebylo tak zlé, jaké Franta
očekával. Oba pasažéři se v bospodě vyspali,
advokát zaplatil dvě nové večeře, tři sklenice
piva, dva noclehy n dvě snídaně. Pak se dal
dovézt ráno k lokálce a protože nechtěl platit
za Jakotu, dal čeiedínovi koranku diškrece,
jež přijata e vděčným raky políbením. A zatím
co v Kořenicich mrzutě a se strachem přemý
Šleli, proč se dr. Pevný omeškal a kde se na
chází, přemítal dr. Pevný, jak přijde draho
příležitost zdarma poskytnutá a jak dovede
hloupý venkovský Franta okrást vyškoleného
advokáta, Chtěl si přispíšit a — opozdil se.
Nechtěl jet lokálkou a — jel přece. Kdo by
nepolitoval tak nešťastného rytíře, jemuž nej
věrnější přítel ze sumé ochoty tolik malérů
bezděčně schystal ?

D0
a Dra.Ant.Brychty a
VADEMECUM

seu Brevis synopsis materiarum et
casuum in cura animarum freguen

-».——
OBRAZY

K 160 (misto K 320)
Biskupská knihtiskárna,

zrcadla, ramce
a umělecké výrobky

nejlevněji a w největším výběru
u výrobce rámců

Jos. Kieslicha,
B umělecký závod pro chrámové práce

v Hradci Králové.

Paramenta.

Ignáce V, Noškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) F
(bratr P, J. Neškodly, faráře vo Výpraohtieloh)

dopornčuje P. T. veledůstojn. duchovenstva |:
svůj osvědčený a často vyznamenaný :

výrobní závod
všech kostelních paramentů,f

praporů a kovového náčiní. :
WCenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

i se na požádání franko zašlou. ;

ROE otodo něr O dod OLdé8000 O-B00 1000105090008-Dnf.



Nové

dopisnice
W$*hradecké W

jakož i

XX novinkyKX (
dopisnic uměleckých

má ve velkém výběru na skladě

rvní královéhradecké
ko hkupoctrí, antikvariat a
=—— závod hudební ——

Bohdana
a. *

elichara - %
*dě wHradci Králové.

(Býv. závod Pospížilův, založ. r. 1808. ab

ě — Denní prodej norin. —

ZE OROR ROAodd

První český katolický zárod ve Yldní

František Ruber
Dílna ku vyšívání

© u zhotovení ko
n. stelních rouch,

korouhví (balda
- chinů), nebes a
*spolkových prapo

rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, křížeatd.
VaVideň,

VII. o., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukásku sasilá
se vše franco.

K Jetnímu období

dovoluji si veledůstojnému
duchovenstvu nabízeti

přírodní vlna
první jakosti jakmešní, tak tabulové.

Adolf Bařtipán,
hoteller v Hradci Králové

(Adalbertinum).

Josef
p Krejčík

V PRAZE,
ý umělecký závod 80

chařský a řezbářeký.

Plsárna a dílny na Letné čísle 612—VUl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chralně známé: sochy, oltáře,

ovépoj Boší hroby,kříše,kasatelny,
spovědníce itelny, konsoly, sojový lustry,

y atd.dle oŘe oů ezanérámcena 0drasy,emie, fotografie a diplomy. a
" Řásnápředměty hodící se sa dárky.

Původní nákresy, cenník ua rozpočty bezplatně a0.

[>Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

Půjčuji za nejmírnější poplatky

obleky
ke všem národ, slavnostem

-i pro dětská představení;
sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 2.

JAN KALIS,
hodinářa zlatníkv Rychnověn, Kn.

ZLATNÍK: JAM KALIS3 HODINÁŘ š

„

Solidníobsluhapřieírmých

cenách.

IMmámouBrepucnabízí ve velkém výběru: Výtečné
všech drahů a soustav. Pemdlové

v krásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrné
aky t » jak : řetízky, Mnáramky ehly
a jv nejmodernějšímbroredenís úplnouko
Dývěry hodným sásilky na výběr téš i na splátky

bes ovýšení cen. — Zalošeno r. 1848.

XCE XCODKED XČB XCB X

Jan Horák,“
soukenník 2

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 kruhůvele

š

důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- »

i
X

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!

CODXCBDXGBIXČB X565XCODXCBIXGB(XIEB5X663XC3

dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicícha 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 medailií.

Veledůstojnémuduchovenstvu

první s nojstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k shotovení veškerých ko
slelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vsorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jebo
Biskupsken Hilostí rovide
vány.

Mešní nádoby jem v ohml
ulatím za ceny vělice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se rychle, řádně a
levně vyřizují.
jz Vše zasílám jen posvěcené.

Vzorky, r šty, i
hotové zbožína ukázku o
se zašlou.

Chuděim kostelům možnosplácet bez přírášek.
OB“ (Staodporučení a čestných uznámípo ruce. “jij

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěruzárodu domácímu.

Velodhotojnému

duchovenstvu!

Jan Staněk, 22,544,
Konviktské ul. pasé
etelnánaLhal náčiní dovoluie

i doporučiti svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílně ručně prace
vaný oh kostelních nádob anáčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,

py, svícny, kaditelnice, kropen
ky, „ nádobly at d, vle
v přomém slohu cír Btaré
předměty znovu opravuje v původní

ntenci a jen © ohni slaté a stříbří. Na po hotové
e na ukásku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

veškeré a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení >d nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. C kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. vý

robby bezcenné. Vše posílám jiš posvěcené.

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čis. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
69 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi

rámy, sílčmi vsasením.
Veškeré -rozpvčty, skizsy i odborná rada bozplatně, boze

všízávaznostijku definitivní objednávce.
UR" Neačetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání,"ij

Založeno roku 1896.

na zpracování ovoce,
9 pálenka košaku a výroba likérů

JU6,Jos. Tomášek
ka ve Vysokém Mýtě,
pád dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený

víme, bíléi červené, vino bo ové (medici
nalní)vína sladká a víno Šumivé (šampaňské).
Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové

jakort velmi levný ko aŇ slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
i Závod enán byl nejvyššími cenami: roku

A jub.vý stříbrnoumedailístátní a diplomem medaile, a mnohýmé jí
nýmidiplomya právemrašení slatémade.
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O. k. místodržiteletvím konocestovaná.

Realitní kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje ne ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

sabraniční.

Kancelář „Hůtel Hyršl“.
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

XOOODOOOCAIOOCOOCK

ouoba ca baobabobaobuSaba nbuc

Přátelé pravdy!
Protivníci katolické olrkve šíří mezi náš lid

celé spousty prolbaných brožur na potupunaši.
Proto upozorňujeme Vásvšecky na obranné bro
žury katolické, které důklednými, promyšlenými
úvahami maří otravné účinky nám nepřátelského
tisku. Jsou to

ČASOVÉ„A
E< ÚVAHY.

Na celý rok se předplácí pouze 1 K.
Jednotlivá čísla (nejméně 32 str.) po 8 h.

Na 4 výtisky dáváme pátýzdarma.
Při hromadných objednávkách poskytujeme

větší slevy.
Za nepatrný obnos tudíž může si každý

koupiti hojnost vzdělávacího čtení. Nečekej nikdo,
až nepřátelé protikatolickými letáky sbožnou osadu
zaplaví! Jest potřebí vždy jiš předem katolické
věřící uvědomovati, aby pro případný útok byli
ozbrojení. Pracnje-li Se nepřátelským tiskem na
zkáze církve tak houževnatě, jest rozhodně potřebí

vytrvale ntáti na stráži, Laskavé čtenáře prosíme,aby si prohlédli seznam dosud vyšlých brožur.

Z „Časových úvah'
posud jsou na skladě tyto spisy:

Ralflelsenovyzáložny- -+ - -+ +- 8h
Uětesez dějin-+ -+++ +. 16,OslavaHusova-< <++++. 8,
Hradecká kolej Tov. Ježiševa r. 1056 6,
"ŽalobavyděděnceXIX.věku... - 8,Otrestusmrti-2 8,
Zrušenířádujesuitského.. .-.--- 8,"Vládažidovstva-+ 8,Bližek Římu- -< -6 8,
Moderní choroba a její pretilék (o tisku) . 8,
Vyznánístaréhohřlěníka|- .. -< 8,Osv.zpovědi<<--0 8,
Svépomocdělnictva. . - -+ ----- 8,
Pryč s dogmaty-- -+ -++ +++- 8,
Fara katolická a protestantská . . . . 8

-©úpadku náboženství mezi protestanty -16
Zpráva o ojezdě českoalovanských katolikův HradciKrálové... .... 4,Velkýblskap-©-ee Š„
Důležitost pravého náboženství. . . 16,
Pokora a náboženství. . - - - -+ - 3,
Zakládejte odborovéspolky - - .. «- 8,
Husitéjindya nyní. -< -++ + -+ M,
Měkolikslovo papežství.- ---- - - 8,Katakomby-++ ++++++ 8,
-Českénáboženství-© -+++ * 16,
Oústavnímživotěv Riakousku... . 8,PlusVU.aMapoleon--- -<+<+-+ * 8,
ebevraždystudentů.-< -- -+ 8,eskákonfesse-+ ++++++*2,

Účelnostvpřírodě-+ -++ 16,
Pohřbívati či spalovati mrtvoly? . . . - 8
"Moderní náboženství Masarykovo 3,
Jubileum mariánské a Lurdy - . . - - - 8,
Otroctvízrušenokřesťanstvím... . - - 16,
Spojenciaplritistů. - --- -++ --- 8,Omanželetví-++ +++*8,
Braňmevkvrh vých o 4 '(©zázracíchKristových-< - -< - - - .
Jest úcta Panny arie oprávněna?. . . 8,fávětěvouuSlovanů...--- «-+- 8,
Welnékapitolyo speřivosti|... . 8,

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.
PYTFTTEKTETY

Uměléřezbářské práce
jsko:kříže, rámce, ozdobné

Fedměty pro domácnostatd.provádíp
závod řezbářeký

Josefa Soudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi mírné,

r Továrna na cottagová americká 1

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrk spol.
v HradcifKrálové.

Sklady:
Budapest,VIII.kerJózsef
kórót 18 cz. — Prabs,
Ferdinandova tř. 48. -—

VAdeá-VIT,Mariahilferstr.
86.

Cenntky zdarma a
franko.

Nejnižší měsíční
splátky. .

s; ii
s HO
s Hičleyz8Haup Rim
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Biskopská. knihtiskárna v Hradci Králové
nabísí školní knihy:

l. Malý kavochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 30 b.

2. otřední katochismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 64 h.

3. Volký katechismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 90 hb.
Katechimy jsou na valné schůrí biskupů ra

Eyuákých ve Vidní dne 9. dubna 1994. pá

Prodej| pro knihkupce jako z c. k. školního knihoskladu s 18%, slevou proti hotovému zaplacení,

Rozdílení + pro chudou školní mládež neděje se
více prostřednictvím c. k. okr. škoních rad, nýbrž za 11
Jístků — ješ pojednom vlepeny jsou s příslušným vy
wvětlením do každého výtisku — vydají se 2 výtiskypří.

podnáho druhu katechismu prechudé. Dle poměru, v jakémtechismů pro tu kterou školuzakoupeno, zcela spraved
livě dostane se poměrný počet (přes 18*/,)pro tutéžškolu

zdarmapro ohudě.

Reforma manželství.
Píše Dr. Fr. Reyl.

Stran 145 registr. 8“. Cena 1 K 40h.
Časopis »Čech« napsal dne 5. září o tomto

znamenitém spise:

„Nedají-li dnes moderní lidé ra Písmo sv.,na zřizení
cívkevní, pak jest potřebí vstoupiti mezi né a těmi
též zbraněmi kulturními, psychologickými a mravním
dokazovati četné jejich omyly. To musí býti methoda
všech apologetů, a tuto methodu dr. Reyl ve svém

spise jasně a určitě provedl s yfzledkem. jenž nepřipouští žádných pochybností. Ukázav nečisté pod
něty boje proti katol. manželství, vysvětluje autor
i náladu těch, kteří z přesvědčení tleskají bořičům
manželské nerozvížitelnosti. Přesvědčení to vyvěrá
ze společenské mravní dekadence, která pro své po
hodlí a nekázeň potřebuje svazků vády uvolněnějších.
Roztrhav sofistiku roslukových advokátů a obmy

ajnou jich dogmatičnont, jde spisovatel na kořen sla,odkrývá a určuje širokou sociální a mravní podlobu,
na základě kteréž protispolečenský požadavek roz
luky byl postaven. Světovýmprotináboženským ná
zorem vysvětluje vznik a podstatu rozvodového bnatí,
a dovozuje, kterak známi podmsnitelé společnosti
lidské obratně chopili se společenské choroby, aby

i využili ke svým sobeckým záměrům. V celé knizeezpečně adisciplinovaně odkrývá moderní rozlukový
švind), čímž spis atává se ne rějskou zajímavou na
hodilostí, nýbrž přirozeným a zákonným výrazem
dané skutečnosti, její světlých a stínných stránek.

Bohatým materiálém, vhodným rozvrhem jednotli
vých kapitolamyšlenkovou jednotou činí práce dra.Reyla nároky, aby byla hojně čtena od laikův a kněží
s aby přinesla v myslích ovoce opravného my
šlení, zdravého názoru na věc, názoru opravdu —
moderního, neboť tato reakce protimoderním prou

dům myšlenkovým jest zdravé moderní“

Objednávky vyhdí
Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

Důstojným duchovním

Na skladě chováme v jemném
missálovém provedení:

Praeparatio ad Missam
Gratiarum actio post Missam.

Obé za 1 K. Po přání prodá se
i jediné Gratiar. actio za 60 h.

(> Nové:IB
Oasus reservati dioeoosis

Beg. Hradeoensis
(juxta fol. Ord. Nr. 35. pag. 186,187)

pro zpovědnice.
Na tuhém kartonu, přiměřenéhofor

mátu 1 kus za 8 h, 10 kusů frko 70 h.

POTELOPLLEDUITISITTTTTTTUNIEIKKkdh
Bisk. kmihtiskárna v Hradei Králové.

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav ©

V PARDUBICICH,
doporučuje se yeledůstojnému duchovenstru a al. patro
nátním úřadům ku provedení všech prací do oboru toho

epadajících,
Dále dovoluje si upozorniti na svůj sklad

plan a planin.
Roapočty zdarma a franko. Nejvyšší vyznam na výstavách

GRANDHOTEL
me- v Kolíně. “ga

Znovuzřízenépokoje, místnostikavárenské
a restaurační. Každou dobu dobře upravená
stodenái tepláJídla. Vina stolní vlastního
pěstění, plzeňský prazdroj, vyleželéko
línské zámecké pivo a pardubský porter. —
Omnibus ku každému vlaku. — Ku poradám a
schůzím zvláštní oddělené místnosti. — O hojnou
návštěvu prosí

Josef Paseka, hotelier.



ozmarné©
> přihody.e "= ©

Jilnstruje
Jiří Sahula. K. L. Thuma.

Stran 175. Cena 1 K 10h franko.

Knížka obsahuje 9 rázovitých hu
moresek podaných formou populární.
Hodí se velmi dobře všem přátelům
svěžího a nezávadného humoru.

Uznaný za nejvýbodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
rádi praporů příkrovů, koberců aKovov ho máčimí ve výrobnách nejstaršího

závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl č. 86.,

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

Divná NÁKUJLÍ přANOU
látek pro domácnost, jakož idámských a pánských
látek jest u Tkalcov. výrobmího spole
čonstva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze
obdržetipartie zboží 30 mt.,obsabujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K 12—, vyplaceně od korun 20— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.BOAT
eobecná úvěrní Danka

w Hradci Králové,
filiálka ve Vídní VI., Getreldemarkt 18,

přijímávklady od 1K počínajena
úrok 44—5, dlevýpovědi.

Záruka hotově splacených závodních podílů, fondů
reservních a jiné ca. K 400.00000. Složní lístky

pošt. spořit. zašlou 8e na požádání zdarma.

Poskytuje půjčky úředníkům, učitelům, důstoj
at Ooodnkt a vůbec důvěryhodným

osobám všech stavů na výhodné splátky.
Poskytuje zálohy na cenné papíry a skvosty a

zabývá se všemi obchody bankovními.POO

Čtěte! E
Z domácnosti soci
álních demokratů. m
Řada II. "95 WR“ PlžeHradecký.

Vyšlo jako 9. a 10. číslo „Časových Úvab.“ ©

Již prvý díl hořejší práce těšil setak značné
pozornosti, že byl vydán v II. vydání. Zajisté že
i JI. řada, která ještě zajímavější světlo vvhá do
poměrů ve straně pocialistické, bude čtena se stej
nou horlivostí,

Stran 64. Cena 16 hal.

Pří hromadných objednávkách větší sleva. "NB
Objednávky vyřídí obratem

administrace „Úasových Úrah“ v Hradci Králové.E, O
3323 23232330886890323209032MBAI2OADMÍ

Příležítostná Koupě!
Zachovalý starší tvrdý i měkký nábytek,

každou cenu prodá

K. V. Skuherský,
v Hradci Králové, proti hotelu „Merkur“.

EASE ESSOESR HESSEEO

Železný nábytek
postele skládací. . . . . . . zaK 760
tytéž postele v silněj. provedení. „ „ 9—
postele s plnými želez. stěnami . od , 25—
drátěné matrace .. „ „18—
dětsképostele. p nld—|
kolébky . M
mycístolky ..... „„B—
stojany na Šaty.. . . © < < « „» „1l—
stojany na deštníky . . . . « » *» I—

OE" velice praktické "Bir

skříňové postele
(pro úsporu místa)

s plnými železnými stěnami
s matrací plněnou jem. dřevitou vlnou ve velik.
80X180 om za 29—. Tytéž postele bez
plných stěn a s pérovou matrací za K 25—

doporučuje firma

JANSTOUPA"o
OB“ [ilustrované cenníky zdarma a franko. "PB

E NikdoEE Podzim
neopomeň Zima

si objednati (906.bohatý vzorník

který vyplaceně zasílá
Velkosklad suken a dámských látek

Josef Souček v Náchodě „Kamente.“

a budeš překvapen appartními vzory a neobyčejnou lácí.BOHA
Václav Poláček,

stavitel varhan a harmonií v Rychnově
nad Kněžnou

odporučuje se P. T. duchovenatvu, patronátním
úřadům a soukromníkům

proveškeréopravyjakož| přestavbyaladění
varhan aharmonií. ;

PRB*> Ručím za nejsolidnější práce. "„=

Dodávám ublí na povozy i na celé
cenách. Přímé d.hodnutí žádoneno.

DDVOVOMOO LO
Piana,

planina,
harmonia

avarhany
nejnovějších

soustav — lovně

ý též na splátky a výměnunabízíprvní královéhradocká továrna

AL. HEUGOLHOTA,
FIRADEC KRÁLOVÉ.

$ Sklad na Velkémnáměstí č. p. 39. i
vedle lékárny.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

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

C.k. místodržitelstvím koncessovaná a c. k.
ministerstvem kultu a vyučování ve Vidni

ší schválenápruní dívčí odborná škola pro vyu
———čování kreslení střihů, ——

braní míry, šití a aranžování veškerých
dámakých oděvů

Em
f
Jie Houdkové v Hradci Král,

Velké nám. č. 36. (vedle biskupské residence).

jd

Karsy trvají:

V kreslení střihů 1 měsíc i déle, až se žákyně
řádně vyučí. V kreslení střihů, braní miry,
šití a aranžování věškerých dámských oděvů
3 měsíce, 6 měsíců a mistrovský kurs 1 rok.
Kurs počne vždy 1. a 15. v každém měsíci.

Vysvědčení zákonné, Přihlášky každodenně.
Pro vzdálené též ubytování a stravu za velmi

vodných podmínek.Učitelka industriálních učitelek obecních a
vyšších škol. Za řádné vyučení se ručí. Vy
učování děje se česky, dle potřeby a přání těž
německy. — Dotazy zdarma a franko vyřídí
majitelka školy. Přijímají se též slečny do
bytu na celézaopatření,které navštěvují místní
jiné školy neb ústavy, v ceně mírné, dozor
pečlivý.

Emilie Houdková,
majitelka odborné školy v Hradci Králové,

Velké nám. č. 36. (vedle bisk. residence).

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
s touto ochrannou známkou.

8 85s ŠK
-= 5
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Vídeň 1006 Zlatá medalie.
Antverpy 1006. Zlatá medaile.

Praba:1905. [. cena. Diplom čestného uznání.
které jedině kupujte a žádejte!„MONOPOL“

akciová .svíčkárna a voskárna v ML Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměsti 40.

Telefon 914.

(Tovární sklad PLZEŇ, Saská ulice číslo 7.——

vagony při snížených

lTelefon č. 416.

Též doporučuji svůj hojně zásobený sklad
dříví palivového,měkkéhoitvrdého. ZZa —mPro P. T. pány pekuře dodávám uhlí hnědé uejlepších suámek

na celé vagony při cenách nejlevnějších. .

= Á



Obnova také nemůže rozamět, proč prof. Ma
saryk osnává prospěšnost strany konservativní,
třeba že svým přesvědčením budeme proti ní“

A teď naše odpověď „realistickéma“ úboři.
Nechvěls se vám, dobráka, ruka přitomhle
překrucování? Napsali jsme, že Masarykna
jednom místě píše: „Náboženství není laké mrav
nost“; a kus dále zase toto: „Hus pochopildobře,
že náboženství především musí býli mravnosti“ A
teď ať se rovnají tyto věty s nepoctivým sdě
lením „Časn“. Uhořovitý obránce Masarykův
sám pochopil, jak jeho mistra ujelo péro před
rozamem a proto líčí výroky Masarykovy
« chytráctví jinak, aby před logikou lépe ob
stály. Kdyby některá kmotra z hor tak se vy
jádřila jako dlosof Masaryk, pak by se to dalo
trochu omluvit; pak by se řeklo, že to my
slela tak a tak. Ale filosof má si přece roz
mysliti, co dává dokonce do tisku. Realisti
ckého farizea není snad potřebí poučovat, že
jest veliký rozdíl, řekne-li někdo, že „nábo
čenství není také mravnost“ anebo vyjádří-li se,
že „náboženství není jen mravností“; tento fa
rizej také ví, že jest velký rozdíl, jestliže někdo
má za to, že „náboženství jest předevšímmrav
nosí“ anebo jestliže „dobře pochopuje mravní
stránku v náboženetví.“ Podstata a vlastnost není
totéž. Proto fixlář zamíchal karty a vyhodil
trumfa nikoliv Masarykova, ale svého. A co
stou prospěšností strany konservativní? Srov
nej si, čtenáři, doslovný výrok Masarykův
8 nynějším podstalně změněným sdělením
„Času“ a hned zas vidíš pravou podobu ron
listického úhoře, A tenble člověk neostýchá se
připojovati k svému úskočnému knyfa terzení,
Že se nedovede „klerikalismus“ jinak hájit než
„vytáčkami, větami vytrženými z kontextu a
vůbec toa nejhroznější logikou-nelogikou“. Jak
patrno, padá výtka vytáček na samého pisatele,
majitele vyšší realistické mravnosti.

My jeme úskočné knyfy dokázali „Času“
velii často, citujíce při tom olova „Času“ po
ctivě. A protož, vzácný pana, račte místo
smělých pomlav jednoduše dokazovati také
poctivě. „Čas“ totiž nadal „Obnově“ bez dů
kazů již příliš často.

(3) Požadavek vděčnosti čí sprave
diivosti? Napsali jsme: „Někteří realisté se
dostali na studie pomocí kněžskou, z kněžských
peněz jedli a pak tupili církev celou jakozpá
tečnickou.“ A víte, co z toho vyvozuje mazaný
lístek „Hlasy od Metaje“? Prý chtějí „kleri
kálové“, aby člověk od nich Podarovaný by)
jim do smrti vděčen, má mlčky přihlížet k mr
začení českých mozků; prý chtějí úmyslně za
nějaké to sousto koupit srdce i mozek mladé
duše. „Hlasy od Metaje“ nadepsaly při tom
svoji lokálka „Klerikální nestydutost“. My zase
radíme nestydatým „Hlasům od Metaje“, aby
81ještě jednou přečetli naše slova, jež jsme
shora znovu uvedli. Jest veliký rozdíl, poža
duje-li někdo vděčnost do smrti anebo šádá-li
právem, aby podporovaný člověk ho prolhaně
netupil. Nemá-li se prolbaně tupit ani žíd, ani
pobau, ba ani zřejmý nepřítel, tím méně jest
dovoleno prolhaně tupiti dobrodince a slíditi
lačně po každé příležitosti k jízlivému pošklebka.

Takový bujarý jan, který za pomoci
kněžské vystudoval, vidí již sám zvlastní zku
Šenosti, že celé církví nelze přičítati zpáteč
nictví, ale přes to shání kde jaký klep, aby
zostadil církev vůbec.

Prý dle „Hlasů od Metuje“ musí o tom
věděti celý svět, dají-li někomu něco „kleri
kálové“ ze svých prebend. Na to prolhanému
listu odpovídáme, že se o tom dovídá svět
teprve tehdy, když podarovaný se vší vášni
vostí kopá do církve, která mu byla jednou
dobroa. A ještě málo kdy seo tom mluví. Ale
věra, že by nebylo právě oa škoda sestaviti
klidně statistiku, co dají z vlastních peněz na
kulturu národní kněží, socialisté, židé a —
velkobubí pokrokáři. Poslednější obyčejně spě
chojí se přiživit od těch zdrojů, jež založili
s velikou obětavostí lidé jiní, kteří místo moc
ného otvírání úst otvírali nehločně kapsy. Na
př. v Čechách javu založena od kněží student
ská stipendia, jež vykazují dohromady základní
kapitál 1,467.(76 zl; a tento kapitál vynáší
pro podpora nemajetného studentstva ročně
49376 zl. A to už je hezká samička. Kteří
„pokrokoví“ stadenti z toho brali a berou
příjmy, ti se nepochlubí. A když při installaci
uoiversitního rektora-kněze nastul mezi pokro
kovými studenty hotový řev proti „zpátečnické“
efrkvi, ta by bylo zajímavo zeptati se někte
rých hulákajících janů, na čí útraty v Praze
žijí. Proto zůstane vždycky naším oprávněným
požadavkem,aby každý člověkchoval sek do
brodincům aspoň spravedlivě.

Ty! Ópatronův zeměčeské nejpřednějšía
největší, Vůclave! Vratislavem (obnovilelomslávy)
budiž a Čechům svým.navrať slávu- dávnou/ Opět
na jo poslavižnás místo,z něhožvlasimí.neločností
a Aříšnouzlobou jiných sebpochlebnicívímmnohých
nesaslouženě jsme upadli, nejvěrněji až do skomání

sloužíce Tobě i víře nejsvětější i králům! ©Ty má
roda našeho záštilo a ! Zahyneme-li, Tobě
sahyneme! Od nových ůo marně bys čekal
pody té, kterouž Tězemě českáod tolika věkův
velebí a miluje. Tudíž o pokoře proslce, tolo opa
kujeme: Nedejzahynouti nám ibudoucím! Neráčíš-li
snad vyslechnouti symů zvrhlých, slyšíž a vyslyšiž
prosby předkův, kteříž orodovali za polomstvo a
v nebi na Tebe hledí! Svatý Václave, mučenníku
Kristův, jediný děděcí země české, oroduj za nás!

Jesuila Bohuslav Balbín.

Politický přehled.
V poslanecké sněmovně jednalo se o zá

kono lékárnickém, jenž do poměrů lékárnických
pracovníků vnese částečné zlepšení. —- Na in
terpellaci poslanco Steinera prohlásil ministr
vojen. Schonaich, že zřízeno bude nových 29
dělostřeleckých pluků. — Ve výboro pro vo
lební oprava podány návrhy, aby zavedena
byla volební povinnost. Kdo by k volbě ne
přišel, wmělby býti trestán. O otázce té bade
se raditi k tomu cíli zvlášť zvolený 10člený
ažší výbor. V témž výbora p. Tollinger podal
návrh na zavedení plurálního (víceblasové)
volebního práva. Vedle toho Němci žádají,
aby volební oprava byla postavena pod o
chranu dvoutřetinové většiny. Tak navalují se
nové a nové obtíže, které ohrožují všeobecné
rovné právo hlasovací. Vláda nepřeje ani za
vedení plarálního volebního práva, ani zave
dení povinmosti volební. Volební oprava nesmí
poskytovat příležitost k hotovení nových zbraní
k bojům sociálním nebo národním. Neboť ni
koli zbrojení, nýbrž odzbrojení národních a
sociálních stran jest cílem. — Ve Vídni zapo
čaly znova porady o příštím rakousko-uher
ském vyrovnání. — Panovník pozdravil se již
zcela ze své churavosti. — Železniční výbor
zahájil povšechné rokování o předloze stran
sestátnění severní dráhy.

Ruští revolacionáři vyhrožují víc a více
carské rodiné, která dosud mešká ve vodách
finských. Revolucionáři loapí a útočí stále.
V Roska prohlášena bude občanská rovnost
všech stavů a zavedení volného stěhování pro
sedláky a měšťáky. Mimo to zrašena bude
daň z hlavy a společné račení sedláků za
správné placení daní,

Ježto na Kubě povstání neustává, ujaly
se Spojené Státy Severoamerické prozatímní
vlády a na potření povstání vysláno tam vojsko.

Japonsko dalo se do zbrojení. Chystá roz
množení všech drobů vojska, aby prý se v pří
hodné cbvíli zase vrhlo na oslabené Rusko.

Z činnosti katol. spolků.
Z Hradce Králové. Zdejšívzdělavacía

podpůrný spolek paní a dívek pořádá v neděli
dae 7. t. m. 0 2. hod. odpoledne v Adalbertinu
přednáškovou schůzi, na níž promluví vlp. J. Sa
bula o sv. Václavu. Prosíme, aby se členky sú
častnily v plném počtu.

Z Holohlav. Dne 7. října t. r. o 3. hod.
odpolední bude přednášeti ve spolkových míst
nostech,v křesť. social. lidovém spolku pro Ho
loblavy a okolí sl. Fr. Jakubcova z Tuháně o ú
kolu ženy křest. vzhledem k jejímu postavení social.

Z Úerv. Peček. Dne 30. září přednášel
v našem spolku vlp. Jiří Babula z Hradce Král.
o nynější situaci katolictva. Upozornil, jak úsilné
pracují naši nepřátelé na rozvratu katolického
života. Netřeba však upadati v malomyslnost, jen
když přiložíme ruku k obraně. A právě v ny
nější pohnuté době můžeme zasnamenati dosti
příkladů, co všecko katolíci zmohli i na místech
nejvíce obrožených pilnou prací svojí. K slovům
řečaíkovým připojil velmi případné dodatky horlivý
předseda vldp. Ant. Dvořák; opakoval výzvu,
abychom horlivě pracovali pro katolickou věc.
Slova řečníků vyslechnuta 8 napjatou pozorností.
Bůh požehnej dalším krokům našim!

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. Jmenováníjsou: vsdp.

Frant. Kerner, kanovník, bisk. koneistorní rada,
kaneléřem; vdp. Dr. Rudolf Šetina, katecheta
v Bělohradě, sekretářem b. Konsistoře; vdp. Ant.
Nývlt, b. vikář a děkan v Ústí n. Orl., rektorem
b. kněžského semináře; p. Václav Hlavsa, vikar.
sekretář a farář v Rokytnici, správcem vikariátu
Králického; p. Frent. Michalitschke, vik. sekretář
a děkan v Lanškrouně, správcem vikariátu Lan
Škrounského; p. Josef Přibyl, katecheta a gymn.
professor v Jičíně, bisk. notářem. — Ustanovení
jsou: p. Jos. Bedláček, kaplan v Lipnici, za kapl.
do Trhové Kamenice; p. Josef Stanislav, kaplan
v Kohoutově, za koop. do Jedlové; p. J. Pavlišta,
kapl. v Chlebích, za kapli. do Ostružná; p. Frant.
Herman, kapl. v Lukavci, sa kapl. do Záboře. —

Neomysté: p. Václav Bartoš sa kapl. do Nekoře;
p. Karel Dvořák za koep. do Skorenic; p. Josef
Ulík za kapl. do Lužan; p. K. Kučera za kapl.
do Hořic; p. J. Jahoda, za kapl. do Lipnice; p.
J. Michálek za kapl. do Nechanic; p. J. Link
za kapl. do Starého Města u Trutnova; p. Josef
Macháček za koop. do Chleb; p. Jos. Jezbera za
kapl. do Lukavce. — V Pánu zesnul p. Jos. Tolg,
(V Vulp.) osobní farář, administrátor arciděkun
ství v Tratnově, + 11. září 1906 (naroz. 1860,
vysv. 1886.) — Uprázdněné místo: arciděkanství
v Trutnově; právo praesentační přísluší císařovně
rakouské a královně české; vypisuje se konkur
sem podruhé od 27. září 1906.

Ve schůzí městské rady králové
hradecké dne 26. září usneseno: Pí. M. No
votné a A. Elsnerové z Nov. Hradce Králové ne
povolí se prodej ovoce na zdejším trhu. — Vy
píše se konkurs na III. místo kostelníka při ko
stele sv. Ducha. — Majitelé domů, v nichž při
prohlídce vykonané hasičským sborem shledány
vady po stránce požární, budou vyzváni, by je
bez odkladu odstranili. — Vzato bylo na vědomí,
že c. k. místodržitelství schválilo pět nových trhů
dobytčích pro Hradec Králové a zvýšené tržní
poplatky, dále že schváleno bylo přeložení vý
ročního trbu dobytčího z 18. května na 26. duben
každého roku. — Vypíše ge konkurs na obsazení
místa správce vodárenského. — Místo strojnické
ve vodárně plotišťské uděleno bylo p. Jos. Mr
kvičkovi provisorně. — Žádost obce Pražsko
Předměstské za úpravu chodníku a bloku IV.
postoupí se k rozpočtu na r. 1897. — Podél ploto
v zuhradě u jatek vysázejí se amréky lesním ú
řádem. — Výkazy nedoplatků groše činžovního
postoupí se politickému úřadu k vymáhání. —
Objednají se dva vagony ublí pro plynárnu a nový
plynoměr pro divadlo nákladem do 200 K. —
Zpráva městského zvěrolékaře o prohlídce závodů
mlékařských v září t. r. postoupí se zdravotnímu
odboru. —- Poněvadž majitelka doma čp. 236
dluhuje na dávkách obecních obnos K 12714,
upozorněn bude politický úřad na ustanovení exe
kuční dražby téhož domu. — Do správy obce
převezmou se chodníky u domů čp. 341 a 342
v Pospíšilově třídě, oikoli ale cbodník u domu
čp. 345. Na čítanky pro chudé dítky měšťanských
škol chlapecké a dívčí povolí se obnos K 79-20.
— Ve schůzi dne 1. října t. r. usneseno: Provede
8e oprava schodův a domu čp. 2. a zřídí místo
zděného železné zábradlí. — Místnímu odboru Ú.
M. Š. v Terezíně povolí se obvyklýpříspěvek.—
— Změna regulačního plánu obce Pražského
Předměstí vzata byla na vědomí. — Za opravu
zevního pilíře u domu čp. 2. vyplatí se p. Čer
nému účtovaný obnos. — (C. k. okresním hejt
manstvím dodaný opis povolení ku stavbě továrny
p. J. Katechnera na vaječná těsta a sušenou ze
Jeninu se schválenými plány vzat byl na vědomí.
— Panu Fr. Kašparovi ve vodárně Plotišťské dá
8e pololetní výpověď z nájmu pole u této vodárny
a povolí se mu, by stromy jím zasázené na dvoře
si vzal 8 podmínkou, že přivede pozemek do dři
vějšího stavu. — Obražení obce Kuklen stran po
okazu léků B. Řeháková dodá ss městskému lé
kaři. — Přijata byla offerta p. Tboře na dodání
třídilných matrací do epidemické nemoenice. —
Úprava vchodu u městského divadla se provede.
— Uloží se, by zazděna byla dvířka u domu vedle
synagogy. — Lampáři Zajícovi opatří se plášť do
deště. — Podnikatel, dávající omítati budovu je
suitské kolleje, se vyzve, aby zažádal o komissi
onelní povolení k omítání. — K témuž vyzvou se
rovněž pí. V. Zachovalová a p. J. Thoř. —- Panu
nájemci bytu v obecním domě čp. 127, žádajícímu
o snížení nájmu, se vzhledem k rozsahu bytu ne
vyhoví. — Městskému lékaři se uloží, by podal
zprávu o duševním stavu J. Schnittra. — Marii
Řebákové ve Světí se uloží, by předložila lékařské
vysvědčení.

Jmenování. Ředitel státníreálkyv Hradci
Králové p. Richard Branžovský jmenován ředitelem
čes. státní reálné školy v Praze na Malé Straně.
Professor na státní reálce na Král. Vinohradech
p. Ant. Libický ustanoven pak ředitelem reálky
v Hradci Králové.

Beseda učitelů wsrodiči. Učitelský
sbor měšťanské školy chlapecké v Hradci Králové
konal v neděli 30. září v 10 hod. dopol. besedu
s rodiči svých žáků. Byl to první pokus o navá
zání živějších styků mezi rodinou a školou na
tomto ústavě a zdařil se pěkně, soudíme-li podle
hojného účastenství se strany rodičův. Škola má
127 žáků a na besedu přišla třetina jejich otcův
i matek. Schůzku zahájil ředitel měšťanské škol
p. A. Šeda za přítomnosti sboru učitelského uví
táním přítomných a poukázal na nový řád šk. a
vyučov., v němž doporučuje se konání podobných
besed. O významu a účelu jejích promluvil pak
odb. učitel p. J. Divecký, zdůrazniv důležitost
součinnosti rodičů a učiteli zejména při výchově
mládeže a dotknuv se některých otázek, jež kta
kovému spolupůsobení přímo vybízejí, aby škola
pevněji srostla se všemi eložkainl skutečnáko ži
vots. Roshovorem, který se pak rozpředí mezi,
učiteli a účastníky. schůze, skončila se beseda *
Je to instituce, která náleží mezi moderní my
šlenky def. řádu školního, a při rozumném vedení
lze jí mnoho vykonati ve prospěch obec. školetví



Zápis do kursů ciseleurského a
malířského vzhledem k upravování nových
místností učebních potrvá do 15. října. Přihlášky
přijímá do bezplatného kursu ciseleurského učitel
p. Jos. Lankaš v ueděli od 9—12 bod. dopoledne
a v pondělí a ve středu od 6'/, do 8'/, hod. več.
v nové učebně v bývalém paedag giu v II patře
v levo. Přihlášky do kursu malířského přijímá
kvihovoík musea p. Mil. Oebm v čítárně v bodi
nách obvyklých. Za vyučování malbě platí se 5
korun měsíčně. Vyačování říditi bude opětně akad
malíř p. Kar, Lavgr z Praby. Nové atelier, laska
vostí městské rady propůjčevé v bývalé budově
paedagogia, překvapí účastnice i účastníky kursu
svou novou úpravou. Vyučování započne v sobotu
dne 3. listopadu v hod. obvyklých. Veškeré bližší
zprávy podá i přihlášky do obou kursů přijímá
ředitel průmyslového musea pan Lad. Haněl. -—
Veřejvá čítárna a kreslirna průmyslového musea
otevřena jest opětně od neděle dne 30. září, každý
čtvrtek a pátek od 6'/,„do 8'/, hod. večer a vne
děli od 10 do 12 hod. dopol. Netřeba upozorňo
vati naše živnostnictvo na výhodnost a účelnost
tohoto zařízení veřejného.

Veřejná klubovní schůze v Hradci
Králové. Letos v létě sorganisovaný politický
křest.-demokratický klub pro Hradec Králové a
okolí pořádal v neděli dne 30. září b. r. v Adal
bertinu veřejnou klubovní schůzi, v níž pojednal
p. JUDr. Nejedlý, advokát z Prahy, o „reformě
nráva manželského“ a p. Dr. Reyl o „poměru in
telligence ku náboženatví“. Zvučné jméno proslu
lého pražského advokáta p. JUDra Nejedlého při
vedlo četné posluchače do pr stranné dvorany
adalbertinské nejen z mésta samého, nýbrži z okol:
ních osad: z Nechanic, Černilova; Libčan, Nov.
Hradce atd. Schůzi zabájil předseda klubu p.
JUDr. Petr, představiv přítomné řečníky a zaručiv
každému při debatě volnost slova. Prohlášení toto
bylo přijato « povděkem, protože v Hradci Krá
lové je občanstvo tak vyspělé, že různost názorů
dovede vyložiti i bájiti věcným spůsobem beze
vší nepřístojnosti. Proto také po celou schůzi pa
nova! vzorný klid, jakkoliv v řadách přítomných
mužů byla veliká část sociálních demokratů a po
krokářů. Prvý řečník, p. JUDr. Nejedlý, vřelým
přesvědčivým tónem poukázal na zbytečné drá
ždéní náboženských citů katolického občanstva
zamýšlenou reformou manželského práva, vysvětliv,
že reforma tato není ničím jiným leč snížením
dosavádní svátostné formy manželaké na kancelář
ský suchopárný výkon. Zejména působivým bylo
líčení případů, které budou sledovati projektova
nou svobodu v rozluce manželské. Slyšeli jsme
zde v městě našem mluviti o podobném thematě
p. Dra Boučka, jenž k sesilení svých důkazů ne
štítil se nejapných vtipů o stavu kněžském, a
proto jsme si při uhlazeném řečnickém výkonu p.
JUDra Nejedlého učinili náležitý úsudek o cha
rakteru reformistů manželství. Vývody p. JUDra
Nejedlého byly přijaty živým soublasem a vděč
ným potleskem. Drubým bodem programu mělo
býti čeleno rovněž letos redaktorem Kantem prc
jednávanému thematu „O náboženství a intelli
genci.“ Thema toto rozvinul v promyšlené řeči
vldp. Dr. Reyl, pojednav nejprvo pojmech iatelli
gence a náboženství, poukázav vhodně na četné
ztejmě protináboženské projevy, poslední dobou
v Hradci Králové pozorované. Pan řečník, dovodiv
existenci Boha, přesel k nutnosti náboženského
kultu a podržel věrné zrcadlo nábožensky lho
stejné inteligenci, která zu své protežované a vý
nosné postavení měla by zcela jinak chovati ge
ku sociálně důležitému elementu, jakým nábo
ženství bez odporu jest. Řeč svou zakončil pro
gaosou příštích osudů náboženské víry, poukázav
na četné blasy osvícených duchů, volajících po
návratu ku staré víře. Po vyčerpaném programu
přihlásil se k debatě sociální demokrat Kotek,
jenž chtěl polemisovati s oběma řečníky; když
však p. předseda mu připomuěl, že k prvnímu
bodu programu debata je již odbyta, obrátil se
proti vývodům vldp. Dra Reyla. Ješto však svým
naprosto materialistickým názorem vzbudil roz
hořčenost většiny obecenstva, mobl své neurovnané
myšlenky prosloviti jen za všeobecného nepokoje.
Po replice vldp. Dra Reyla nehlásil se nikdo již ke
slovu; ptoto zdařilá schůze byla skončena. Poli
tický křest. sociální klub muže býti 8 průběhem
jejím úplně spokojen.

Pětadvacetileté jabileum vzdělava
cího dobročimnmného ústavu„Rudolfina“
oslaveno v kapli tamější. Za přítomnosti členů
kuratorie a dobročinného komitétu dam měl 4 t
m. o 8. hod. ranní vadp. vikář Dr. Al. Frýdek
případnou promluvu, načež sloužil za assistence
mši svatou, na to zapěno Te Deum.

V demjmouia jeho Veličenstva 4.t.m.
sloužil nejdp. biskup dr. Josef Doubrava slavnou
mši sv. v kathedrálním chrámu 8 Četnou assie
tencí, jíž přítomni byli kněží, úředníci samo
správní, političtí, soudní, finanční, poštovní, zá
stupcové škol atd. Školní mládež súčastnila se
bohoslužby ve svých kostelích a kaplích. S úřed
ních budov vlály prapory barvy říšské i zemské.

Jednota divad. ochot. „Kliepera“
vwHradei Král. sehraje v neděli dne 7.Hjna
1906 Vrchlického komedii K šivotu, Vik. Kuně
tické veselobru Bběratelka starožitností, Dr. Jos.
Štolby žert Mezi umělci. Začátek přesně o 7. bod.

Výstavu reprodukcí Rembrandte
vých obrazů otevře městské průmyslovému
seum v Hradci Král. od soboty dne 6. do neděle
dne 14. října v čítárně prům. musea, v budově
c. k. odb. školy v přízemí. Vetup jest volný od
9 do 12 bed. dopol. a od 2 do 5 hod. odpol. —
Výstava obsahuje 230 čísel zdařilých reprodukcí
prací Rembrandtových. Skvostné listy z díla Bo
de-ho, z maj. J. J. knížete Jana z Liecbtensteinu,
ve zdařilé heliogravuře provedené, nádberné lety
z maj. c. k. majora Miengila v Mor. Šumperku,
i velké lepty Ungerovy podávající jasný přehled
o činnosti slavného malíře, jehož 300letou pů
mátku slavil letos celý vzdělaný svět. Několik
barevných reprodakcí doplňuje vhodně obraz tvo
řivosti mistrovy. — Našim školním ústavům na
skytoje se tu vhodná příležitost k umělecké vý
chově mládeže jim svěřené. Těšíme se, že umění
milovné učitelstvo hromadnou návštěvou svých
žáků a slovným výkladem upozorní na vynikající
vlastnosti obrazů Rembrandtových. — Výstavku
pořádá kuratvrium za pomoci svazu umělecko
průmyslových museí v Rakousku.

Dva veřejné kursy pro frančinu a
angličimu hodlá zříditi během měsíce října
p. professor Isnard v Obchodní akademii králové
bradecké. Kursy tyto budou míti ráz praktický a
poslouží zvláště těm, kteří mají úmysl naučiti se
těmto jazykům zejména co se týče běžné mluvy
a porozumění co nejrychleji. Methody se bude
používat moderní, převážně konversační. Kursy
budou pozůstávati z 8 bodin mésíčně, cena usta
novena jest na 4 zl. měsíčně. Vyučovati se bude
od 7—8 hodin večer; frančiné v pondělí a ve
čtvrtek, angličině v úterý a v pátek. Kdož by
chtěli použít: této příležitosti, se prosí, aby oblá
pili bezodkladně svá jména a adresy p. prof. Janar
dovi v Obchodní akademii. Též ústně, mezi 10.
a 11. hod. dopol., možno se přiblásiti v bytě (ná
břeží Frant. Josefa, v domě p. dra. Fischera.)

Regulace Labe u HradceKrálovéa Par
dubic snad co nevidět započne. Výkup pozemků
tu již ukončen a lhůta pro podání nabídek dnem
1. října vypršela. K tomu celé střední Labe od
Mělníka do Jaroměře ze správy zemské přešlo do
správy státní. Snad přece zhoubami zkoušenému
zasvitnou časy lepší!

Úmrtí. Stavbyvedoucí firmy Novotný a La
bouťka p. Frant. Novák z Hradce Králové zemřel
dne 28. září v Nové Pace ve věku 44 roků.
Pobřeb konal se dne 1. října z Hradce Král. na
hřbitov Pouchovský. — V Hradci Králové zemřela
30. září v 48. roce věku svého pí. Růžená Wilo
schová, choť ředitele kůru. Pohfeb konal se 2.
října na hřbitově Pouchovském.

Měsíční výkaz Záložního úvěrního
ústavu: Stav vkladů: (na knížky, pokladniční
poukázky a běžný účet): 30. září 1906 korun
6.111.581-78. Vklady přijímá na 49, ode dne vlo
žení do dne vybrání. — Na běžný účet dle do
hodnutí. Eskont eměnek: V září roku 1906 eskon
továno kusů 1.97 v obnosu K 1,970.252-49 oproti
956 kusům na obnos K 1,237.39716 v srpnu
1905, tedy více o kusů 341 na K 7328554.
Skladiště: (30. sáří 1906.) Uloženo zboží v ceně
K 744.736-—, více o K 37.800-— nežli 30. září
1905.

Spořitelna Kralohradecká. V měsíci
září 1906 uloženo na vkladní knížky R 115.960-11,
vybráno K 13481491, vklady koncem měsíce září
1906 K 11,334.750:13. Na bypotéky půjčeno K
121.100:—, splaceno K 76.684-92, na hypotékách
koncem měsíce K 9,996.960-30; cenné papíry
v sásobě K 2,099.000—, uložené přebytky k
201.661-05.

Záležna v Hradei Králové. Výkaz
za měsíczáří1906.VloženoK 143.081.—,vybráno
K 141.954.—, zůstatek K 1,569522. —, půjčeno
K 97.878.—, splaceno K 78.504.—. zůstatek
K 1,632.096. —. Počet účtů 3007, pokladní obrat
K 727.406.—, záruční fondy K 192.680.—.

Akele čtvrté emisse Ustřední banky
českých spořitelem možno upisovati u Vše
obecné úvěrní banky v Hradci Králové za pů
vodních podmínek a bez jakýchkoli výloh. Pří
slušné prospekty jakož i archy upisovací vydá
jmenovaná banka každému zdarma.

Z Kostelce m. ©. Skupina Všeodb.sdru
žení křesť. dělnictva v Kostelci n. O. vzdává tonto
cestou povinný dík dp. Josefu Konárovskému,
kaplanu ve Vysokém Mýtě, za darovaných váza
ných devět knih. Nám chudým dělníkům způso
bena darem tím radost veliká. Velebný pán již
potřetí nás takto podaroval. Bůh zaplať Vám
mnohonásobně|

V Chradimi měl 30. m. m. vydavatel
bohatě vypraveného díla o houbách, učitel Bezděk,
přednášku o témě předmětu. Spolek zdejší „Při
rozený život“ zavdal asi podnět k celé této práci.
Nejdříve podniknuta společná vycházka „na houby“,
psk nalezené druhy vystaveny a konečné byla zmí
něná přednáška. O důležitosti praktické netřeba
slov šířiti. Politovati jen dlužno, že u obecenstva
jeví se málo zájmu pro zajímavý tento obor. Síň
byla ovšem naplněna. Ženské paedagogium klá
šterní jmenovitě a jiné ještě dívky šákyně byly
přítomny, ale se stálóho obyvatelstva Cbrudimé
bylo tu zástupců jen pořídku. Obecenstvo v ne

znalosti své a pohodlí epokojí se namnoše jenom
8 několika málo druhy hub, jmenovitě břiby —
ostatní dary přírody z této říňa zůstavuje nepo

vějmvuty, jen ku své škodě. Pěkný výklad páněučitelův uvedl některé z drabův dosud opovrže
ných, vytkl znaky odlišné druhův jedlých a jedc
vatých, jim podobných (obojí byly též vystaveny),
podal ukázky, jak ledabyle se v naší literatuře o
důležité této otázce pojednává, postěžoval si do
našich poměrův, kdy odmítnou redakce novin za
slaný článek, jenž opravuje vážné poklesky knihy
některé v tom směra, „aby nakladatel nebyl po
škozen.“ Koncem připojil několik návodův k úpravě
jídel z bub — zkrátka přednáška vědecky poučná,
prakticky užitečná i milým způsobem přednesu, tu
i tam doklady z jinojazyčné literatury (uaše jest
dosud v tom oboru velmi chuda) opřerého neo
byčejně se zamlouvala a udržela zájem poslucba
čův téměř 2 hodiny. Tovje pravé „vzdělávání lidu.“

Konference v Chradimi Vdp.P. Al.
Jemelka T. J. bude míti v areidékanském chrámu
Páně v Chrudimi od 14. do 21. t. m. konference
o časových otázkách náboženských, Konference
začnou v neděli dne 14 t. m. o 4. hod. odpol ;
ostatní dny budou vždy o půl 7. hod. večer.

Schůze vikariatmích skupin chra
stecké, chrudimské, pardubské a skutočské konati
se bude v Chrudimi na arciděkanství ve čtvrtek
dne 11. října o 10. hod. dopol. O schůzi zemské
jednoty referovati bude vdp. Václav Zórnig, děkan
z Týnca p. L. Přednášeti budou vldpp. farář Fr.
Klíma a P. Hyacinth Novák O, C.

Ovoemická výstavka vw NWN.Pace.
Čilé toto město mělo již v letě květinářekou vý
stavu; v dnech Z8.—30. září byla tu výstava „0
vocnick“-Jesnicko-včelařeká“. Pouze první obor
byl značně zastoupen, z lesnictví nic, leč snad
bychom sem připočetli trávy, jež vedle obilin
jsou prece spíše předměty hospodářskými. K těm
družily se též některé sbírky bramborů. Včelař
ství bylo velmi slabě zastoupeno, zvláštní byl tu
dýmák pro včelín, kde hodně místa, podobal se
složitým ústrojím měchu kovářskému. Ovoce bylo
většinou pěkné a kéž krajině zdejší, kde útvar
půdy již hospodářství polnímu méně přeje, je vý
stavka pobídkou, víc a více si jeho pěstění hle
děti. Že se tu dobré drahy daří, to právě z vý
stavy bylo patrno. Třeba jen dobré, vhodné druhy
ty poznati, aby se vymýtil brak, drobný, nevalné
chuti, jenž jako všude, i tu ještě se také trpí.
Nápadna byla nedostatečnost v aprávném po
jmenování,ač lístky na jednotlivých miskách měly
dobře tištěno „pojmenování vědecké:“, „pojmeno
vání místní:“; první pojmenování skoro všude ne
zodpověděno, druhé velmi často. Kde bylo jméno,
svědčilo často o nevbodnosti druhu, jenž by tedy
jiným měl býti nahrazen. Tak jsme na př. četli:
jablko kyselé, měkkosladké, zimní, párkové a p.
v. Hrušek bylo mnobem méně a tu zvlášť byly
mnohé drahy malé, skutečně téměř bezcenné. Dnes
žádá trh ovoceslušné velikostii znamenité chuti.
Byl tu zkrátka patrný nedostatek znalce, jenž by
byl výstavu řádným pojmenováním opatřil a na
draby zvláště vhodné a naopak ty, jenž nutno
vypustiti, upozornil, Tak by teprv výstava po
skytla pravé poučení. I ve výstavě Frýbově
z Lužan, se jmény, vyskytly se omyly, jeho as
trakán, bílý i červený, je rozhodně vše jiné než
toto jablko, velikosti značně menší, než vystavené
drahy a poněvadž 3 nejrannějších, tedy v době
této již v stava daleko jiném, než byla tvrdá
jablka s těmito jmény vystavená. Chváliti dlužno,
že vystavovatel množství prodejné u jednotlivých
drabů oznámil. Také košíčky, s ovocem hned k
prodeji připravené, dobře se hodily. Donfáme, že
nebylo pěkné ovoce jen nahoře, jako bývá na
př. na královéhradeckém trhu! Ani sabradník
místní, ani borlivý přítel zahradnictví a snab
příbuzných, okr. hejtman JUDr. Pecka, ač měli
jména při vystavených druzích, neměli některá ve
správném znění — potřeba dobrého pomologa,
jak nyní okresními zahradníky mají býti našemu
venkovu k ruce, i takto prokázána. Celkem nutno,
jak již nahoře řečeno, pochváliti dobrou vůli,
jež pracuje k hospodářskému povznesení krajiny
— jinde, v městech větších, nestalo se v bohatém
na ovoce roce letošním vůbec nic.

Wlavmostní posvěcemí kaple krá
lovské ss. Ladislava a Václava ve Vlaš
ském Dveře v Hoře Kutmé. Jeho Bisk.
Milost, nejdůstojnější vrchní pastýř náš Th. Dr.
Josef Doubrava, přijel z letního svého sídla
v Chrasti ve čtvrtek dne 27. září o hodině 11.do
Kutné Hory a byl na náměstí „Palackého“ u slav
nostní brány staroslavnou Horou slavně uvítán,
do arciděkanského chrámu Páně sv. Jakuba do
provozen, kde po krátké řeči, nesoucí se k pouti
do Říma, udělila Jeho Bisk. Milost shromážděným
apoštolské požehnání. Neméně slavný byl pak i
růvod o slavnosti sv. Vácslava, patrona semě
eské, ubírající ne v 8 bod. ráno z arciděkan

ského chrámu Páně sv. Jakuba ulicí Svatojakub
skou, Panským náměstím ku královské kapli Vlaš
ského Dvora, v jehož středu nesl nejd. vrchní

astýř náš ostatky ss. Prokopa, Jana Nep. a bl.
ty, Jež uloženy byly do blavního oltáře.

Když alavný průvod stanul u kaple královské,
rozešli se hodnostáři, spolky a všichni, kteří prů
vodu se súčastnili a přišli opět o půl 12., aby



paftomni byli slavným pontifikálním službám Božím.
Slavnost konsekrační trvala půl Šesté bodiny. Slav
nost za obromného maoožetví účastníků ze všech
stran do Kutné Hory přibylých konána byla ná
bradou za újmu, jiš Hora utrpěla počasím téměř
brozným při konsekraci velechrámu sv. P. Barbory
dne 15. října 1905 odbývaně. Staleté přání Kotno
horanů se uskutečnilo. Velikédflo umělecké do
čkalo se své obnovy. Krásná naše Hora obobatila
se novou okrasou, jež důstojně se řadí k oprav
dově cenným památkám našeho města.

Z Libětátu. KatolickáJednota v Libštátě
pořádá v neděli dne 7 října t. r. v sále hostince
p. J. Kováře v Libštátě divadelní představení:
„Konkursy pana notáře.* Veselohraotřech
jednáních. Napsal Jan Vávra. Začátek o 7. hod.
večer. Ceny míst obyčejné.

Sjezd samosprávné stráše r východ.
Čech konal se 80. září v Chocni za četného ú
častenství. Jednalo se tu o neutěšených poměrech
samosprávné stráže. Všecky stesky a přání shr
nuty v případné resoluci.

Na Choatěbořsko 1 Všichni páni, kteří
byli dne 13. září t.r. na předchozí poradě, vědí,
oč se jedná. Ti, kteří přítomui nebyli, nechť pilně
se starají o to, aby důvěrná schůze doe 14. října
co nejčetněji byla navátívena. Řečaíky budou p.
dr. Myslivec a p. Šupka. Kdo by byl v něčem na
pochybách, na příslušnémnístě se inormoj. Každá
ne'ečnost bude veřejně odsouzena.

(K čis 9. „Obzora Litemyšiského“
Když „Český Východ“ napsal loni malý článek,
kterým objasnil směry, zavláduuvší v „Litomyšl
ském Ozóra“, vyřítil se tento ua oneu Časopis
způsobem, který nechceme nazvati pravým jmé
nem, ale který je vlastním těm čapopisům, do jicbž
kategorie se „L. O.“ zařadil. Tenkrát se ale ze
všeho, nač bylo poukazováno, šikovně vytočil, třeba
že jeho výklady byly přitaženy za vlasy. Cíle však
bylo tehdy dosaženo. Novou zajímavou výměnu
myšlének jeme však měli přležitost čísti v po
sledním (9) čísle „L O.“ ve „Školské blídce“,
kde se ukázalo, kdo spory vybledárá a je jich
příčinou. V čísle tom redakce uveřejnila článek,
kterým se na pravou míru uvádí to, co před tím
„L. O.“ napsal, a kde nějaký kněz reaguje na
článek „Nový řád školský a vyučovací“ v čís. 8.
„L 0.“ (Je to výjimka, že to redakce přijala,

jak víme z jiného případu, není vždycky tak o
chotna). K tomuto věcnému článku, který by musel
podepsat i každý nepředpojatý učitel, jsou však
přidány „Poznámky k poznámkám“, jichž pieatel
je zfanatisovaným theoretikem, odkojeným socia
listickou a pokrokovou literaturou i „Volnou my
šlenkou“, jejíž publikace v poslední době učitel
stvo lačaě příjímá Tento p. pisatel jezdí znovu
na „lišácky vymyšlené výzvě“ „Čecha“ k duchov
ním správcům, aby poštvalí celý aparát místní šk.
rady k stihání učitelstva stálým dozorem“, (proč
se bo ostatně učitelé tak bojí, snad mají špatně
svědomí ?), a praví dále, že se musí připustit, že
dozor z pomsty dle návodu „Čecha“ byl by sku
tečně špiclovstvím. Není ale pravda, že „Čech“
naváděl, aby faráři vyzvali k dozoru nad učiteli
celý aparát místních šk. rad, jichž ostatné učitelé
by se vůbec rádi zbavili, jak patrno je z návrku
na jich odstranění, který s jásotem byl přijat od
učitelů shromážděných dne 22. července t. r.
v Olomouci. „Čech“ vyzval k tomu jen ty kněze,
které by dříve poctil inspekcí p. řídící. Ke špic
lovatví však vůbec nevyzýval. Příčina pak, proč
by kněz k řídícímu opravdu jít byl nucen, je jiná,
nikoliv špiclovství. Tím by kněz chránil jen svou
vážnost před dětmi a napravoval by porušenou
rovnováhu, neboť jinak každé dítě by sl po „in
spekci“ pomyslilo: „Podívejme se, copak asi pro
vedl náš pan farář nebo velebný pán, že náš pan
učitel na něj dohlíží f“ A to je ta příčina, že by
každý kněz byl tak zdvořilý, a že by šel, jak
káže epolečenský takt, p. řídícímu návstěvu cplatit,
ať předpokládáme, že k tomu s druhé strany dán
podnět nebude. Jinak se žádný katecbeta dozoru
nad sebou nebojí, a pan okresní inspektor bade
vždy 8 náležitou úctou od ksždého kněze pří vy
učování přijat. — Pokud chce „L. 0“ porovnávat
studijaí dobu obou táborů, má učitelský ústav
jen 4 ročníky, kdežto učitelé se střední školon
jsou jen výjimkou. To nejpikantnější si ale pan
učitel nechal na konec, kde pominul se rozumem
i citem. Napsal totiž: „P, pisatel (t.j. onen kněz)

pře ovšem o případech úplné sbody, svatého pooje. Ten všuk dle našeho mínění je možný jen
tam, kde obě strany jsou ke „svéma“ lbostejny,
nebo kde jedna strana poslouchá úplně druhbou.“
— — V tto vyzývavé větě vykrystalisovala se
zfanatisovaná, záštím slepá povaha p. pisatele:
Ty, učiteli, který jsi ve sbodě s katolickým kně

sem, nejsí dobrým učitelem, a y knězi, kterýjsi ve shodě s učitelem, nejsi dobrým knězem!
o je důsledek té věty, jejíž jedem chce p. pisa

tel přátelský poměr meri učitelem a knězem otrá
viti, to je to štvaní, kterému tak mnohý podléhá
2 těch, kteří nepřemýšlejí, a za své myšlénky
přijímají, co se jim ke čtení předkládá! Ale přes
to přese všecko žádný kněz, který dělá „svoje“,
nebude nikdy příčinou konfliktu, a bude ctíti a
vášiti si tobo učitele, který také dělá „svoje“,
ovšem me to, co si pod tím učitelským „svoje“
myslí p. dopisovatel „L. 0.*, protože ten nemyslí

tím povinnosti učitele jako vychovatele mládeže,
ale povinoosti učitele jako člena učitelské orga
nisace, která za svůj program přijala terrorisování
a štvoní proti katolické církvi a katolickým kněžím
(což ovšem nikterak nevadí, aby od týchž pánů
nebyli pp. pastoři sahrnování pozorností). Na konec
ještě p. pisatel napsal: „Nechceme býti proroky,
pamětlivi jsouce historie, kdo zvítězí“ | Docela
správoě! Jenže právě v tom je kámen, o který
klopýtl. Dějiny učí, že vždycky proti nadvládě
byla reakce, která posléze zvítězila. Nadvláda
církve je zlomena již dávno. Teď se vynořila
nadvláda učitelstva, která chce opanovat všechna
p le. V mnohých vesnicích však, kde tím uaděláno
mnobo zla i škody, již intelligentuí rolníci cítí to
jho, a pokrokový učitelismus je už teď penávidě
nější, než byl kdy klerikalismus! Proto pozorl
Ke konci dáváme tu skromnou rada, aby „Lito
myšlský Obzor“ změnil svůj název v „Obzor or
GAnisovaného učitelstva okresu litomyšlského“, aby
názvem nebyl lid vypočítavě klamán. Pak každý,
kdo po něm sáhne, bude vědět, co v něm najde.

Lnářeká výstava v Humpolci, pořá
dána ve dnech 28.—30. září, setkala se 8 úploým
zdarem. Byl to odváčný podnik, neboť byla t»
vlastně první výstava toho druhu na půdě české
pořádaná. Dík však neúnavné snaze pořadatelstva,
zdařila se velice čestně. Počet vystavovatelů Inů,
ločných výrobků, strojů atd. dosáhl takové výše,
že místnosti k výstavě určené ani nestačily. To
bylo zvláště pozorovati v místnostech, kde vy
stavoval okres humpolecký. Výstavy súčastnila se
celá řada vynikajících osobností z tábora českých
hospodátů, z nichž zvláště jmenujeme: přísed.
zemsk. výb. posl. Žďárský, moravský poslanec
Heimrich, místopř. zeměď. rady J. Pleva, místo
taj. zeměď. rady Dr. Kolařík, posl. Hyrš, člen výb.
zeměď. rady Padonr, řiditel bosp. školy v Dači
cích Plocek, učitel hosp. školy v Jindř. Hradci
Šlégr, učitel hosp. školy ve V. Meziříčí Mackovík,
místotaj. zeměď. rady moravské Dr. Zábrž; jako
zástupcové vlády dostavili se pp. Matějka, c. k
okr. hejtm. v Něm. Brodě, Dr. Vaniš, c. k. okr.
komisař v Něm. Brodě, ministerský sekr. svobodný
páu Angelo Rinaldini, nájemce dvora v Nové Vai
Dvořák, nájemce dvora v Zábřehu Ošcádal a m.
j. Blabopřejné dopisy mimo jiné zaslalí c. k. mi
nistří Dr. Pacák a Dr. Fořt.

Sjezd českých Imářů proneslpřání,aby
především naše veřejnost plníc heslo „Svůj k
svému“ opatřovala se Iněnými výrobky firem do
nácích — vláda žádána ku všestranné podpoře
Inářských výrobků. — V komitetu výstavním
zasedli pp. Valenta, okr. starosta, předseda, Fr.
Bečvař, říš. posl., I. místopř., F. Staněk, říš. posl.
II. místopř.. P. M. Záruba, farář v Jiřicích, I.
jednatel, J. Joudal, hosp. ačitel v Humpolci, II.
jednatel, V. Nápravuík, pokl. v Humpolci, poklad
ník, dále pp. V. Slabý, řed. hosp. školy v Humpolci,
M. Voslař, řed. tkale. školy v Hampolci, J. Daněk,
důch. v Jiřicích, L Pokorný, zvěrolékař v Ham
polci. — Jako odměn vystavovatelům se dostalo:
4 stát. stříb. medaile, 8 stát. bronzových, 6 stří
broých medailí Čes. odboru zeměď. rady, 12
bronzových med. zeměď. rady, 10 diplomů uzná
ní, 6 diplomů národ. Jednoty Pošumavské, drož
stvům Inářským a hosp. korporacím ro-děleno 600
korun.

Z Polmé. V neděli dno 30. září pořádala
okresní organigace katol. lidu u nás schůzi, která
hojně byla zastoupena a zdařilého výsledku do
cílila. Účastníci — daleko přes 200 mužů — do
stavili se až na4 hodiny cesty zdaleka. Schůzi za
bájil místní vldp. děkan, který krátce vysvětlil,
proč účastníci do schůze pozvání byli, poukázal
na nutnost organisace a apeloval obzvláště v této
důležité otázce na vytrvalost. Refereat p. Frant.
Šupka, úředník z Hradce Králové, obšírně vyložil
společenské postavení z hospodářského i mravního
stanoviska, objasnil, proč nutno se organisovati,
dále vysvětlil, jak organisace se ve veškerých
místech provésti má. Učastníci se zájmem řečníka
vyslechnuvše — všestrannou účast v agitaci při
elibili. Jmenovávi byli ihned důvěrníci z veškerých
obcí, jimž potřebné instrukce podány. Do debaty
velmi účinně zasáhl místní dp. kaplan, kterýž hlavní
důraz kladl na vzdělávání lidu v politickém oboru.
Schůze zakončena a všeobecným přáním — co
nejdříve jinou — ještě ve větším rozeabu uspo
řádati. O zdar schůze nemálo postaralo se vld.
mlstní dochovenstvo, kteréž se v čelo postavilo,
dále sl. výbor místních katol. vzdělavacích spolků.
Vzdáváme tímto vřelé díky. Jen čile ku předu!

Z České Třebevé. „Po volbách!Zas na
chvíli pokoj!“, tak oddychl si mnohý v minulých
dnech u nás. Po volbách a bladina veřejného
života v našem městě pradkými rozmachy po po
krokové a národní očistě města, hlavně snahou
známých našich pokrokářských veličin na ten čas
„všebarevných“, dávno před volbou účelně a za
jímavě rozvířovaná, poněkud se uklidňuje, aby
v krvavých papracích zapadajícího, či vlastně vy
chásejícího slunce třebovského „pokroku“ rděla
se do ruda studem nad tím, co cárovitých, kalných
vln z útrob její ta bouře pokrokářů vzedmouti
dovedla na světlo Boší k nemalé ostudě těch,
kteří svým postavením a intelligenci dělali celé
akci ochranné patrony, a k spravodlivému úžasu
těch, kteří nemají dosud tolik „pokrokové“ od

vahy, aby za cena svého mravního charakteru si
koupili radou čapka „takového“ pokroku. (Kdo
čteš, rozuměj !) Než, nač vzpomínat, když sami
křisitelé „pokroku a osvěty“ se za ty štulce, jež
v předvolebním boji tak „pokrokově a svobodo
myslné“ rozdávali zvlášté náboženskému přesvěd
čení svých bratrů-občanů, sami-stydí. (Vzpomeň
na protináboženskou školskou schůzi Hajnovu u
Hurtů, jíž mělo býti navnaděno pro „jejich“ po
krok hlavně učitelstvo, a na „svobodomyslnou pí
šťalkovou“ jejich komedii „na Horách“, sladké
kdysi, nyní však již dávno zbořklé cukrlátko, jež
podali pokrokáři blahovolně „radým soudruhům.)
Kóž zavane přes bladinu našeho veřejného života
po parném dnu chladící vánek dobré vůle a nej
upřímnějších snah, a slunce pravého pokroku kéž
vyhoupne se ze rmutných mraků sobectví a ne
návisti u msty v čísté výšiny pokoje a svobody
pro všecky, jíž dobré jsou vůle, aby odtud blaží
vým svým světlem ozařovati a efliti mohlo po
tivou a svornou práci všech povolaných činitelů
ku prospěchu obce! Nade dvéře pak radniční do
poručovali bychom vroucně onu deska kovovou
z „Vlašského Dvora“ v Kutné Hoře, jež tam je
umístěna přede dveřmi do bývalé sněmovny a
nese latinský nápis z roku 1695, jenž v překladu
Vocelově zní: „Kdokoliv z radních osob za říze
ním vstoupíš do radnice, svrhni přede dveřmi se
sebe všecku osobní vášeň, bněv, násilí, zášť, přá
telství, pochlebenství, podrob osobu i péči svou
obci, Neboťjak spravedliv nebo nespravedliv budeš
k jiným, rovněž očekávati a podstoupiti musíš soud

no — Bude k tomu dosti mravní síly a dobrévůle

Různé zprávy.

»OBNOVU« V PRAZK
dostati Ise v knihkupectví p. Františka Hovorky
vŽitné ulici a v prodeji novin p. M. Vlčka ma

Příkopech.

(3) Taky pokrokový charakter. Po
krokový učitel Konečný z Bohdíkova na Moravě, který
chce býti poslancem, na voličské schůzi v Konici 23.
září janácky zapřel olomouckou resoluci pokrokovébo
učitelstva, která jest katolictva krajně nepřátelská,
Prý není pravda, že sjezd učitelský chtěl vystrčit ná
boženství ze školy; řekl li to jeden učitel, proto
Konečný ještě nesouhlasí, a d. Nedivme se takovéhle
statečnosti bujarého pokrokovce; vždyť v Konici stál
před množstvím katolíkův. A za týden nato, 30. zárí
prohlásil ve acbůzi v Zábřehu, že v případě užší volby
tezi katolickým a socialistickým kandidátem dá jebo
voličstvo ové blasy — socialistovi. To zase atál před
množstvím sucialistů. Pane Konečný, svcialisté nejsou
pro vyloučení náboženství ze škol? Nedivme ae nijak
tskovým úkazům pokrokové charakternosti. Co už je
příkladů dosvědčajících, jak ti lidé jsou rružní, ohební
jako kaučnkoví. Vždyť dle zprávy „Našince“ pozna
menal pokrokový učitel Havelka v řeči o volné škole:
„Pánové, víte, čeho se bojím, bledím-li do budonc
ností „volné školy“? Bojím ua vlastní naší učitelské
bezcharakternosti. Toho ae bojím, še my za to, co
dnes zde vítáme, nebademe stát i ve veřejnosti, doma,
na každém místě“ Ostatně „ČsskýUčitel“ a „Školský
Obzor“ na bezpáteřnost, nedůslednost a zaječí bázli
vost některých vlastních lidí poukazovaly dávno. A
tihle lidé sí myalí, že jejich charakterní úroveň stojí
vysoko nad ctnostmi atatisíců katolíků, kteří pro avé
přesvědčení dali všecky statky a žívoty. Pak od po

Krokorců Čekojte mravoaku vyšší, než jaká jest křestanská. :

Zase ukázky socialistické vaděla
mosti. Vo Křtinách na Moravě konal katolický spolek
českého rolnictva schůzi. „Svobodomyslní“ socialisté
si ujednali, že achůzi rozbijí. Sál byl jiš déle před
započetím jednání tolik nabit socialisty rudých ičer
venobílých karafiátů, že se tam ani katoličtí rolníci
nemohli dostati. Vchod byl našimi odpůrci tak ší
kovně obsazen, že katoličtí rolníci přes ohrožování
socialistů prodírali se z venku do místnosti oknem.
Socialistický předák Tasar, kiyš viděl, že přes na
pjatou situaci katoličtí Fačníci přece neohroženě do
vnitř přišli, začal se Šmalíkem vyjednávatí, aby mu
bylo uděleno taky slovo; prý 80 zaroČuje za své 600
droby, že zachovají úplný klid při řečech všech řeč
níků. Když sám po katolickém řečníkovi mluvil, po
smíval se, še katolické náboženství Kristovo není
schopno řešiti asociální otázky. Socislistům není
Kristus nadějí a spásou, učení Kristovo není jejich
vírou; oni prý věří sami v vebe. Po následajících
fečech Tasar štval brabě proti náboženství, přítomné
kočse surově napadal a sesměšňoval, posmíval se
nebi a spravedlnosti Boží. Socialisté — většinou
„velenčení a veskrz uvědoměli“ mladíci — vášnivě
tleskali, Mladíci se začali dle příkladu vůdce posmí
vati kněším též, mávali holemi a deštníky. To by
tak bývala pro ně vítaná paštika, kdyby se byl ně
který tupený kněz řísněji osvall Hned by byli měli
vítanou záminku k výlevům „spravedlivé rozhoř e
nosti“ nad uráškou. Alemanévr selhal. Kněší přes
všecko topení zachovali klid, ač se mobli aepoň tolik
právem tásati, proč se ti lidé nikdy tolik nevstekají
proti rabínům. Tedy sáhli socialisté k poslednímu
vydatnéma prostředku. Uřvali katolického řečníka
Plbala a sačali spívat „Radý prapor“, při čemě je
doprovázeli hudebníci objednaní aš « Roprechtora.
Takhle dokázali socialisté své hrdinství a svojí svo
bodomyslnost. Možná dost, še macho jich má citelný
finanční nedostatek Ale k vůli potrestání katol ků a
jen k vůli potrestáníměli na musikanty peněs dost.
— Dělník Fr,Šubert s Brušperka ubíral se z práce



domů. Ve starobělském lese jej socialisté za banlivých
pokřiků. sbili. — Socialistický správce filiálky Všeob.
dělnické nemocenské pokladny ve Št. Hradci vybral
ci na „zálohách“ z kasy 299 K 86 hb. Dlouhopreták
ten, který již před tím byl trestán pro podvod a
účast na krádeži, byl odsouzen do žaláře na tři mě
síce. — V Ervenci byli dělníci jdoací do práce pře

deni socialistickými stávkaři. Tř útočníci satčení
yli od četníků.

(20) Historický komntek.Protikatoli
cký, protinmělecký vandalism. „Památný
kostel sv. Kateřiny z doby Karlovy, jenš od husit
ských žen r. 1420 pobořen byl m od té doby pustý
stál, byl péčí mnichů Augastiánů od sv. Tomáše (08
Malé Straně) r. 1677 od slavného architekta Krištofa
Die.zenhofera znovu vystavěn a uvoitř tak umělecky
vyveden, če mezi nejozdobnější chrámy v Novém
Městě patří, neboť po zavření svém r. 1787 byl r. 1881
upět boboslužbě odevzdán.“ (Neklerikální Zapova
Českomoravská Kronika VI., 958. — České jesu
itské divadlo I. P. 1680. „Rozsáblá byla jesn
itská kollej av. Václava proti Dominikánům (na Starém
Městě), v níš šlechtičtí mladíci z tak zvených Ferdi
nandských nadací vydržování byli. Dávána ta byla
i česká divadelcí představení, z nichž jedno císař
L-opold dno 3. březaa 1680 navětívil.“ (Neklerikální
Zapova českomoravská Kronika VI. 949.) — Praha,
město nejveselejší. „V prvních létech vlády
Václava IV. šlo pořekadlo, že jako Řím jest město
největší, Lůbek nejkrásnější, Normberk nejbohatší, tak
jest Praha město nejveselejší.“ (Zapova Kronika II.,
str. 456.)— Masaryk, Drtina, miatr Jero
ný m. Připomeňte si sprosté výjevy vysokoškolského
dorostu české university pražské o installaci rektorské,
kdy rektorem inatallováu professor bohosloví dr. Vřešťál
r. 1906; vzpomeňte, v jakém „humanitním“ tónu nesla
ne řeč universitního professora, učitele praktické filo
8: fis dr Masaryka o katechetech v lednu r. 1900 „u
Helmů“ a pak si přečtěte s Dějin rárodu Českého od
Františka Palackého ev. III. str. 78, 79 následující
úryvek z dob bouřlivých, brozné války busitské před
povídajících: „Neméně zjevné svědectví o vášnivosti
rochu tehdejšího dával satyrický průvod po Praze ku
pobauční papeže, ustrojený od jednoho v milců krá
lovských, pana Voka příjmím Voksy z Walděteina,
snad s pomocí Jeronýma Pražského a jiných mistrů.
Student jeden za veřejnou nevěstku přistrojený posa
zen byl na vůz ozdobný, navěšeny mu na krk i na
prsa bally papežské, a vezen v průvoda šaškův i oděn
cův, divné posuůky a kejkle prováděje, nejprv ke dvora

reibiskapora ua Malou Stranu, psk mostem a celýmtarým městem, vedle dvoru králova, na příkopy
města nového. Tu pod pranéřem snešena branice, na
ni poločeny bully a podpáleny — parodie to na pá
lení knih Wiklefových před dvěma léty — vše u ve
likém davu divákův a s rozmanitým osvědčováním
citův i hlasův té scéně přiměřených. Pravdě jest po
dobno, že výjev tento udál ae v nepřítomnosti králově
i Husově v Praze. Ačkoliv není pochyby, že byl králi
proti mysli, nepohnol bo přece ani ku potrestání jeho
strůjcův; pan Vok z Walděteins zůstal i aapotom
jeho milcem a čeledínem (familiaris) a Husova kázání
v kapli Batlemské navštěvována také později od krá
lovny Sofie samé.“ — Laskavý čtenáři, probeř jedno
tlivé podrobnosti tohoto úryvku, přirovnej je ku ny
nějším poměrům vysokoškolským, připomeň si patro
nát čí ochranu vládních kruhů (částečnězednářských)
nad osvícenými vychovateli dorostu vychovatelského
. . . . 8 pozuáě, če doby neblahé ženou se na národ
náš. Na jedné straně nedějí se opravy, které by se
díti měly, na drahé užívá se nedostků ku štvaní ...
Ubohá mládeš!

(3) Slovenský vlastemce © mábe
ženském přesvědčení mašcho lidu. Jiš
jeme psalio tom, jak nyní s úctou se sbírá a uscho
vává každá maličkost zděděná po předcích. Do musejí
shromažďují ee staré nenmělé obrázky, rukopisy, ne
umělé sošky. Protestaje se proti boření starých ne
praktických domků, sbírají se starší popěvky, naivní
děcká říkadla; kdo by chtěl smáti se starému národ
níma kroji, právem bude zakřikunt. A proč? Poněvadě
nesluší tapiti a bezcitně ničiti to, co bylo předkům
milé a drahé. A'e to, co bylo předkům našim pokla
dem nejdražším a co posud jest velikým ideálem větší
části národa, tapí se přímo barbarsky. Katolické ná
boženství, které naší zemi vychovalo tak veliké cha
raktery, kteró nančilo česká matky krajní sobooběta.
vosti pro rodinu, to náboženství Kristovo, za něž
naši předkové prolili potoky krve, hanobí se a tapí
s největší bezohledností. Pokrokář z dobré ka'olické
matky narozený odváží as šlapati přímo nličaicky po
ideálech, jež byly jeho matce největší útěchou. K ná
boženatví matek židovských však týž člověk chová se
snášelivěji. Novidíte La velikou nedůslednost ? Toble
má býti projev vlastenecký, jestliže šlape čsský ayn
po ideálech Otce vlasti, Arnošta z Pardubic, Tomáše
Štítného? Tohle má být projev srdce ideálního, je

stliže pokrokář vášuivé tupí poklad, který byl předkům
jeho nejJražší? Vynikajícíslurenský spisovatelHarban
Vajanský poznamenal o nedávném sjezda slovanských
šurpalistů 20. září ve avých „Národních novinách“:
„Při pohledu na žurnalisty, zvláště na jistou jejich
část, pak na lid, tlačící seokolo praporů, plnící chrám,
blížící se k něma v dloubém procesí se zpěvem, přišly
člověku dosti podivoé myšlénky: není-li mezi svobodo
myslaými redaktory, kteří praví, že pracují pro lid,
a tímto lidem h uboká propset. Celé národní znova
zrození slovanské národoosti na nejzápadnějším klínu
naší oblasti stalo se jmérem, v zájmu a konečné i
pomocí lidu, prvstého konservativního lidu, který
právě svým kouservativmem sachránil základ alovan
ského území a jazyka proti nepřátelskému příboji
západu. Nebýti liuového konservatismu, po celé milé

terčině aneb po gallakém jazyku na zéleném Erina.
Nebo vrtkavá, bezkarakterná | poočmčená vysoké
vratva, latifandiální „velkustatkářští) pádi fondalisté,
vrtkavá, slažebnická, bezkaraktorná, slovem j duší
poněmčená intelligence nebyla by sachránila ani je
diného českého slova. A nyní pan gornalista, stojící
ve stínu moravsko slovanských církevních praporů,

dašou, slobo len prišiton liborálhou puchorinon“ —
stojí vlasto5 od něho „bromoé daleko, a jestli není
Ibářem e bunontem, musí: aznoti, že nemá duchovního
spojení s tímto lidem, nevytéká z tohoto pramene,
není jeho pokračováním, jeho duchovní kontinoitoa.
Srobodomyslní praví, Ze jdou s duchem času,
še jsou „pokrokorí“, že jsou ouleskem vyšší lídsko
sti, jediní proroci svobody. — Všem ostatním kletba,
Věřte mi, není neomylnějších, autokratičtějších (sa
movládnějších) cárštějších, samodržavnějších, netole
rantnějších (nesnášelivéjších), klerikálnéjších, inkviei
tornějších lidí pod slnacem, jako jsou pokrokáří, li
beráli, modernisti a realisti. Všochoo unólli, věschno,
s přece nikde nestojí psáno, če by právě jen oni byli
dachovně nejsílnější, vůlí n=jryzejší, cílem nejšlechet
nější. Ostatně lid, pro kerý domněl: pracají — a
věříme, de chtějí pracovat — nedává jim zs pravda.
Dle jich theorií tento lid bloudí. Možná. Ale srým
bladem (?) zachoval si národnost, jazyk, kroj, mrav,
obyčeje, ale jejich liberální nebloadění stojí ta v ho
lotě a pustotě, a nebylo by zacbránilo ony poklady
národní proti nivelujícímu (zarovnávajícímu) vliva
všesvětové intelligentnosti.“

Kde se má v Uhrách mejlépe 1 VPešti
vyšla maďarská brožara Gózy Petrasovicha o židov
ském majetku v Ubrách, z níž pro výstrabu Rasům
vyjímá „Novoje Vremja“ některé z:jímavosti. Přsd 50
lety neměli židé v Ubrách ani píď půdy Roku 1890
ze 4291 nájemců půly bylo 2697 židů, kteří měli
pronajato 137,255.000 „desjatin“ uherské půdy. (Raská
desjatina obnáší 10.920 čtverečních metrů; oherská
rovná se pětadvacátému dílu ruské.) Židovstvo po
kračovalo rychle dále. Za dvě léta (r. 1802) bylo ze
4861 nájemců již 5170 židů, ktaří zxujali 167,637,000
desjstia. Tak bylo e nájmem. Majiteli půdy bylo roku
189) židů 1898, kteří měli 87,362.0U0 desjatin (Prů
měrně připadalo na jednoho 46.0 ( desj.) Roka 1900
mělo již 2788 šidů 130,905.000 desj. (jeden průměrně
47.000 desj.) Tedy patrno, že se množili rychle ži
dovětí majitelé a že průměrně na každého ke všemu
tomu př.bývalo stále více deejatin. — Jak jest roz
dělena veškerá uherské půda? Státu z ní náleží
139,320.500 dasj., dobročinným ústavům 12,400.000
desj., katol. církvi 120,160.000 des., šlechtě 217,488.600
desj. Židé, kteří mají 130,965 000 des). vlastní půdy,
mají skoro stejná půdy jako stát a více než katolická
církev. S najaton půdou mají ve své moci celkem
298,502.000 desjatin. Přemýšlejme, jak se židé za pa
desát let zmohli a čeho se asi dočkáme za nové půl
století.

Ubošácí. Náboženská židovská obec v Pešti
usnesla se, če svolá do Pešti sjezd všech židovských
obcí celého světe, odkad by se vyzvaly mocnosti,
aby se ujaly ubobých pronásledovaných čidů v Rasku.
Vedení revoluce jest v rakoa židů, židé ta rozbodují
nad životem a smrtí nejpfednějších osob raských a
když se pak lid sám postaví proti těmto zhoubcům
své vlasti, již je svět pln nářku, jak chudáci židé
jeoa v Rusku pronásledováni.

Česká hespodymě. Charakteristikapravé
české bospodyně, která jsouc zlatým sloupem domác
nosti, podporoje štěstí rodiny, celého národa, zvlášť
výzsnačně podána jest v časopise „Máj“ ze dne 14.
září 1906: Česká hospodyňka — v celku vzato — ne
dovede oslňovati salony, spřádati iatriky politické,
je těžko s ní hovořiti o eubtiloostech literárních a
uměleckých vůbec, o otázkách veřejnosti má většinou
nepříliš ostrý ohlas v duši. Není to vlastenecká zá
Pasnice jako nadprůměrná Polka, nemá břitu spole
čĎenského snad jako Aogličanky a Francouzsky —
takó není v ní koketerie Vlašok, Španělek — ale umí
hospodařit a vařit. Česká zkušená matka bude v ná
ramných rozpacích, zeptáto-li se jí, co soudí o vlivu
Ibsovismu na současnou prodakci dramatickou —ale
poví vám na vlas, jak nutno počítati, aby rodina
s tolika a tolika sty zlatých ročních příjmů nemuseila
dělat dlahů, děti aby nechodily rozedrány a panu
manžela aby nevyšel nikdy tabák. Poví vám, 00 se
vše dá uvařiti a upéci z bramborů a obyčejcé mouky,
jek je třeba maso Píznout, aby se skutečně do poledne
uvařilo a rozpočítá vám, jakých požitků a finančních
úspor poskytne lacino ve vhodnou chvíli — to se
rozumí, že čneně ráuo — kuupená basa. Česká ku
chyně — váhu slova toho posná, kdo si jen jednou
za hranicemi zkazil žaludek. Česká hospodyně je ranné
ptáče. Časně ráno! V těch slovech je půl kouzla
české hospodyně. Pak hned saulahují zmínky mamín
činy mozoly. Pentáta si ještě pochrapuje, kdy matka
jiš vzbudila čeládku a starší děti. Oči její od první
chvíle jsou čile na obblídce. Nejenom po domácnosti
vnejší, ale i vnitřní, Stále je duchem u tohoto cog
počtu Česká matka, která ví, jek udržeti rodinu v
rovnováze. O krejoar se dovede hrdlit smlouvá aš
na krev, vyměří látku na milimetr, dovede si od úst
utrhoat, zapřít se, uskrovnit — ale dluhu neudělá!
To je její strešidlo Za to vychovala se synů řádné
občany, dali-li ve vésti — dcerám dostalo se nějaké
pomoci — rodině přibylo jmění pod jejíma rukama.
Otec mohl naříkati při nezdaru neb katastrofách na
všechno: na svou ženu za normálních poměrů nikdy.
— Špendlík česká h.spodyně novybodí, sbytkn jídla
nezmaří, kroka marného neudělá. Ale nebylo v těch
hlavách pod šátkem na babka srázavým tak pusto,
jak se myslívá. České hospodyně nedovedly u unění
pronášet periody bronšené do face“ — ale uměly
mlčky, nechlubné, umělecky — tvořit. Já vím, že se
umějete národnímu vyšívání, Já někdy téš, když nám
vyšívají horkokrovní lídé zdi domů, desky skříní a
nohy u stolic — ale jenomee podívejte v mutejích
na ty zázračné věci, které čoské mamiaky provedly
jehlou a střihem nůžek. Nemělyjiných průprav než
výbledy do boší přírody — ale vsaly při tom studia
srdce « sebou, zdravé oko a míra vsorného vkaeu.
A tó měly prsty na robotách utuhlé na roabíky,
kradly čas k té práci, kterou nechtěly nic jiného neš
osdobit sebe, aby se salíbily jenom jedinému — je
nom toma svéma jedinéma. Umění! Sedíte při opeře
— ach, co na ten náš dům krásný přispělo českých
matek, které se hu růbee uedožily — sedíte v poho
diném křesle a posloacháte líbesné domácí skladby.
Ale, šlechetný muži — rozpomenol jute ne, že prrky

nými lety z úst českých holčin, které snad aní ne
uměly dobře číst — že do těchto nápadů oděly slova,
kter: na jazyk jim položilo rostoužení, bolestná před
tacha, blaboký žal nebo nezměrná radost — sapo
menul jste se hospodyně nedovede vymýšlet
modu, umí se vyjádřit jen nebobatým slovníkem vý
razných rčení — nezná hladkoati, kterou vypěstuje

přízeň ateleté kaltary — jí sdobou nejčestnější jsou
vrásky vryté v čelopod hladkým účesem, praty pracínapuchlé, dlaň na kámen utyrdlá.

Škandál ve Frameli. Pařížský„L1Croix“
píše: „Pařížská vláda a státníci stále dokazují svoji
neschopnost. Ve francouzském parlamentě odblaso
vaný zákon o pensionování chudých starců měl přijíti
v platnost 1. ledna 1907. Stát měl k tomu přispěti
samou 37,600.000 franků, province 11 mil a obce
18 mil. Pense měla se pobybovati mesi 5 a 10 franky,
obce mohly výši této určit a musí se uznati, 80 v
této věci se úplně zachovaly Město Lyon na př. eta
novilo měsíční pensi na 17 fr, k čemuž zvýšilo při
rážky o 5 centimů, mésto Bordeaux stanovilo pensi
na 10 centimů a pomoblo wi zvýšením přirášek o 10
centiwmů. Ooce tedy k tomato lidomilnému zařízení

obětmi ndebříny: Co však učinil stát? Prohlásil přesto, že učinil půjčku 400 mill. franků, že můte nejvýše
k pensionování 5 franky měsíčně přispěti. Před vol
bami se volalo: „Stát bude pečovati o chudé etarce |"
a po volbách přichází s refrainem: „Pokladny jsou
prázdné, obce nf se starají, jak se záležitostí toato
naložit“, A za takových okolností musíme s obavou
pohlížeti, jak vlastně to dopadne s pracovním pojiš
fováním dělnictra, což vyžadovati bude sta millionů,
které také sifbeny jsou.“ — Vláda francouzská sice
uměla zračně olupovati katolictvo, ale pro praktické
potřeby francouzského lidu má pořád penéz málo.
Když tolik peněz shltnou didovětí věřitelé téže vlády!
Pověděli jsme v čísle 38., jak slibováno lidu, že ze
skonfiskovaného jmění katolictra zřídí vláda fond na
starobní pojišťování dělnictva, A teď se zatím z tohu
jmění živí advokáti a židé. Lid ještě neviděl z toho
ani franka.

Ještě Velehrad. Samacírkevmusilasa
chrániti Velehrad národu. Proč „pokroková“ veřejnost
tedy tolik se boěvá na Jeenity? Proč sama dávno
místo „protestů“ nesáhlaz vlastenecké lásky do ka
psy, aby tolik památné místo pro národ zachovala?
Místo práce a obětavosti — pohodlné bněvy. A že
Velebrad za nynějších poměrů prospěl častokrát idei
Cyrillo. Metbodějeké, to nepopře žádný Dašek, poně
vadě nestrannní lidé dobře vidí průběh a ovoce zdaří
lých národně-katolických sjezdů velehradských. Kdyby
na Velebradé žid Ofaer vykládal po německu avé ná
sory o protikatolické volné škole, měl by pokoj.

Nové milllony ma vojsko. Ministrzem
ské obrany Schonaich prohlásilv poslanecké sněmovně,
že naše 80 let stará dělamasl být nahrašena moder
ními a še natno ještě rozmnožiti dělostřelecké pluk
o 16 dělových as 14 hbonfaicových. Z 16dělových
pluků, ješ jsou určeny pro zeměbranu, připadne 8
na rakonekoa a 7 na uherskou zemskou obranu.
Zřízení nových 29 pluků vyžaduje však zvýšení kon
tingenta branců. Náklad na nové ozbrojení a novou
organisaci dělostřelectva obnáší celkem 184 milliony,
z čehož na Rakousko připadá 186 mill, ne Uhry
16:2 mill. Věčné zbrojení. Militariemus nezná smi
lování, třeba že se poplatníci pod tíží daní již hodně
ohýbají.

Polák jako Němee. V Rychvalděna
Ostravska, kde dle posledníno úředního ačítání na
počteno pouze 11 Čechů, přes neslýchanou agitaci
polského utarosty a závodních úředníků zapsáno letos
do české matiční školy 683 dětí. Tak Poláci rozumějí
národnostní snášelivosti. Čech jakoby byl všude
psancem.

Mee reklamy. Pařížský list „Matin“apo
zorňuje na knibu, vydanou nedávno v Nov. Yorku
jistým obchodníkem, kterýš reklamou zbohatl a ve
knize této snaží se dokázati oprávněnost, ba i nutnost
reklamy. Amerikáni říkají, že zboží, které má dobrou
reklamn, s devíti desetinemi jest prodáno. A jestliže
něco hledáte, není lépe nechat hledati tisíce očí jiných,
nežli sám svýma dvěma? Spočítáte-li v městě obchody,
které nenžívají reklamy, pak naleznete počet těch,
které nejméně vydělávají. Carnerie, král trusta oce
Jářekého, odporačovral studajícím ve Sr. Oadřeji:
Milí přátelé, chcete li se ve světě dostati ku předu,
nesmíte býti pokornými a zůstávati v kontě. Nesmí
se ovšem lida maoho namloavati, ale není také zle,
když se trochu hlaka nedělá. Kdyby evropští náro.
dové za inserty a reklamu vydali jen čtertina toho,.
co vynaloží ročně na vyzbrojení svých armád, pak by:
jejich soutěž velmi nás snepokojovala.“ — Ve Fila
delfli zřídil si jeden velkodbchodník dobře vycvičený:
sbor 150 zpěváků, kteří denně ráno od 10. a odpol.
od 8. hod. v jeho obchodě zpívají. Jinde ozdobají.
v určité dny všechny obchodní místnosti květinami,
nebo dávají do klecí spěvavé ptáky. Ba kterýsi ob
chodník sřídil v obchodě nemocnici, v níž se poskytne
první pomoc, kdyby někdo ochuravěl. Časopis „Ken
tacky“ vyslal do Evropy 30 spanilých dívek, které
nyní zasílají časopisa správy o ové cestě. — Moc
reklamy jest někdy obdirahodna; záleží ovšem na 0
riginelnosti její.

Jak se Američané baví. Chicagské:
„Spravedlnost“ píše: Blásnivá oslava prohlášení ne
odvislosti letošního roku vyžádala si 168 obětí a 6808.
raněných! Tato čísla uvedena jsou vúředním-orgánu
Americké jednoty lékařské. 76 úmrtí zaviněno strnu-—
tím čelisti, Nehod zaviněných dětskou pistolkou ubý
velo v posledních letech až do letošního roku, kdy
970 lidí bylo zraněno slepými. patronami. Většina
menších nehod zaviněna byla velikými prskavkami.
Z poraněných 2%ztratilo zrak úplač,72 přišlo o jedno.
oku, 66 o některý úd, ruku mebo nohu, a 2?7 o prsty.
Loňského róka 0 4. červenci 18%vlastenců bylo sá
bito a 4994 zraněťo; roku 1906. padlo jich 183a
amrsačeno bylo 4160; roku 1003 mrtvých obětí bylo.
466, raněných 3088. „Tehdá 406 +laatenců zemřelo
stroutím čelisti, ale od té doby léčení této smrtelné

choroby soačně pokročilo. A-nerické Spojení Štátyjsou vůbec zemí, která v krvoprolóvání hla re



kordu. Statistika o vraždách praví: V Kanadě adálo
se do roka 15 vražd, v Německu 324, v Aoglil 383,
ve Francii 626, v Belgii 04, kdežto ve Spojených
Státech spácháno do roka 9829 vraždí | Křiklavější
ještě jeví se tu poměr, když počítáme, kolik vražd
připadá na jeden milion obyvatel, a ta vykazuje Ka
nada 3. Německo 5, Auglie 10, Francie 14, Belgie 18
s Spojené Státy 129 vrašd! V roce 1904 bylo v Nov.
Yorku zavražděno 216 lidí a 6 vrahů bylo popraveno.
V posledních deseti letech bylo v Novém Yorku sa
vražděno 2957 lidí a 82 vrabů bylo popraveno.

Generál Komdratémke, hrdinnýobhájce
Port-Artburu, vlastně duše vší obrany, předčasně za
hynuvší pli bájení pevnosti, sni za úmorného obležení
Port Artburn Japonci nesapomínal na své dětí v Rusku,
posíleje jim dopisy, které dýší láskou a něžností, ale
zároveň pronikouty jsou vážným názorem na život u
přísným ohledem k povinnostem, jichž plnění chce
vštípiti svým dětem. Ganerál Kondratěnko vedl si
denník, totiž zapisoval každého dne do sešitka udá
losti, setkání « růenými lidmi a též myšlénky, doší
jeho zmítající. Radil i svému dovítiletéma synu, sby
ved! polobný denník. To mu připomíná skoro v kaž.
dém dopise Denníkům přisazoval generál Kondraténko
veliký výzaam.

Pro zaumání. V Novináchmládežeuvádí se
také školoí úloha: Když se někdo topí, máme ho vy

silnébo čichati. Utopený ae může lehtatí. Pak se zabalí
do peřin a nechá se ležetí tak dlouho, až obživne.

Dějiny náprstku. Bylby to zajisté kříž,
kdyby ženy měly píchat ještě dnes prst o jebla a
neměly žádného nápratku. Která ženu dovedla by ez
náprstku Sit? A přece ae bez náprstko šíralo.' A
značně dlouho. První náprstek dostal we na světlo
tohoto světa teprve dne 19. října 1684. Zaslalť jej
tehdy zlatotepeo Nicolas van Banechoten darem k jme
ninám na adresu madame van Roosselaar s připojil
k němu lístek s prosbou, „by přijala jej k ochraně
:8vébo pilného prstu na důkaz, že váží ci jeho Inska
"vosti.“ Po dvanácti letech zaveden byl pak tento vy
nález v Aoglii, a bned se značně rozšířil. Jenže tehdy
vyráběl se ponejvíce že zlata, stříbra anebo žoleza a
navlékal se na palec. Nyní se používá k výrobě ná
pratku ocele, slonové kosti a kosti vůbec. V Číně vy
rábějí nápretky z perleti a vykládají je zlatem. Na
palec jej však již ani v Číně nenavlékají.

Tábak a mládež. VJaponekunesmínikdo,
koma není 21 let, kouřiti, jinak bývá velmi citelně
potrestán. V Kapsku je zakářáno kouřiti mládeži pod
16 let. Kdo prodá jim doatníky, platí pokatu 100 K.
Ve Spojených severoamerických státech je v 17 z 68
států zakázáno mládeži kouřiti. V Marylandě je určen
věk 16 leť, v Kolombii 21. Na Kanárekých ostrovech
je určen rok 14.

Čím se člstí skyrmy. Nakapanývoska
stearin odetraní se žehličkou. Mléko a polévka jdou
pryč benzinem a mýdlovou vodou. Skvrny po kolo
umazizmizí terpentýnovým olejem a mýdlem nebo též
(a bavlny a vlny) smósí žlontka s trochou terpentý
nového oleje. Skvrny po trávě pustí buď v horké
vodě nebo se místo zelené odvlbčí chloridem ciniči
tým a vypere vodou. Kávové skvrny potírají ae směsí
žloatku a glycerinu, vyperou se v teplé vodě a vy
žeblí. R»z odstraní se chloridem ciničitým a po na
tření vypere se důkladně v teplé vodě. Skvrny potové
pustí po vyprání roztokem sirnatanu sodnatého Skvrny
octové zmizí praním ve vodě, jež obsahuje něco čpavkao.
Skvrny po ani'inovém inkoustu odstraníme praním
v lihu, kterému bylo přidáno trocha siloébo octa.
Skvrny, jež byly způsobeny prachem, odstraní se li
hem, du kterého se dal jeden žloutek; uschlý žloutek
se ovšem musí oděkrabati.

Kapesního kalendáře katolických
organisací a spolků ne rok 1907 jest jen malá
zásoba na skladě (pouze 120 kusů váz. a broš.). Vy
davatelé pomýšlí na drabé vydání. V kalendáři tomto,
jenž došel obliby, jsou vědecké práce Dr. Šimáka, Dr.
Reyla, prof. Drápalika, katech. Jakla, vldp. Dostála
atd. a jehož cena jest velice mírná. Kalendář byl vy
dán bez ohledu na zisk, s obětí jednotlivců a druhé
vydání uskuteční se jen tehdy, bude-li dostatečných
přihlášek. Vydání bude nezměněné. Pro křest, sociály
a spolky velice důležitá pomůcka, proto zajisté nebnde
jednoho křesťanského sociála, aby neměl kalendář své
strany. Cena pří 1%ex brožovaných jest 1 ex. po 62
hal. a vázaný v péěkué vazbě plátěné po 80 hal. —
Cena 1 ex jest 90 hal. (poštou 1 K) a brožovaného
70 h (poštou 80 b). — První vydání zašle se, dokud
zásoba stačí. Objednávky na druhé vydání přijímají
se pouze do 20. října a bude-li dostatečný počet při
blášek, vydán bude kaleudář nejdéle ve A nedělích
po prošlé lbůtě. Objednávky příjímá Josef Polák
v Hradci Králové, Adalbertinum.

Listárna redakoe.
Do Žamberka. Chotýšam a Holle.

Přijde na řadu příště. Prosíme o strpení.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 29. sáří 106 1

bl póenin: K 18-10—18340, šita K 10-40 —11-00, Ječme
ne K 10:20—10*80,prosaK 11:20—1200, cíkee K 0000
—0000, hracha K 1900—2000, ovsa K 5-40 —7-80,
čočky K 42 00—58-00, jaha) K 30-00 —00'00, zrup K
18-00—30-00, bramborů K 300—3-30, 1 hl jetelového
semene červ, K29 09—100 5D,100 kg jetelového se
mínka bfl. K 00-00—0000, růsáku K0700 —0'00, máku
K 3200—3+00, Iněného semene K 00 00—0000, 1
kg žitných orruo K 11-80—00'00, 100 kg pěeničných
otrub K 11*60—00'00, 1 kg másla čerstvého K 240
—760, 1 kg m převařeného K 0.00—0.00,
1 kg sódia vepřovehoK 1-70—1-80, 1 kg tvaroba K
0 36—0-89, 1 veja> K 0-6—0"7, 1 kopa okurek K 0:80
—00, 1 zelí K 4-00—8-00, 1 kopa kapnsty
K 3:00—3'00, 1 hl cibule K 5-60—800, kopa drob.
zeleniny K 080—130, 1 kopa mekve K 180—000,
1 bečka ŠvčstekK 0 80—1-00, 1 bl jablek. K 400—
800, 1 hlbradek K 4*00—8'00, — Na týdenní obilní

teh v Hradci Králové dne 39. září 1006 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hbektol. 176, žita
123, ječmene 877, ovsa 340, prosa 9, víkve 6, hra
chu 9, čočky 7:/,, jsahel 10, krap 18, jetel. semínka
36, lněného semene 14, máku 9. — 39.) Zeleniny:
zelí 88 kop, okarek 40 kop, kapnsty 148 kop, cibule
99 hl, drob. zeleniny 400 kop, mrkve 124 pytlů,
brambor 113 hi, salátu 00 kop. — 38)Ovoce: jablek
50 hl, brašek 10 bl, švestek 1000-beček. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 1 kus, podevinčat 469 kusů.

| zeru tka očokoládyodporubaje6000najlépo:- Jana Hotfa

Kandol-Kakao
f| obsahuje nejméně tuku, stráví se co nejsnadněji,
) nezpůsobuje níkdy zádpu a jest při nejjemnější

Hbé ohuti neobyčejně levné.
Pravé jen 80 jménemJan Hoff

a 8 oohrannou známkou »)vas.

Balíčky po '/“ kg za 90 hal.
. > fe > 50 >

Všude k dostání.

Čís. 7787.

mnOMLÍZUTS.
Při katbedrále sv. Ducha v Hradci Králové

obsadí se dle usnesení městské rady ze dne 26.
září 1006 třetí místo

kostelníka
Komu místo toto bude propůjčeno, bude po

vinen složiti kanci v obnosu K 200—.
Žádosti uchazečů ne přes 50 roků starých,

mravněbesúbonnýchatělesněi duševnězdravých,
přijímají ae jnel. 31. října 1906 u podepsaného
úřadu.

Purkmistrovský
co patronátní úřad v hradci Králové,

Starosta:

Dr, Fr, Ulrich, m. p.

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro MAlu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání okem chrá
mových od nejjednoduš
štho až k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice1 se čelesnými
rámy, sítěmi vsazením.

Veškeré rozpočty, skizzy i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznostíjku definitivní objednávce.

RY" Nesčetnáveřejnái písemnápocbvalnáuznání, jj
Založeno roku 1836.
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Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
R (hratrP; J. Noškadly, fertie- vo Výprachtislnh)

i doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva

k Piana,
pianina,

harmonia

avarhany
nejnovějších

soustav — lovně

též na splátky a výměnu nabízí
první královéhradocká továrna

AL.HUGOLHOTA,
FIRADEC KRÁLOVÉ.

$ Sklad na Velkém náměstí č. p. 39. $
vedle lékárny.

Cenníky zdarma a franko. Pochvalná uznání od

Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

předních českých umělců. První výstavní |ceny.

ABA

m Dra.Ant. Brychty a

casuum in cura animarum freguen
tiorum.

| Slran58469nabízíza sníženou cenu
Biskupská knihtiskárna.

KORZO KA OKO C0)OORAOAOOKA KAŘAÍ

Šeobecná úvěrní Danka

filiálka ve Vídní VI., Getreldemarkt 18,

přijímá wklady od I K počínajena
úrok 4';— 59, dlevýpovědí.

reservních A jiné ca. K 400.00000. Složní lístky
pošt. spořit. zašlou 8e na požádání zdarma.

Poskytoje půjčky úředníkům, učitelům, důstoj

osobám všech stavů na výhodné splátky.

Poskytuje zálohy na cenné papíry a skvosty a
zabývá se všemi vbchody bankovními.

=== seu Drevis synopsis materiarum et

K 160 (misto K 320) |

v Hradci Králové,

Záruka hotově splacených závodních podílů, fondů

níkům, obchodníkům a vůbec důvěryhodným

PE k DÁ
Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
Rtouto ochrannou známkou.

= JŘ
M m 5 “pezune DN

R
"9061764ojepom83817

ZlatámedaillePardubice

"o['epomg)e|Z:G061aápuoT

Vídeň 1906. Zlatá medalle.
Antverpy 1006. Zlatá medaile.

Praba'1905. [. cena. Diplom čestného uzrání.
které jedině kupujte a žádejte!„MONOPOL“

akciová svíčkárna a voskárna v MI. Boleslavi.
Tovární sklad PRAMHA,Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

„Tovární sklad PLZEŇ, Saská nlice číslo 7.
Telefon č 416.

Uněleckéřezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd. provádí

závod řesbářskýz. o
Fosefa NSoudila

v Hradci ErájemévŠialóvnáměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi mírné,
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K nákupu zbožídopo- A ———— LOO00na0sram RŮŽIČKA8 RŮSSLER mmv Pardubicích.

Cenylevnéa pevné.. Lodděl.Tovární sklad suken a jemných látek na *
+ II. odděl.Dámaké lá. odděl. Dámsk tky hedvábné, viněné a prací. ,

Připtr „placení III. odděl.Koberce, záolony a výbavy pro nevěsty. nutí apdk k n Pákunu
: lita ae upozorňujemena naše zefírové kanafasy a trvámev dokonaléúctěspecialitu véby R. . . .PS Růžička 4 Rossler. S

Kam spěcháš

přítel|
Křeséní lisy

(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna,s- BB
Velice zdařilý

obraz sv. Útce Pla X.
(pravá podoba) a

světlost obrazu samého 25X30 cm. na m

křídovém kartonu v šedém vkusném “
passepartout nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové,

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
daným K.B* „

*ž

JmEe

Světoznámý pravý

malinský křen
se zaručením.

5 kg. balíček franko.
15kořenů. . 5K50b

ě ě 20 „ „6,4 —,2% 2... 4.50,30„ 3,76,
od 10 kg. výše dráhou nevypla

cené za ceny levnější.

Neb směs a sice: 5 kg. křenu,
3 kg. cibule, 2 kg. mrkve, 2 kg.
petržele, 1 kg. česneku a 1 kg.
cerelu, vše za Š K zasílá proti
dobírce neb dle dohodnutí

nejstarší zasílatelství pravéhomalínského křenu

J. M. Jireček,
Kutná Hora.

Inu, do „MěstaPaříže“, “ij

galanterníhoto obchodu
Rudolfa Storcha

v EXradoiEcrálové, proti Grandhotelu.
BE" Prohlédněte si výkladní skříně! "U

Světoznámý

malinský křen, m
cibuli, česnek, Kutnohorskou

majoránku a dymiánek,
lotošní sklizně zasílá za nejlevnější oeny vo

velkém 1 v 5 kg. balíčkách

Josef Mikulecký,
vývoz malínského křenu

v Kutné Hoře.

SOCHY, OBRAZY, OLTÁŘE
A VEŠKEREN KOSTELNÍ NÁBYTEK 

V KAŽDÉM SLOHU PŘESNĚ DLE PŘEDPISŮ

CÍRKEVNÍCH CO NEJLEVNĚJI U FIRMY

PETRA BUŠKA SYNOVÉ
UMĚL. ZÁVOD SOCHAŘSKÝ A ŘEZBÁŘSKÝ

PRO PRÁCE KOSTELNÍW SYOHROVĚ.

ZALOŽEN 1853.

PROVEDENO PŘEŠ 40 NOVÝCH OLTÁŘŮ,

80 B. HROBŮ A OBNOVENO AS 60 STARÝCH

—— o | OLTÁŘŮ.o——————————

©

výtečné chuti; sásilky 5 kg. franko

aval dob.zelenáodK1, pěkněpražená od K .3—.
Každá akonáka nadmíru uspokojí.

Fr, Jelínek, Slatiňany, Čechy,

B Í

Prosí se o přesné udání poštovní, respektive ná- |
dražní stanice, '

Za příčinou předčasného skonu našeho vroucně milovaného a nezapomenutelného

manžela, otce a pokud se týče syna, bratra a švakra, pana

Františka Nováka
stavbyvedoucíhofmy Novotnýa Labouťfka,

dostalo se nám ze všech stran tolik upřímných projevů soustrasti, že nelze nám každému

zvláště poděkovati. Činíme- tudíž tak touto cestou; zvláště vděčností povinní jsme ctěné

(ně Novotný a Leabouťka za laskavé obstarání a vypravenípohřbu. Dále vyslovu

jeme všem, kdož drahého zesnulého na poslední cestě doprovodili a jej skvostnými dary

věnců obmyslili, nám ústně neb písemně upřímnou soustrast projevili, neb jakýmkoliv způ

sobem k uctění památky drahého zesnulého přispěli, nejupřímnější dík.

Všem za projevy jejich lásky k nám voláme z hloubi srdce:

Odplat BDŮh.
Františka Nováková $ dindřiškou,

W Hradel Králové, dne 3. října 1903.

SUKNÁ V. J. ŠPALEK
vwHradci Králové.



Číslo 40. Předplatne ma čtvrt roku 2 A 50 h> napůlrokuSA—k

Změny v rakouské ústavě.
I.

(14) Již 50 let vede se u nás boj mezi
systémem centrálně-absolatistickým a auto
nomně-federativním. A všecky ústavy, jež se
za ten čas vystřídaly, nejsou uež porážk“ neb
vítězství toho kterého systému. Na jedné straně
stojí t. zv. liberální Němci, na drahé Slované
a část Němců konservativních; nebyly-li po
měry pro Vídeň příznivy, byla-li válka neb zá
pletka zahraniční, po případě hrozivé hnatí
v národech, vydáv byl ten který patent, jímž
slíbena ochrana historických individualit, po
případěsystému federativního; zmizelo-livšak
nebezpečí, mohla-li se Vídeň schovati za věrné,
případně i vítězné vojsko, byla vždy vynale
zena příčina, aby centralistický šroub mohl
býti utažen.

Dnes stojíme před podobnou situací; pro
sincovka ve skutečnosti již neplatí, ježto
v Uhrách zvítězila strana, která vyrovnáníz r.
1867 nepřeje a ústavní zřízení vojenské po
valila; v naší pak části říše se chystá tak pro
nikavá změna volebních řádů, jež tvoří část
nynější ústavy, že se nedá všeobecné volební
právo s prosincovkou dobře srovnati. Proto
také podal professor Starzynski ve volebním
výbora návrh, aby se změnou státního zákona
základního o zastupitelstva říšském změněny
byly i články toho zákona, čili ústava sama,
a to ve smyslu autonomním, t. j. aby přesně
stanovena byla práva jak říšské rady, tak
zemských sněmů. A je dost smutné, že oávrh
vyšel se strany polské delegace a nikoliv se
strany Mladočecbův, kteří až posud si hráli
na předbojovníky za historická práva zemí na
říšské radě zastoupených, dokonce i za státní
právo české. Toto v době přítomné má ovšem
málo vyblídek na uskutečnění; to však je
pouze otázkou. nejbližší budoucnosti, snad
ziněny na trůnu, to jest jiný vládní systém na
místě nynějšího centralistického, věc, která již
několikráte byla na programa a skoro již u
cíle a jen nepřízní mocných činitelů, v první
řadě Němců a Maďarů, se ztroskotala.

Padne-li dualismus, nemají Němci žádné
naděje na utužení svého centralismu, ježto
tomuto se nedařilo uni za pomoci Maďarů, jak
pak teprve bez nich! Padne-li daalisrnas, není
v Cislajtanii jiný vládní systém možný, nežli

FEUILLETON.
SvatýVáclave...

Napsal Josef Váňa,

V útrobách Blaníka dřímá rek. Sedí na vra
níku, levicí třímá otěže jeho a pravici má zatknutou
v rukovět meče, visicího po boku. A kolem
vraníka toho celá řada schoulených postav s hla
vami skloněnými a ruce jejich též křečovité zat
knuty v rukověť mečů a svaly těl stále k boji
napnuty...

A ticho hrobové kráčí řadami postav těch
a jen krůpěj vody ze skály roztříštěné padající
měří jednotvárným svým úderem hodiny dlouhé,
hodiny stále stejné, hodiny bez ruchu, bez života,
bez práce, bez Činnosti, hodiny bez bojů, bez
zápasů, hodiny bez radosti, bez zármutků ...

oJestjiž čas... dla
Vzdech přidulený jako z hrobu hlas ozve

se chvílemi příšerným tichem a letí od hlavy
k blavě jako utajený elektrický proud, zachvěje
pažemi, zalomcuje štíty a vyzní mdie v bezmez
ných tmách podzemí ...

»Jest již čas... . 9«
Rek na brůné se nebýbá a řada postav

kolem ného schoulených dřímá dál bez hlesu a
jen krůpěj vody ze skály roztříštěně padající měří
jednotvárným svým úderem hodiny dlouhé, ho
diny stejné, bez ruchu, bez života, bez práce,
buz činnosti, bodiny bez bojů, bez zápasů, hodiny
bez radosti, bez zármutků ...

Svatý Václave, tak prý dřímáš v útrobách
posvátného Blaníka, Dřímáš tam, abys v čas vy
razil s družinou vybraných reků a osvobodil zemi

V Hradci Králové, dne 5. října 1906.

autonomně-federalistický a my Češi jsme pro
všeobecná volební právo ne tak ani z důvodů
věcných, jako spíše národuostních, pevně dou
fajíce, že s ním n.vždy pochována bude nad
vláda Němců a vídeňský byrokratický aparát.

Tedy i dnes se vede boj mezi absolutis
mem a autonomií, jenž snad v době nejbližší
se stane prudkým. Pro čtenáře naše nebude
bez zajímavosti, podám-li krátký obraz tohoto
padesátiletého boje, resp. změn, jakých se
ústava v Rakousku dodělala.

Největší porážky utrpěl Meternichův ab
solutisu roka 1848, kdy národům se podařilo
setřásti s beder svých okovy, ovšem za cenu
krvavou. Dne 12. března vydán císařský ka
binetní list, jímě povoláni delegáti ze všech
provincií, aby s vládou spolu působili v otáz
kách zákonodárných a správních. Císař For
dinand viděl, že absolutismus je uemožný;
poněvadž lid však chtěl více a volel po kon
stitaci, jmenoval miaisterstvo Pillersdurfovo
na místě tajné rady a úřadů dvorských, jež
mělo představovati ústavní správu. Avšak
k toio, uby ústava vyšla z lida, aby první
zástapcové byli voleni a nikoliv jmenová.i,
Panovuík se přece rozhodovuti nechtěl, a říš
ská rada měla vyjíti z moci panovnické, sněmy
zemské měly podržeti své stavovské zastou
pení, až na jakési sesílení se strany měst.

Poněvadž Uhrám se dostalo postavení
výminečného, nebyli spokojeni Češi, zaujali
stanovisko historickc-státoprávní a podali vládě
dvě petice, jež ona vyřídila v ten smysl, že
se Češi odkazají se svými požadavky před
budoucí říšský sněm. Cizí zástupci ze všech
zen.í měli tedy jednati o věcech českých, kte
rým nerozuměli a do kterých jim nic nebylo.

Poněvadž doby byly pohuuté, slíbila vláda,
že Čechy dostanou samostatné ústavní zřízení,
a dotyčuéma císařskému listu z 8. dubna 1848
sa říká všeobecně: charta (listina) česanéústavy.
Zemský sněm měl sám rozhodovati o záležitc
stech země, jíž mělo se dostati vedle tohoi
samostatné výkonné správy, tedy jakéhosi mi
nisteria. Velikou caybu tato charta obsaho
vala, že byla oktrojovaná a že nestála v souvi
slosti se starou zemskou ústavou, čímž poru
Šena byla — jak se Němci podnes dovolávají
— právní kontinaita (trvání) státního práva
českého. Co mělo opravdovou cenu, bylo slí
bení národnostní a jazykové rovnoprávnosti a
obsazování úřadů osobami obvu jazyků moc————————]]]]]É...]
svou od pohany a ponížení, od rozbrojů a ne
svárů, od neštěstí a sáhuby.

Ó reku, kdybys tušil, kdybys věděl, čím
nám tato víra v toto tvé zázračné zakročení jest
Kolikráte viděli jsme se již v jícnu záhuby, koli
kráte jsme již slyšeli nad sebou zpívati »+Depro
fundise, kolikráte již zdálo se, že o tvoje dědice
tví budou se rváti jako o mrtvolu supové, koli
kráte chtéli již o tvoji korunu metati los, než...

Ty's neobjevil se s reky svými uprostřed
ničených, ty's nerozťal mečem svým stěny Bla
níka, abys dědictví své z rukou chamtivých ne
přátel vyrval, tys nezamával korouhví svou, abys
supy zastrašila proto.. .

S myslí rozjasněnou, se srdcem rozechvěným,
se zrakem plesajícím stále hledíme budoucnosti
neohrožené vstříc a třebas kopáni, trýznění, šla
páni, přece jen zmužile se zase vzchopíme a za
své tužby, za svá práva nastavujeme hrdinné prsa
a podnikáme dál nerovný boj... — — —

Svatý Václave, nedej zahynouti nám i bu
doucím!

Jsi mocným palladiem naší existence i du
ševní i tělesné. Dokud štít trčí na tvé levici a
dokud meč v napřažené pravici, dotud národ tvůj
nezahyne, byť jej rdousili, svírali, mučili, trýznili,
A pokud víra v tebe v naších srdcích, dotud hrdě
čeliti budeme nepřátelům, byť nás obsypávali jako
kobylky a byť nám krev z těla ssáli jako upíři.

Svatý Václave, kníže náš, pros zá nás Boha,
svatého Ducha... 1

Divné jsou nyní chvíle v dědictví tvém.
Celé roje Radslavů povstávají a pustoší slovem,
jazykem, tiskem, posměchem a potupou kraje
knížectví tvého a lid tvůj bouří, nesváří, štvou...

2
——ě —ó

Inserty se počítají levně, i ň
Obnovavychávív pátek v poledne. : Ročník XII.

nými. Ale sliby byly, jako obyčejně, chyby
Němci protestovali, a Pillersdorf jinak vládl,
než bylo v kabinetním Jistě slibeno, tak že
Češi nucení vyslati do Iunsbruci:u depotaci, jíž
svolání zemského sněmu bylo slíbeno A pov
leno. Ke snéma nedošlo, protože v Čecbách
mezi tím nastaly bouře svatodušní, jež věc
českoo velice poškodily a naděje un -amostat=
noa českou konstituci na dlouho zničily.

Leták „Volné Školy“ proti ka
tolictvu.

L

(3) A nezarděl se pisatel letíka, když

listu oapsal. Jako v jiných pokrokářských ná
jezdech, tak i v letáku zaznívá úšk!ebek, proč
církev staví se tolik na obranu Božího zřízení,
když sama říká, že Bůh sám ji chrání a uchrání,
Leták píše: „Či snad přece jen ta Vaše víra
v zákon Boží není tak pevná, že pro jeho pod
peru sháníte světskou pomoc?“ Na tohle fa
rizejství odpovídáme, že Kristus nedělal a ne
dělá doposud zázraků zbytečných a Že sám vy
bízel věřící k šíření a obraně svaté nauky.
Věděl, že jeho učení nezahyne, a přece vyhnal
mocí kupčící chasu z chrá:nu, Stavěl se všude
proti rejdům unepoctivých farizeů. Nazval ty,
kteří proti němu se stavěli, plernenem ještěrčím.
Poukazoval n. meč trestající vrchnosti. Dával
naučení apoštolůrm, jak si mají počínati při ŠÍ
ření Božské nauky. A proč sami apoštolé ne
konali svůj apoštolát trochu pohodlněji?

Byli přesvědčení, že víra Kristova. ne
zhyne, a přece S nebezpečoustvím vlastního
života chodili ta, kde volání nebyli a kde
u pohanských farizeů „působili pohoršeni“. Do
očí byste se musili katolíkům vysmát, kdyby
katolictvo složilo ruce v klín a čekalo s tu
reckým fatalismern, že zázračně bude ahájena
ta jeho svoboda, kterou může hájiti také samo.
Kdybychom se báli nu světlo Boží se svým
přesvědčením jíti, kdybychom se ostýchali na
padené své posice hájiti, řeklo by se, že svoji
víra mlčením sami za nesprávnou uznáváme
a že jen z potrěšilosti a farizejství při ní
trváme.

Leták se táže, proč se bojíme tolik o „be=

Svatý Václave, rozpomců se na své plémé|
Moderní pobané tupí tě, házejí po tobě

blátem posměchu, že jsi byl pobožnůstkářem, sla
bochem, že jsi na důkaz zbabělosti odváděti musil
potupnou dávku volů a stříbra,

Světče, tak tupí tě ti, kteří by
sami pro kustoho stříbra zaprodali
bez rozpaků svobodu přesvědčenía
svobodu mluvy, tak mluví ti, kterýmpokoj
jest věcí přežilou, tak tupí tě tú, kteří jazyky
svými hadími stále strojí války, ať
lid strádá a úpí mravně, duševně i tělesně.

Svatý Václave, rozpomeň se na své plémé
a očisť dědictví své, jako se očisťuje zrno od
plevyl Svatý Václave, nedej zahynouti nám i bu
doucím!

Byl jsem kdysi, světče, tam na tom místě,
kde vášeů a zloba zalila jako příval srdce bratra
tvého, a on zapoménuv, že z lůna jedné matky
jste, tal tě po hlavě s úšklebkem plným jedu:
»Však já tě dnes ještě lépe počastuji . Byl
jsem kdysi na onom místě, kde zsinalé rty tvé
zašeptaly: «To ti, bratře, odpusť Bůh... ...«
Byl jsem na místě onom, kde čistá duše tvá se
vznesla ke krajům nadbvězdným a —srdce mi kr
vácelo. Ani živá duše nemodlila se na místě, kde
ty vzdychaje k Bohu vypustil jsi duši, kdežto
opodál v druhém chrámě hlava na hlavě...

Porovnával jsem; Stará Boleslav — Velehrad.
A hořkost rozlila se mými útrobami a nemohl a
nemohl jsem pochopiti, proč ti lidé neputují na
místo toto, proč ty nejsi ve Staré Boleslavi ob
zvláště a hlavně uctíván. Vždyť přece ten lid tam
v tom druhém chrámě jest lid tvůj, jest tvé plémě,
jest lid dědictví tvého ..



zvratný řád a zákon Boží“ v příčině nerozlu
čitelnosti manželství, proč ty atrachy, že by
jej mobl někdo odstraniti. Jako by pánové ne
chápali, jak arcipastýřský list to míní. Ano
— Bůh dal nezvratný řád, totiž neodvolatelné
nařízení v příčině maoželství a to tak, že ho
nikdy neodvolá, nezmění. Že bade to nařízení
Boží často proti vůli Kristově přestupováno,
to už věděli apoštolé, to víme také my, poně
vadž má člověk svobodnou vůli. Bůb také
ustanovil nezvratný zákon, že nesmí nikdo
krásti, pomlouvati, mstíti se; ale proto, že
lidé kradou, pomlouvají a mstí se, přece není
zvrácen « zrušen sám zákon.

Leták praví, že prý naši odpůrci nechtěj,vyobcovati ducha křesťanského ze škol, takové
domnění jest prý kardinální mýlkon. „Ale
v tom je právě bod úrazu, že ten dach, kterého
dnes kněží katoličtí do škol zanášejí, jest vším
jiným, jen ne právě duchem křesťanským ve
smyslu původního učení Ježíše Nezaretského.“
Na tuto nestoudnou lež odpovídáme, že by ovšem
pokrokářstvo bylo velice rádo, kdyby kněší
místo vyučování Kristova učení jen a jen
štvalij; to by byla vítaná voda na pokrokářský
mlýn. Jízlivost protivníků by měla vhodný
materiál k silnéjším ještě útokům. Leč k mrzu
tosti pokrokářů zušlechtují kněží mládež evan=
geliem Kristovým přece, aby nepadla do té
surovosti a bezohlednosti, jako socialističtí
prolbaní a úskoční uásilníci, jimž — jak spou
sta příkladů dosvěděaje — každý prostředek
k pronásledování a ničení protivníka jest
dobrý. A kdyby socialisty aspoň trochu neob
mezoval zákon v jejich řádění, psí hlavu by
na nás strčili. Za to kněz uči dle katechismu,
že máme i nepřátely milovati; učí, že máme
trpělivě protivenství snášeti, nikoho neokrádati,
nepodváděti, poučuje mládež, že ani v myšlén
kách nesmí v hříšném myšlení se kochati,
atd. Jen smělý prolhanec může tvrditi, že

křesťanského a že — jak leták praví — „po
učují se katolické dětí o prázdných formách
bez vnitřního jádra.“ Naopak naše náboženské
kniby poučují, že forma bez ducha býti nemá,
že formální obcování bohoslužbám bez vnitřního
procítění málo pomůže. A toto také kněží ve
školách vysvětlují. Prý ee nutí dítě ve škole
„k bezmyšlénkovitému odříkávání ne zásad ná
boženských, ale dogmat a jiných nařízení, jež
s podstatou náboženství nesouvisejí“ Na toto
prolbuné tvrzení odpovídáme. že by se pro
hřešila církev proti „smyslu původního učení
Ježíše Nazaretského“, kdyby též dogmatům
(věroučným článkům) neučila. Nechť si fari
zejský pisatel prohlédne evangeliam a pak
pozná, jak často sám Kristas dogmatům ačil.
A chce-li jen trochou přemýšleti, musí uzoati,
že dogma jest nutnou podporou a základnou
křesťanské mravnosti. Na př. nelze očekávati,
že by děcko ve všem svědomitě mravní zákon
Boží plnilo, nepoučí-li 84 z dogmatiky, že Bůh
všecko vidí, že se jeho spravedlnosti nikdo ne
vyhne, atd. Nepončí-li se děcko z dogmatiky,
že Kristus jest syn Boží, uebude se stejnou
úctou bleděti k mravoučným nančením Ježíšo
vým, jako hledí při dogmatickém poučení, že
sám Bůh dal mravní příkazy v evangeliu ob
sažené.

Jest tudíž krajně strannické a nesprávné
tvrzení, že by dogmata s náboženstvím ue
souvisela. Vždyť souvisí těsně s křesťanskou————-é

Velehrad — Stará Boleslav! — Týž skoroosud!
Svatý Václave, nedej zahynouti nám i bu

doucím|!
A vzpomínám doby nejnovější.
Krásné heslo letí dědictvím tvým: »Koncen

trace stran, sjednocení, soustředění národa a jeho
stran le

Jak zvučné to heslo, jak mohutný jeho
ohlas! Až se ohlasem chvéjí lesy Šunuavské a
otřásají hory Krkonošské,

Koncentrace národa! Svatý Václave, rozpo
meň se na své plémě.. .. |

Skoro tisíc let uplynulo od smrti svatého
vévody, dle jeho plémě stále stejné, Bratr proti
bratru. Zrovnu jako za dnů jeho. Nevraživost,
sočení, rozeštvanost,

Svatý Václave, rozpomeň se na své plémě...
Nevěřím a nemohu věřiti v koncentraci stran,
Nedej zahynouti nám i budoucím!

Boleslav, bratr tvůj, pozval tě k hodům,
stoloval s tebou, bavil se s tebou, prázdnil číš na
tvé zdraví a na svornost bratrskou a zatím už
v myšlénkách svých tě vraždil...,

Bratr proti bratru!
»Uznáváme prospěšnost strany konservativní,

ale jsme celým přesvědčením proti nf«, zdůraz
ňoval koncentraci místo logiky professor Masaryk,

Bratr proti bratru! Nevěřím v koncentraci
stran! —

Svatý Václave, nedej zahynouti nám i bu
doucím!!

Kriste eleison|

E

mravností, na kterou pisatel letáku tak veliký
důraz klade. Kdyby pisatel věřil v dogma o
spravedlnosti a vševědoucnosti Boží, pak by
sám psal poctivěji a při odporačování mrav
nosti by tolik zámyslně nelhal. Sám na sobě
dokazuje, kam zajde člověk v slepé vášni,
který věroučnými články zhrdá. A nechť před
topením aspoň si otevře katolický katechismus
pro školy anebo náš diecésní „Oltář“. Pozná
pak, jak veliký počet v těch malých knihách
nachází se mravoučných nančení. Kdyby chtěl
ta naučení — jízlivým pokrokářům nemilá —
sacbovávati, bned by psal spravedlivějí. .

Cirkev, která i proti protestantům hájí
evangelium Kristovo, jako dílo Boží, ta že by
ve škole se nesla za vším jiným než za duchem
křesťanským? A že pokrokáři nechtějí vyob
covati ze škol ducha křesťanského? Tážeme
se farizejského pisatele, proč topí socimisté
tiskem samu osobu Kristovu a proč jich jiní
pokrokáři nezakřiknou při tom, Tážeme 86,
odkud ten jásot, když byly uespravedlivé ve
Francii zavírány soukromé Školy katolické od
těch lidí, kteří ve školách nechtějí míti vůbec
žádné nanky křesťanské, Tážeme ae, proč tolik
potap zakouší člověk zcela pokojný, který 8e
osmělí ke Krista vchrámě se potudliti. Ptáme
se, proč pokrekáři vyřkli zřetelně: „Pryč
s náboženstvím ze školl“ Tážeme se, proč
víra katolická jest tulik topena, co žídovské
náboženství má pokoj. A tihle lidé prý ne
chtějí vyobcovati ze školy ducha křesťanského.
Proč aspoň některý pokrokář se nezarděl a
řádění neokřikl, když socialisté na podvrácení
křesťanství rozesílali statisíce podvodných
brožur o řeči generála Jesnitů, o řeči Stross
mayerově, atd. „Umravnění“ pokrokáři potají
si mnuli race radostí i nad nepočestnými pro
středky socialistickými k vytkoutéma cili.
(Dokoně.)

Dopis z Prahy.
Před volbami do sboru obecních starších král.

hlav. městaPrahy. Nentěšený pohled, jaký skýtá
pražské obecni hospodářství, jehož středem
jest staroměstská radnice, dal v těchto dnech
v Praze vznik nové organisaci: pražského ob
chodnicíva, které účastní se nastávajících dopl
ovacích voleb do sboru obecních starších tím
způsobem, že bude samostatně kaudidovati
muže z vlastních řad. Již v příštích dnech
bude vydáno provolání českých obchodních
kruhů kua příštím volbám obecním v Praze, a
jak donfáme, vzbudí zaslouženeu pozornost
pražského voličetva.Obchodníci pražští jakožto
největší poplatníci sledují zajisté se živým
zájmem vše, co na radnici staroměstské se
odehrává, a zajisté asi nevycházejí z údiva,
jak hospodaří se na radnici od 5 k 4! Podniky
tak výbradně hospodářské, jakými jsou i obecní
plynárna, jatky, elektrické dráhy a j., které
by jinde vynášely a byly vedeny s přebytky,
v Praze se nevyplácejí! Toť věc nejen smutná,
nýbrž povážlivá a pro další rozvoj Prahy ve
lice osadná, Notno proto přiznati, že lidé, kteří
hospodářské podniky pražské vedou, nemají
aui za šŠpetku obcboduího ducha, čehož dů
sledkem jest opětně hospodářské klesání. Po
daří-li se místo politických a strannických
vášoí uplatniti ua staroměstské rudaici smysl
pro hospodárnost, bude to prvým krokom
k ozdravění nendržitelných stávajících poměrů.

Natno podotknonti, že snahy českých ku
peckých kruhů v příčiné zasažení do příštích
voleb setkáv; jí se s porozaměním a sympatiemi
pražské veřejnosti.

* L
*

Nový předseda elektrickýchpodniků pražských.
Po pětkráte opakovaných marných pokusech,
postaviti do čela elektrických podniků způso
bilou osobnost, byl konečně zvolen předsedou
správní rady těchto podniků Václav Brož,
krupař z Pohořelce na Hradčanech! V době,
kdy úzkostlivě se hledí, aby na zodpovědných
místech stanuli mužové způsobílí a povinností
svých si vědomí, voliti za předsedu obrovských
milionových podniků elektrických krupsře,
který o této své hodnosti nemá aní ponětí,
mohlo by se vazvati frivolností. .. To je ta
representace technického stavn, který stále 86
organisuje, aby v dané chvíli v čelo technických
podniků připustil — krupaře, Václav Brož jest
jinak velmi hodný muž, snad i dostatečný
obecní starší, leč za hlavního činitele pro pod
niky elektrické naprosto se nehodil. Těm v čelo
měl býti postaven muž rozhleda geniálního a
odborného technického vzdělání, nemá-li ny
nější krise a klesání pražských drah elektri
ckých i na dále postupovati.

Čisticí stanice kanalisační o Bubenči. Mezi
Královskou Oborou a Bubenčem dala pražská
obec sbudovati nákladem dvou milionů korun:
obrovskvu čističí stanici kanalisační dle po

kynů a přáně stavebního rady Liodleye. Jižpo delší dobu proskaknjí Prahou pověsti, že
stanice tato není spůsobilou k činnosti, že za
každého eilnějšího deště bývá zanášena 0
stami bláta a písku, jež znemožňujířádnou
činnost strojní, a že vůbec bude vyšadovati
velikého nákladu, aby stanice mohla býti uve
dens v činnost. Že stanice skutečné nefunguje,
potvrdil sám starosta dr. Groš v poslední schůzi
sbora obecních starších, 1. t. m. konané, pro
blásiv, že ve stanici bude zahájena činnost,
jakmile budou stroje vyskoušeny| Pythijeká
tato odpověď vzbudila vo sboru obecních star
ších jisté překvapení, poněvadž stroje se skou
Šejí již po dobu jedaoho roku delší, a každý
čeká, kdy konečně dojde ke kýženému zahájení
práce v obrovské stanici, která pohltila dva
miliony korun a postrádá při tom, jak odbor
níci ojišťají, jistých nezbytných opatření, jako
nezbytného obrovského lapače pískua j., což
bude nutno ještě dodatečně a to s velikým
nákladem pořizovatil

+ +
*

Methoda hrubého násilí ve staroměstské rad
nici. V těchto dnech došlo na cbodbě ve staro
městské radnici k neslýchanému skandálu, jehož
původcem nebyl nikdo jiný, nežli bývalý námě
stek starostův p. Fr. Seifert. Týž koupiv před
čtyřmi lety lány pozemků v Holešovicích po
2 koranách 60 hal., prodával je obci pražské
po 65 kor. za čtvereční metr. Tato „uezištnost"
bývalého náměstka zavdala v technické komisi
podnět profeseoru průmyslové školy v Praze,
Frant. H. Novotnému, který zastopuje ve sboru
obecních starších Holešovice, že žádal Frant.
Seiferta, aby slevil. Došlo ku pradčí výměně
slov, která měla neblahé důsledky na chodbé
ve staroměstské radnici. Obecní starší Novotný,
byv provokován stavitelem a bývalým náměst
kem Seifertem, odbyl jej upomenntím, aby ho
ponechal na pokoji. Vyzvání tomuto rozuměl
stavitel p. Seifert v ten smysl, že přiskočiv,
vztáhl ruka a vášnivě jej tapil. Přepadenému
zle bylo by se vedlo, kdyby několik obecních
starších nebylo přichvátalo a ohroženého ne
osvobodilo.

Ve schůzi sboru nenašel starosta dr. Groš,
k jehož sdružení Fr. Seifert náleží — professor
Novotný náleží mezi „divoké“ — ani slova od
souzení! Napadený zjedná ei zadostiučinění
cestou soudní.

Obrana.
(5) Prosíme ©laskavé bližší infor

mace. Masarykovský „Čas“ oznamuje stračně
něco, o čem by měli dělníci — zvláště neza
městnaní — věděti bližší podrobnosti. Sdělil
totiž 30. září tohle: „Journal Officiel oznámil
utvoření katolických náboženských spolků v Co
legu v dep. Lot—et—Garonne. Spolkům těm
byly úředně odevzdány kostelní budovy a všecko
jmění dosavadní zádušní továrny“ Věru že
jsme posud neslyšeli o nějaké zádušní továrně.
A poněvadě náhodou ani žádný katolický fran
couzký 1igt nám oic 0 ní nepověděl, prosíme
o podrobrější informace, Jestliže totiž jest ve
Francii o katolické dělnictvo do takových to
váren nouze, nalezlo by se dost katolických
dělníků v Čechách, kteří by byli ochotni
v „zádušních továrnách“ pracovati. Čas, který
tak často o francouzských katolících píše, sa
jisté o těch továrnách zádušních více ví než
listy jiné,

(3) „Zklerikalisované“ Rakousko
německým šidům v Prase. Pro 29.405
„Němců“ pražských, kteří jsou většinou židy,
vydržuje vídeňská vláda 6 úplných německých
gymnasií; pro obrovský počet 369.869 Čechů
v Praze a předměstích však jenom 8 gymuasil,
z nichž jest jedno dosud toliko trojtřídní.
Kdyby chtěla vláda měřiti stejným loktem,
dala by českým lidem v Praze 76 gymnnasií,
tedy devětkrát víc. Vždyť za stávajících okol
ností připadá jedno české gymnasium na
46 232 obyvatel, jedno německé na 4901 obyv.
Kdyby německé gymoasia nenavštěvovali šáci
židovských rodičů, kteří z českého lidu dobře
žijí, ale při tom stále germanisaci v Praze
podpornjí, jaký byl by osud německých těch
škol?

(3)Masarykovský časopis pro „český
rozum“ uš zase fixiufe. Je to smůle, opu
stí-li filosofy prostá logika! Je to trápení,
když průkopníci „realismu“ při své fabriční
výrobě frází nevidí si do úst! Podali jeme
ukázky, jak Masaryk jednou frází poráží vlastní
frázi druhou. Úhořovitý „Čas“ se pokusil ne
blahou blamáž svého mistra oapraviti
starou úskočnou praktikou. Píše totiž raalie
tický úhoř dne 24. září drze tohle lež: „Obnova
ve své polemice proti prof. Masarykovi ne
může pochopit, jak prof. Masaryk mohl říci,
že náboženstvím není jeu mravnost a že zároveň
chválí Husa sa to, že dobře pochopil mravní
stránku v náboženství. Tím svým mozkem
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Změnyv rakouské ústavě.
JI.

(14) V dubau 1848. svolali důvěrníci ně
mečtí národní shromáždění ústavodárné do
Fraukfartu a centrální výbor zemských dele
gátů, kromě ovšem Čechů a Poláků, ohradil se
proti kabinetuímu listu, jímž se mělo dostati
Čechám výminečného postavení, naléhaje zá
roveň na oktrojování nové ústavy, což se mu
též podařilo. Dne 25. dubna 1848 nastoupil
Pillersdorf a 8 ním ústava centralistická, jaké
nebylo nikdy před tím. To byla již drahá
ústavní změna.

Uhry a Chorvatsko byly vyjmaty, čímž
již tenkrát položen jakýsizáklad k pozdějšímu
doalismo. Všecky země předlitavské staly se
provinciemi, navzájem sobě rovnými, takže o
nějakém státoprávním postavení Čech nebylo
již řeči. Všecken ústavní život založen byl a
vyvíjel se z ústavy. Poněvadž však nespoko
jenost rostla, slíbeno, že bude tato nová ústava
předložena k dobrozdání říšskému sněmu. Češi,
kteří do Frankfartu našli a tento krok svůj
státoprávním útvarem zemí českých odůvod
ňovali, sněm tento obeslali, čímž se jaksi stát
ního práva českého zřekli, apokojojíce se po
žadavky federalisticko-autonomními. Sněmsešel
Be 10. července 1848., nedospěl však dále, než
k projednání a zrušení poddanství, neboťmezi

„tím vznikly v říjua ve Vídni nepokoje, jež
ohrožovaly svobodn poslanců, takže sněm byl
22. října přeložen do Kroměříže, kde skutečně
vypracována po vzájemném dohodnutí ge a
vyrovnání poslanců ústava, nad níž nebylo
v Rakonsku lepší. Bohužel ústava tato nikdy
v život nevešla; je založena na pragmatické
sankcí dle ústavy belgické, moc panovníkova
neplyne však dle ní z práva dědičného, nýbrž
z ústavy samé! Proto měl každý panovník při
nastoupení složiti přísahu na ústava a měl se
děliti o moc zákonodárnou ae sněmem, sesta
veným z komory lida o 360 poslancích u ko

FEUILLETON
Marnápřípravanaonousvět.

(3) »To jste ještě, tetka, neslyšela, že starý
" Borovník leží?«

»Ale jdětele
»Leží, leží; ještě ráno pomáhal synovi ne

louce; najednou se nu udělalo něják mdlo. Po
vídá: »Děti, děti, v očích se mi dělejí mžitky,
hlava se mi točí.« Musili ho odvést pod paždím.«

»A kdo by tohle řekl! Ještě včera byl zdráv
jako buk. Ani nepamatuju, že by byl někdy stonal.
Pořád se smál těm mladším, že jsou jako z mar
cipánu a že každý teď hned stůně, Každou chvíli
se bouchal do prsou: »Tuble je zdravíl Byl
jsem v taliánské vojně, a nikdy mne na marši ani
hlava nezabolela.«

»Hm, prosím vás, vždyť jsou tu už taky
léta. I nejsilnější dub na konec prohnije a tlomí
se. Pobyl si tu už dost dlouho. A — musíme
tem stejně všichni... «

Borovník ležel na posteli tiše; nic si ne
stýskal. Jako sterá vojna snažil se i v těžké ne
moci zůstati zmužilým; nechtěl, aby na něn; bylo

kaře, drsné ji sakřikl. »Bodejť, tekový mladý člověk
by mněvíc rozuměl net já sám! Radši jdi vařit
heřmánek. A bude-li pořád stejně, uvaříš zejtra
přesličku. Však já si tu nemoc vyženu sém, dá-li
ti jen trochu řící. Já ——já bych pět takových
doktorů mohl učit, Tak Često už jsem lidem
dobře poradil! A- teď ty, hloupé, přijdeš a ta
kovou [« U 

vNo, vždyť už, tetínku, jdu vařít. To jk jen
-€ velkého strachu.«:

| Vrtošivého starocha hněv pomalu opouštěl.
Borovník zadíval se na kříž na stěně visící a za
notoval si: »Ach, můj nejsladší Ježíši, dárce ži

„vote mého .. .« Ale přezpíval jen půl sloky;
dále nemobj. Tedysi ostatní slová písně aspoň

mory zemí, již obestlati měly zemské sněmy
a krajské sjezdy. Systém federativní a cen(ra
listický došel v ústavě této jakéhosi vyrovnání.
Země měly dostati samostatnou vládní moc a
zákonodárství od říšského sněma rozdílné,

V poměru k církvi šla ústava tato hodně
daleko, neboť nemělo býti na dále žádného
státního náboženství, ač státu povinnost byla
všecka náboženství chrániti. Církevní před
stavené měly si vojiti náboženské obce a sy
nody, jež si měly též samostatně spravovati své
jmění. Manželství mělo býti pouze svazkem
občanským, jako dnes v Uhrách, řeholím měly
býti školy odňaty, přes to, že byla svoboda
každému občanu zaručena, zrovna jako rovno
právnost národní, která, jak známo, je i dnes
obsahem základního státního zákona, třeba
v praxi jinak vypadala. Byla to tedy ústava
liberální a demokratická, což se nelíbilo vládě,
jÍž se mezi zasedáním Kroměřížského sněmu

(znamenitě ulehčovalo. Revoluce ve Vídni pc
tlačena, Ubry byly ruským vojskem obsazeny,
z Ktalie přicházely od vojště zprávy dobré,
Frankfartský parlament pak se na nic ne
zmohl, což divu, že když se císař Ferdinand
2. prosince vzdal, vyzněl manifest nového pa
novníka již sebevědoměji; o moci z ústavy
nebylo již řeči, panovník slibuje z vlastního
popada sdíleti svá práva se zástapci lidu a to
i oproti Uhrám, z nichž měla se státi prc
vincie jako každá jiná. Když pak rovolace byla
úplaě potlačena, padl návrh Kroměřížské ústavy
7. března 1849. nadobro a sněm rozpuštěn,
ježto přiblížila se — jak 8e pravilo — doba,
kdy nutno postaviti říši na pevný základ a
zříditi říši jednotnou.

Došlo tedy ke třetí změně, k ústavě, jež
vypracována byla sice dle Kroměřížské, od
níž však se úplně lišile, pokud se jednalo o
moc panovnickou A o vládní ústředí. Ubry
ztratily svou panovníkem potvrzenou ústavu
a dostaly ústavu oktrojovanou, až na to, že
se řeklo, Ubry a Chorvatskc-Slavonsko podrží
své ústavní zřízení, pokud tgt0 nebylo novou—————]ó

Druhý den bylo hůře. Nepomobl heřmánek,
nepomohla přeslička. Stařec stiral s čela těžký
pot; někdy si i zavzdychal. Prý cítí na prsou
velikou tíži. Přišla na besedu kmotra Hráčova a
bez dlouhého úvodu se zmínila o lékaři laké, Ale
ta dostala! Borovník si i v téch bolestech na ni
vyjel jako kaprál na rekrutu. Zašla jí na vždy.ky
chuť Borovníkovi v nemoci radit,

V neděli se Borovafkovi trochu na prsou
ulevilo. Také jedl s větší chutí, Ale zato mu za
čaly otékat nohy. Poručil si, aby mu domácí
připravili smíšeninu kafru s Jibem; začal si noby
mazat sám. Ani k tomu nechtěl nikoho pustit. —
Ale jak byl v tváří přepadlý, nažloutlý!

Neúnavná smrt, která se všude potuluje,
bledajíc, kde by se dalo co ulovit, procházela se
ulicemi městečka Dostálic, kde ležel těžce ne
mocný Borovník. Byla jaksi mrzutá. Válečné
umění tehdy právě spalo, panovníci se na sebe
usmívali jako rodní bratři, cholera zmizela právě
před rokem. Smrt, která nedlouho před tím u
vykla si oa tučné hody, chodila teď velice smutně,
nahlížejíc do každého okénka, aby aspoň porůznu
něco ulovila. V tom slyšela, jak kmotra kmotře
povídá: s Borovníkem už je zle, moc zle; 0
tékají mu nohy a to už znamená konec.« — Ted
už zubatá s kosou běžela rychle k cbalupě Bo
rovníkově, až kosti chřestěly. Nejprve nahlížels
pozorně dva dny oknem. Viděla tvář velice u
bledlou. Zajásola, když po celé ty dva dny ne
viděla an: jednou lékaře do smutné chalupy vkro
čití. Tedy vkročila sama — zatím do předsíně.
Kam nechodí k nemocnému lékař, tam chodívá
smrt; to už jest lebce vysvětlitejno,

- Zatím se rozstonal taky kmotr Várka, starý

Jesti. Dostavila se horečka, Várka začal blouznit.
»Copak se ti to zdálo?« ptals se ho jednou žena,
když se probral s borečného snu, provázeného
častými výkřiky. 

sAch, milá ženo, teď jsem se potěšil | Uk
ebýdďu nic naříkat. Zjevil se mi nějaký duch a
promluvil: „Neboj se, Fřancku, ty neumřeš, ale

——

Imsevty se počítají levně. n ———
Obnovavychásí v pátek v poledne. | Ročník XII.

ústavou říšskou změněno; a aby centralism
ještě více byl upevněn, sáhnuto zase k zříze
ním krajským Tedy konec ústavnosti vůbec,
jak i později císařským patentem z 31. pro
since 1851. stvrzeno. Že Uhři toto jednání
vlády tak lehko nesnesou, dalo se očekávati,
jen že tentokrát trvalo to dlouho, než vláda
přinacena k obratu. Do Stadionovi přišel Bach
a s ním plných 10 let nejtažší absolutismus.
Ministři učinění zodpovědnými pouze panoc=
níkovi a říšský sněm stal se radou koranní,
která mchla mloviti, jen když byla tázána.
Postupně zrašeno ministerstvo orby a vojen
ství, jež svěřeno císařské vojenské kanceláři.
Poměry staly se tak nesnesitelnými, že se
všeobecně cítilo, jen válka že je s to přivoditi
obrat k lepšímu; a proto, když vypukla válka
v Italii, byla od rakouských národů přivítána
a pozdravena jako konec absolutismu a jako
jitřenka lepší budoucuvsti. Jak dalece se tyto
naděje vyplnily, uvidíme z dalšího.

Leták „Volné Školy“ proti ka
tolictvu.

IL

(3) Farizejský leták projevuje velikou
bázeň, že se děti zkazí ve Škole výkladem
kněží o přikázání „Nesesmilníš.“ Plané strachy,
pane pisateli! Kdybyste se, vy pokrokáři, aspoň
sami planými frázemi neatloukalil Jednou lže
pokrokářský tisk, že jeptišky pěstají velikou
pruderii, že považojí manželství za hřích,
podruhé zase se zakazaje kněžím o šestém
přikázání mluviti. Kněz tedy může pozorovati,
jak nezbední mladíci mládež školní ku2f, ale —
přece o tom mluviti pro výstrahu nesmí, A
zda katecheti tak vykládají ony hříchy, jak
leták tvrdí, otom nechť každý poctivý člověk
soudí z vlastní zkušenosti. Kdyby dachovní
před mládeží o šestém přikázání mlčel, pak by

O
starý Borovník umře.«“ A bned potom ten posel
uletěl. "Tohle je jisté znamení; já na to věřím,«

»[ to byla jen mutýrka; věř, že jenom mu
týrka. Je-li hlava rozpálená, hned vidí nemocný
ve snu plno divných věcí. Radši se modli !«

»Ale mlč! Ty tomu rozumíš. Ještě teď toho
ducha vidím. Oči měl nazelenalé, tolik se mu
třpytily; obličej bledy, průsvitný, Na sobě měl
dlouhou bílou sukni, v levé ruce zelenou korouh
víčku. Pravou ruku vztáhl ke mně, usmál se a
řekl hlasem vysokým: „Neboj se, Francku, ty ne
umřeš, ale starý Borovník umře. Tak to řekl
slovo za slovem, zvolna, abych dobře rozuměl.
Ještě teď slyším ten kouzelný hlas. Á tu zelenou
koroubvičku taky nedržel jen tak náhodou, Zelená
barva znamená naději.«

Várke měl Borovníka velice rád, Ale přece
se těšil, že soudruha přežije, že ta zubatá jeho
chalupu pomine, sby kosila jinde. Mnoho se mlu=
vilo mezi sousedkami o Várkové vidění, Některé
soudily, že to byl obyčejný příznak horečky, jiné
přikládaly zjevivšímu se duchu velikou důležitost.
Také Borovník dověděl se o zlověstném snu. Hned
se mu přitížile. Nepomohla mateřídouška, ne
pomobl potočník, pelyněk ani terpentinové a kře
nové obklady. Smrt vkročila až do světnice, Právě
se chystala bronsit kosu, když náhle přišel k Bo
rovníkovi lékař, Staroch jej k sobě pustil jen na
veliké dolehání domácích lidí a to teprve tehdy,
když ani jeden jeho lék se neosvědčil. Smrt u=
skočila ke dveřím Když se lékař loučil, domlou=
val ještě: A z tobo snu Várkova nic si nedě=
lejte.. Kdyby se měl každý sen vyplniti, bylo by
všude plno neštěstí,«

s] vždyť já tomu, pane doktore, taky mnoho
nevěřím; jen tolik mohu povědět, že se mi od
Várkova vidění hodně přitížilo.«

Lékař domácím mnoho naděje nedával, Od
poručoval, aby udrželi chorého co možná v klidu.

Za dva dny zalkal na věži umíráček, +Kdo
to umřel?« ptal se Borovník,

+Várka, tatínku, Várka«, vysvětlovala dcera,



se mu zase nadalo potměšilců a poukazovalo
by se ma jíslivě na to, še Plamo sv. samo 0
těch hříších zřetelně mlaví. Furizejekému pi
sateli připomínáme, zda nepřivodí „v nevinné
dětské mysli povážlivých mravních škod“ spíše
manévry jiué, kterých církev neobstarává. Neví
nic o dryáčnickém doporačování Zolových ro
mánů? Vydávají katolíci stad urážející po
blednice a kšeftovní „pikantní“ romány? Po
ručili katolíci, aby se v divadle tančil balet?
Poručili panu B. Kočímu, aby vydal tiskem
ashotiny ? Poroučí, aby v „Krameriu“ byjy
otiskovány krajně neslušné črty a aby v listech
socialistických byly bezohledně otiskovány
sprosté nabotiny? Neslošná pohlednice, kniby
a časopisy dostává do rokou také rezkušená
mládež. A zda se tím její mravnost zvýší, o
tom nechť soudí každý nestranný člověk sám.

Leták píše, že v státě Rakouském daleko
„za nejklerikálnějšími zeměmi“ nejsme, a přece
že zde rostou trestnice a polepšovny. Bezná
boženské školy prý to zde nedělají, poněvadě
zde žádných není; naše školy jsou prý naopak
prosyceny veskrz tím dochem, který šíří ka
toličtí kněží. — Na to odpovídáme: školy u
nás jsou prosyceny dachem katolickým —
leda na papíře. Kteří pak učitelé většinou naši
mládež vzdělávají? Většina českých učitelů
stojí pod praporem pokrokové učitelské orga
pisace, která volá: Pryč s katolickým nábo
ženstvím ze škol! Orgán této orgauisace neštítí
se okatých lží a falšování vědy, jen aby ne
náviděnon církev udolal. To jsme již častěji
dokázali. Orgán ten prohlásil, že má býti ta
ková volnost, aby se smělo volně mloviti proti
Bohu. A tible lidé že se starají, aby byla
škola veskrz prosycepa dachem katolickým?
Učitel, který se osmělí projevovati ducha u
přímně katolického, zkusí od organisovaných
jako psanec. Organisovaní starají se o katolický
ráz školy takhle: nejdřív přísahají, že badou
bledět mládež vychovávati v duchu nábožepsko
mravním a pak se rozbíhají po schůzích, aby
proti výchově náboženské štvali. A v „zkleri
kalisovaném“ Rakousku jest jim table nedů
slednost blahovolně trpěna. Lze očekávati, že
bude vychovávat upřímně v duchu katolickém
mládež takový učitel, který ve drží houževnatě
strany, jejíž vůdcové s krajní vášní do kato
Jictva bijí? To by přece musil opostit program
svó strany. Tak se věci mají. A kněz, který
v každé třídě pobnde týdně dvě hodiny, za
tak krátký čas mnoho nespraví. Není mu možno
rozvinouti obranu církve katolické na širším
základě, poněvadž mu sotva stačí vyměřená
doba na vysvětlení nejdůležitějšího.

A pak se hlásí ještě plno „vychovatelů“
jiných. Na př. váš časopis „Volná Myšlenka“
a přítomný prolhaný leták pašojí se do rukou
nevyspělé mládeže; posílají se poštou studají
cím. Kde ve třídách jsou hoši židovští, tam
není nouze o pečlivé kolportéry „moderních
idel.“ Do rukou mládeže se vnucají listy
krajuč protikatolické a nespravedlívou jízli————
Skonal už o paté hodině. Chudák zkoušel prý až
do poslední hodiny hrozné bolesti.=

»Petříčku, Petříčku, už mě voláš za sebou,
právě dnes v noci se mio tobě zdálol« povzdechl
Borovník.

"A vidíše promluvila stará Borovníková od
plotny, »přece Várku ten duch oklamal. Ty jsi
tady posud, a on už na pravdě Boží.«

ol já na toho ducha už ani nevzpomenu;
děj se vůle Boží. Ale v těle cítím, že už dlouho
nebudu. — A co pláčete? Já se smrti mnoho ne
bojím. Tak dlouho jsem Kristu Pánu na kruchtě
zpíval a teď bych se měl bát, že mi ublíží? Jen
se modlím, aby to dlouho netrvalo; měli byste
takhle se mnou veliké soužení. Pořád a pořád
vzpomínám na starou Jiračku, Byla to osoba ná
božná. Když jí bylo pětaosmdesát let, upadla do
těžké nemoci. Přišel jsem pobesedovat. Ona nic
nenaříkala; jen stále říkala, jak je ráda, že už n
vidí Pannu Marii, Tolik se na smrt těšila! Bez
toho za života málo co dobrého užila, — A proč
bych měl naříkat na smrt já? Col — Proč? —
A nebreč, holka, nebuď bláhová«, obracel se
k plačící dceři. »Ve třiceti letech jen dvakrát jsem
vynechal roráte. Zpíval jsem k chvále Boží a Punny
Marie. Proč bych se rmoutil, že konečné Krista
Pána a Boží Rodičku uvidím tváří v tvář ?«

»Ale, tatínku, pořád o té smrti nemluvte;
mne přitom ovírá taková lítost! Vždyť vám dá
Pán Bůh zdraví zas. To se vám jen tak sdá,26——+

»Už mlč a zbytečně mne nerozčiluj! Mám
vás všecky rád. Ale při tom si to vykročení ze
slzavého údolí -představuju tak pěkné, že mne
jenom rozlobíte, když mi do těch krásných my
šlenek bučíte. Jen kdybych si mohl aspoň ně
jakou nábožnou písničku zazpívat! Jsem na to
prozpěvování tolik zvyklý! No —=tím se aspoň
těším, že v nebi uslyším takové dojemné zpěvy,
jakých nikdy ucbo lidské neslýchalo, Jak to bylo
asi krásné, když andělé zpívali nad Ježíškem:
Sláva ne vysostechBohu le — Borovník se od
mlčel; unavil se dělší řečí příliš. Sepjal ruce s po
tichu se modlil. (Pokrač.)

vostí jen sršící. Dítě asocislistovo doma čte
„Červásky“, „Zář“ s jiné. hrabé socialistické
listy, v nicbž json líčeni kněží jako vyvrhe
lové lidské společnosti, jako lidé nejšpatnější.
A vychovatelství toboto způsobu působí mnobem
rychleji než práce duchovního ; vzoětlivá mládež
přilne k takovým vychovatelům snadněji než
k člověku, který poctivě napomíná. A proč?
V protikatolíckém tisku hlavně se namlouvá,
k čemu člověk není povinen, co z církevních

říkazů dělati nemusí; a toble plni jest poodlnější věcí než dle církevních příkazů se
zapírati a krotiti zlé náklonnosti. Bořitelé mají
výdycky prácí snadnější než stavitelé. Co kučz
obce postaviti, to dvacet jiných lidí ma kazí.
Tolik o „zklerikalisovaných“ školách kato
lických.

Tedy lehce se dá pochopiti, proč se množí
U nás trestnice a polepšovny, na které leták
poukazuje. A když vyjde chlápec ze školy, tu
teprv nastává za ním pokrokářský hon. A
kterýkoli nezkušený boch dostane 80 do po
krokářských nebo socialistických rukou, ten
bývá brzy „poučen“ bezcitně prolhanými a
podvodnými letáky tak, že o kostel nezavadí,
kněze celý čas neslyší a krmí se stále jízlivou
stravou protikatolických listů. Pak má za něho
odpovídati církev! [| — Ano — množí se u nás
trestnice a polepšovny hodně rychle od té
doby, co vnikl do škol a domácností jízlivý
doch liberální a pak socialistický.

Jak to vyhlíží ve Francii, kde se ve
školách náboženství katolickému nevyačuje a
kde vláda má talmadistické židy raději než
Kristovy služebníky, o tom leták nepíše nic.
Nenapsal, jakých velkých švindlů v nejno
vějším čase dopouštěli se mimokatoličtí pře
dáci Francie; nepověděl, jak vláda lačně na
tajnou deounciaci pronásledovala své důstoj
niky, kteří se odvážili chodit do kostela. Ne
pověděl, jak počet mladistvých zločinců v této
zemi stoupá tak povážlivě, že sami protikato
ličtí myslitelé cbytají se za hlavu. A o Ita
lii neví také tento leták nic? Neví, že usvěd
čený zloděj ponechán od protikatolické vlády
bez dlouhých rozpaků na ministerském křeslo
dále? Neví nic, že v té „od klerikálního jha“
osvobozené zemi vede 80 ačitelům hůř než u
nás drvoštěpům a metařům? Běda, kdyby měl
pokrokový ačitel sloužiti pod tou svobodomy
slnou vládou! (Dokoně.)

Dopis z Prahy.
(Kapitola, ve které žádáme o úvahu a

naší intelligence. — Veliký delektse/

Mnozí pokrokoví žurnalisté dělají co mohou,
jen aby mělkost jejich vzdělání nezůstala ota
jena. Hlavní úsilí jejich ovšem soustředěno
jest proti náboženství katolickému, na kteróémě
bojišti chtějí se pokrýti slávou a památku svou
zůstavit, bobdá rozumnějším, potomkům. Vždyť
všechny jejich.vývody v tak ohromné matenici
ideí a slov si odporují, jako zaznívala různá
nářečí při stavění babylonské věže. Jedni útočí
ve jménu vědy, jiní podrážděně křičí, jiní pro
lévají slzy citlivostí nad zpatečnictvím lidu
katolického, a všechna zloba konečně u mno
hých vyvrcholila v šíleném obětování rozamao,
že všech společenských pohrom vinen jest ka
tolický klerikalism.

Vrozený ráz pos ošišností, jak všechnosvědčí, má pokrokářský list „Moravský Kraj“,
jenž mezi jiným obral si za úkol sestavovati
statistiku náboženského přesvědčení sekstánů.
Bude-li vytrvale pokračovat, dokáže, že směro
datným jest náboženské přesvědčení primá
novo, a konečně očekáváme od něho důkaz, že
jednoroční dítě jiš jest atheistou, „Dotazník
v sekstě vyplňovaný vykazuje oásledající vý
sledek: atheistů 209,; těch, kteří věří v Boha
a nevěří v Krista a v církov 28%; křesťanů,
kteří chtějí žíti dle nčení Kristova a savrhojí
dogmata 189,; těch co ofrkvi nevěří, ale kteří
říkají, že církev most být pre lid 129, (to ří
kají, poněvadě s něho chtějí míti výživu jako
faráři a kaplani), těch, co o tom nepřemýšleli
anebo sami nevědí a těch, co dotazník nevy
plnili 229/,, Těch je tedy přece ještě nejvíce.
Ale 66%, při jiných poměrech by vystonpilo
z církve.“ Tento kulturní nález ačinil „Mo
ravský Kraj“, ovšem za tím účelem, aby ukázal,
jak váženo jest náboženství od studující mlá
deže na středních školách. „Moravský Kraj“
měl ještě dološiti, že k takovémo výsledku
dospívají studenti hlavně přičiněním všebo po
krokářstva, jeho novinami, spisy a všeho drahu
publikacemi.Nálšz tento úěučiněntedy, jákge

boženství, jako spíše na banbu všech pokro
kářekých činitelů, kteří soustavně lidi mládeš
o náboženství olupují. Věc tato mluví jasů
že přezvěd onen v „Moravském Kraji“ stojí
na tomže stupní dodevního vývoje, jako oni
sokstáné, kteří posavad nemobou se pokopše
aui o chůzi životem, natož sby mohli lašti
otásky máboženské. : :

Mělkost a ubohost takovýchto pokmeů
kářskýchdokazoje sesama. Každý oprav

ový vzdělanec ví, kterak obezřetně, evědomité
a úskostlivě každý blubší člověk v rozhovo
rech o věcech tak důležitých si počínati musí
a že i to, co jako pravdu pozeal, jen s velikou
ostýchavostí přednáší, jsa v pochybnostech,
zda jeho pravda jest pravdou skutečnou. O ná
boženství přemýšleli nejhlobší duchové a vy
slovili ve prospěch nábošenství tolik sname
nitého, že návody pokrokářeké, sekatánům na
šeptárané, jsou neobmezenou eměšností. Tento
pokrokářeký způsob luštění věcínáboženských
chtít učinit populárním, dávat lidu a etudentům
návod, kterak by se zbavili nejlepších ideálů,
nedospělým mladíkům, kteří nemohou plně
ovládnouti ani vědomosti školou apravené,
předkládat záhady metafysické,k atheistickému
rozbodnoatí předem ustrojené, kazíti mravní
podetatu mládeže, kaziti ducha národního
v samém kořeně, to jest tak abohé a neslavné
počínání, k němuž odhodlati ae může jea
člověk lebkomyslný a neztrávenými naukami
docela popletený. To není duševní převaha,
nýbrž nedoukost, která duševně zraléma člo
věku neimponaje, jsouc zhoubná a nebezpečná
všem těm, kteří v nevyspělosti své popřávají
sluchu dráždivým novotám. Prameny, ze kterých
prýští v mladé duše otrava, jsou po výtce
překlady, které pokrokáři pořídili; jest to
předem přírodní filosof Haeckel,jehož „hádanky
světa“ co nejúčinlivěji mezi mládeží studující
byly rozšiřovány a které po stránce vědecké
byly jič sonzeny a odsouzeny.

Proti tomuto řádění pokrokářskému měl
by působiti kde který český intelligent, kde
který professor, již také z toho všeobecného
důvodu, že odvratem od náboženství obrací se
mladá duše ke hmotařství, které jest davičem
všech vyšších enah a ušlechtilých cílů.

Nemůže nikoma, kdo dobře s národem
smýšlí, býti lhostejno, když mládež studojící,
budoucí intelligence národa, sváděna jest na
cesty nebezpečné a zhoubné, která oslabují
sílu tělesnou i duševní. Vádyť přece dějiny
vypravují, že národové konalí díla na věky
památná, když kladli více vábu na ducha než

jejich byl spiritualistický a ne hmotařský.
Budiž zakročováno proti dračí setbě povolu
nýmí činiteli včas a 8veškerým mošným dů
razem, a nebudiž hleděno na tento náboženský
boj se lhostejností domnívající se, že jest to
jen nějaký boj mezi klorikalismem 3 jeho 04
půrci, neboť na váze jsou zájmy životalho do
sahu — takového dosahu, jenž týká se celého
národa v jeho nejvlastnější mravní jsvucnosti.

V tomto významném eměra činnosti po
krokářské přece musíme viděti hlavní přízaak
doby vůbec: snalysu (rozebírání) pojmů nábo
ženských. Nejprvo, aby akázal snadno vznět
livé mládeži sílu svého ducha, počne analy3o
vat universitní professor; a jeho působnost
v tomto ohledu jest brzy tak požehnanou, že
Jeho posluchači a přívrženci za úkol životní
oberou sí rozevěcovat všady nezvané a zača
senó ové lucerny. Když ae jednou dachocé
vyvolají, jest těžko potom je zažehnati. Když
se přehnanoukritikou. podvrátí vážnost k vě
cem nejavětějším, pak oa prázdno vysnívají
hesla o životní opravdovosti. Z tákového však
ovzduší nemůže mládež nikdy ti dobrou
snahu a vytrvalost, kterýchž vlastností k ži
votu vůbec a k životu národoímu asvlášť na
výsost člověk potřebaje. Tak pěstují se škle
bící se skeptikové (poobyborači) slabé vůle a
bez vážnějších oflů, jejíchž nakažlivá nemoc
znatelně se rozšiřuje.

Nemůže také skutečné životní ally dáti
aměr, jeně jiš ani není schopen určiti, co jest
mravnost, a nemůže odůvodniti povinnost, bez
kterýchž zásad nastává pravá anarchie a ni
čení. Nechť se nemýlí činitelé, jimž ještě na
mravnosti, povinnosti a autoritě něco záleší|
Tam, kde budou moožiti 80 takoví sekatáni, o
nichž referuje „Moravský Kraj“ a jejichž filo
sofii obstarávají naši pokrokáři,tam notad
sumisívšeliká aatoritá. Jestpravda neklamaou
skušeností osvědčená, pravda právě tak jasná
jako jednodochá: smizí-lí vážnost k nábožen
ství, vadne úcta ke všemu Oh ano, nadatý
losos, hlásaný neomylnickys universitní
stolice, vrhá již své stíny a omamaje mladé
duše svým jedovatým ovocem. Kdo dosab
protináboženského bnutí umí sl představiti,
hřešil by proti společnosti kdyby atál me
hybně jako zastřená socha na břehu dravého
proudu, jeně vylamuje a odváší základy bu
dovy. A s té příčiny uačrtali jeme krátce
pojahbulogii onoho sekatánakého sjova s toa
tožbou, aby se vzchopila včasta náše intel
ligonce, která -si sachovala svoji rozamovou
samostatnost a ne hla nemocnému:loso
fups pokrokářskéma. m
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jinak moh) odůvodnit název pokrokovosti?
sCeský Učitel“ nedávno usnal za včasné pro
hlásit, že člověčenstvo nepotřebuje Boha, pro
tože člověk sám sobě jest bohem a sám sobě
postačuje. Připomíná nám to bohyni lidského
rozumu, herečku pařížské opery, kterou při
nesli revolacionáři do národního Konventu,
aby byla prohlášena za nové náboženství a
všeobecně uctívána. Nepocbybojeme aní dost
málo, še novému náboženství „Čes. Učitele“
uvěří mnozí právě tak, jako on svéma člověku
bohu, lidskému rozamu, obětoval svůj rozam
a vůbec všechnu logika. V „Českém Učiteli“
vzmohla ae úcta vědy a filosofie tak, že působí
zaslepení a vede k modlářství! — Ve vývoji
rozamu A ve vymoženostech filosofie doplali
jsme tedy šťastně k mnohobožství, neboťnastojte,
co tu jest všade bohůl Každý člověk jest
bohem, nejvyšší majestát, naprostá dokonalost!
V největším darebákoví, ve žháři, vražedníkovi
a Inpiči prosvítá konečně světlo rozuma, že
jest bohem a že mu bylo od těch ostatních
zlých bohů mnoho křivděno. Nastává nový
svět, a v epochálním prolomení temnot, ve
velikém přerodu poznání shledávají užaslí bo
hové, že nebyli lidmi! Kam 8e ženote ještě
vy, kteří bledáte naprosté měřítko dobra, proč
hloubáte, jak přítomný stav zdokonaliti, proč
ještě tvrdíte, že měrsa dobra není člověk u že
Jest nějaké jisté dobro o sobě?! Zastavte se
a hoďte všechny své enahy a hlonbání a sil
nice do škarpy. Není nám potřebí zdokonalení
a zlepšení. Jsme již dokonasí, jsme bohové!
A který duševní olbřím vše to odhalil? „Český
'Učitel'“ Tož sláva velikému detektiva!

Obrana
„Batibor“ se vybarvuje. Dloahou

řadu let „Ratibor“ býval listem, v němž nikdy
nic nestálo, co by mohlo klidného čtenáře roz
čilovati a co by nutilo k úvahám o těžkých
problémech života. Poslední 2 leta začíná se
„Ratibor“ přebarvovatí na protinábožeuský list
a vetopovati do řad náboženských proroků.
Nemáme sice nic proti tomu, když chce tento
list míti předce nějakou barva, ale myslíme
si, že pro Hradecký kraj obstarává Hajnova
„Osvěta lidu“ náboženské štvanice sama více
než dostatečnou měrou, takže nemusí občan
stvo dvě „Osvěty“ předpláceti a čísti. Jest
k toma potřebí jistě vysloveného protikřasťan
skébo názoru, aby člověk podepsal článek
(v čís. 40. „Ratibora“), jímž se zavrhuje vy
učování náboženství ve škole a v němž bibli
cké zprávy, s písma sv. čerpané, nazývají se
„bistorkami“. Odpovíme na famosní tuto
rozpravu, až bade ukončena a dnes všimneme
si náboženských názorů „Ratibora“, pokud se
jeví v referátě o schůzi politického křesťan
ského demokratického klabu v Hradci Krá
lové. O reformě práva manželského smýšli „Ra
tibor“ zrovna tak jako Dr. Bouček,jehož fráse
"bezmyšlenkovitě paponškuje a končí svůj re
ferát ó tomto předmětě větou: „Že krahy

kněžské | reformě nepřejí, je vysvětlitelno,Předně by ubylo kněžím na příjmech, podruhé
jich snaha ovládati vše by též utrpěla.“ Že si
-vzpomněl „Ratibor“ hnedle na kapsu, není při
známé kapesní jeho politice nikomu vápadno,
proto nebudeme mu ani sločnější stanovisko
ko předmětu tak důležitému vštěpovati. Tolik
bychom mobli předce od „nejrozšířenějšího
týdenníka“ žádati, aby měl o časových otáz
kách trochu čirší vědomostí, nežli kterých lze
vyčerpati z krejcarové brožurky Dra. Boučka
aneb ze spisů v rodinné tiskárně vytištěných.
Myslíme, že od jubilea Vrchlického, jenž ne
směl dostati v „Ratiboru“ pochvalu, že netiskl
své spisy v rodinné tiskárně, nenastala v ší
kovnosti redakce žádná náprava,

Při referátu „O náboženství a intelli
genci“ brojí „Ratibor“ proti ačení katechismu
na pamět a neuznává náboženství za tak mocný
sociální prvek, aby zavedl všeobecné bratrství.
Uvádí náboženství katolické za příklad opaku
víry a skutků. Pochvaluje si vystoupení soci
álního demokrata Kotka, že podal protest
proti výrodům řečoíka p. Dra.Řesla, ačkoliv
p. Kotek své stanovisko k náboženství vyslovil
ubohou větou, že prý není jisto, zdaž učinil
Bůh člověka aneb člověk Boha. Čirá nevěra
A naprosto zmatené názory o náboženství ty
pografa Kotka našly u „Ratibora“ blahovol
nébo souhlasu, kdežto oběma referentům ka
tolické sohůze pp. Dru. Nejedléma i Dru.
Reylovi udělil výtky „Ratibor“ na sákladě ne
správného a z nedostatku hlabšího vzdělání
poohybeného pojetí přednesených řečí. Srovná
mě-li referát „Ratibora“ s referátem „Osvěty I"
o schůzí křesť. politického klubu, shledáváme
oba listy na stanovisku protikřesťanském,
ačkoliv v klackovité formě zůstává „Osvěta L“
na nepřekonatelném předáctví. Máme tedy
v Hradci Králové již dvě „Oavěty!“

je Uherský farář dp. Janský šalován jemmkřesťanské lásky. Když „Čas“

nechal umučiti řepínského učitele slobou ka
lanovou a když se akázalo, že dopisovatelé
o „Času“ vlastně si stropili z toho listu jí

zlívý žert, došla redakce „Času“ dopisnice
s tímto obsahem: „Já nberský farář vyslovují
Vaší redakci politování a opovržení nad ten
denčně podlým způsobem psaní zpráv, majících
za účel tupení kněží. E. g. v. Řepín. Ejhle,
jek ce u Vás osvědčuje: „účel posvěcnjepro
středky“; ale nezapomeňte, že kdo jinému jámu
kopá, sám do ní padá. Vůči takové tiskovině,
jako ve Vašem „Času“ se objevuje, nemám jiné
slovo, nežli faj.“

Redakce „Časn“ žalovala pro urážku na
cti My k tomu jen poznamenáváme, že když
proti neslýchanéma, na veřejné schůzi proslo
venémo nařčení Masarykovu katechati začali
svoji čest hájit, napsal týž „Čas“: „Kristos
odpouštěl těm, kteří mu oblížili. Katecheté
domnívali se snad, že jim bylo ublíženo; ale
daleci toho, aby odpouštěli, hleděli avi ne tak
obrániti svoji čest, ale pomstít se“. — Mbm!

(3) Masarykovský „Čas“ prý kměze
nespravedlivě netapí. Podávárveněkolikdo
kladu. K obveselení pastorův a rabínů vytiskl
„Čas“ 3. ledna 1905 tato pomlavu, provázenou
jizlivostí nekřesťanskou: „Hoj, ty štědrý ve
čere, ty tajemný svátku, cože koma nového
neseš na památku? Hospodáři štědrovku atd.
Letos zvláště byl velmi Štědrý na faře v Mla
dočově. Naložil tam takového malinkébo an
dílka, ovšem že k walé radosti p. faráře s
hospodyně.“ S takovým jízlivým labužnictvím
a Besměšněním svatého večera stála tedy
v „Úase“ tato lokálka, která byla naprosto
vylbaná. — 4. února 1905 vytiskl o Stros
smayerovi několik zastrčených řádek, jež
skončil zlomyslnoa a prolhanou potupou: „Po
našich arci- ani biskupech nezastává pravi
delně (11) památky, leda podezřelé anekdoty.“

V masopustním čísle „Času“ z téhož roku
papsáno: „Jak si představoje nebe náš Hektor:
Ochotné čubky, tučné kosti a kolem samé
patníky — a uáš pan farář: Kuchařka tlustá,
vědro piva, vepřová, zelí, knedlíky.“ — Nedě
lalo se z tohoto „vtipu“ špatně i elušnějším
židům? Mach r psal v „Čase“ o kněžích jako
„vlcích hitavých“ a nazval Dostála-Lutinova
vránětem, líče ho prolhaně jako karbanfka.

Po nastoupení Sv. Otce Pia X r. 1903
provázel „Čas“ slavnostní číslo „Katolických
Listů“ pošklebkem, že to je jako inserát a
„případné ua ohlášení přenosení koncesse živ
nosti papežské na p. Sarte-Krejčího.“ Tohle
není jízlivé tapení? „Čas“ otiskl slova Maga
rykova, že vědecké myšlení a katolicismus so
vylučují, že se při vyučování náboženství děti
učí „přetvářce a lhaní“ ; „Čas“ napsal, že „při
čítati náboženství katolickému nějaký význam
pro mravnost jest anachronismem,“ že katecheta
na dnešních školách není než státem placený
denunciant. Nebyly tyhle okaté lži vypočítány
na potopa kněží katolických?

A což to nespravedlivé potupení sbora
doktorů theologie v Hradci Králové? „Čas“
mosil býti přínucen krajním prostředkem k o
pravení té potupné lokálky, o níž věděl, še
jest lživá. A ještě Jamentoval nad ton lidskou
příkrosti, která ho musila heverem přinatiti,
aby pomlavu odvolal. Sám se přiznal, jak to
učinil nerad. „Zaťali jsme zuby a opravu jsme
uveřejnili.“ Tohle byla jeho „kajícná“ slova.
A což ty poznámky o kněžské mstivosti k vy
myšlenému týrání učitele řepínského kaplanem
a kostelníkem? To také nebyly potapy? Prý
člověk pronásledovaný knězem může sešílet, i
když má nervy mamatí. „A kolík ještě zá
dumčivých žije a trpí na venkově! Ta krev

padá na vaši hlava, vy nepřátelé Kristovi aúsky křesťanské . . .* Prý sotva by se našlo
v Čechách mimo „Čecha“ pět lidí, kteří by
nevěřili té kněžské zlobě v Řepíně „do slova
a do písmene.“ Tohle nebylo také nesprave
dlivým topením kněžstva?

Politický přehled.
Jednání o volební opravě chýlí se sice

ve volebním výboru ke konci, ale následkem
vezřízených požadavků německých stává se si
tuace vážnou. Němcům se dosud vždy povolilo,
proto chtějí volební opravou získati na celé
čáře. Požadují neústupně, aby volební okresy
pro říšskou rada byly měněny pouze dvoutře
tinovon většinou, aby něm. menšinám z Čech

aby bez ohledu na sestátnění severní dráhy
zůstali ta i nadále jenom němečtí úředníci.
Předseda ministerstva hledí způsobiti dohod
nutí svými kompromisními návrhy, ale Čechové

ladočeši zase nepovolili. — Výbor pro vo
lební opravu vyřídil rozdělení volebních okresů

Z 30 českých okresů volebních
má býti 10 voleb. okresů městských a 20 vo
lebních okresů venkovských. V měst. volebních
okresech českých připadue poslanec asi na

40.000 obyvatel, ve venkovských asi na 63.000
obyvatel. Něm. okresy mají tu 10 městských
a 9 venkovských okresů volebních. Jedná a0

rávě o rozdělení volebních okresů v Čechách.
r. Kramář žádal, bohužel, aby České Budě

jovice pojaty byly do skupiny něm. volebních
okresů a za to městu Praze odňatý mandát
sase vrácen. — Návrhy na plorální právo vo
lební zamítnuty, čímž odražen útok na všeob.
právo hlasovací. — Užší výbor volební rozhodl
se, aby volební povinnvst stanovily sněmy
zemské. — Dle všeho návštěva mocnářova
v Praze odložena bude až na příští rok, podle
tobo prý, jak bude vyřízena volební oprava. —
Ve Vídni konají se biskopské kouference. —
Ve sněmovně poslanecké přes odpor finančního
ministra schválena pilnost návrhu oa snížení
cakerní daně. — V delegacích bade správa
válečného námořnictva požadovati značný úvěr
na zbudování nových válečných lodí.

Uherská sněmovna poslanecká sešla se
zase 10. t. m. Na programu jest rozpočet.

Rakouským velvyslancem v Cařihradé
jmenován vyslanec v Bakurešti Jan markrabě
Pallavicini.

Aogličtí biskupové, když liberálaí vláda
zamítla požadavkykatolíků :katol. školy, katol.
učitele, vůbec vše, co k náboženskému vyučo
vání a vliva přináleží — odvolávají 8e v pastýř
ském svém lista k horní sněmovně, aby za
mýšlenou nespravedlivost překazila.

Paumové útoky se v Rasku opakují dále.
Puma vržena na generála Dorbaceva v Seba
stopolu a na místoguvernéra v Kazani Kobeka,
ale bez vážnějšího zranění napadených. Vo
jeuské soudy konají rázně svou povinnost. Uti
Šení všeobecné jakoby se pomalu vracelo.

Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzí městské rady králové

hradecké dne 8. října t. r. učiněna byla tato
usnesení: Žádosti pol. strážníků pp. Fr. Vojtěcha
a Ant. Votavy za definitivnm postoupí se měst
skému zastupitelstvu. — K žádosti p. Ant. Šejvla
o příspěvek na byt se gjistí, jak dlouho žadatel
v Malšovicích bydlí. — Doporučení správy ply
nárny, by zvýšena byla denní mzda topičům,
postoupí se plynárenskému odborn, — Účty p. Fr.
Valeše, uměleckého zahradníka zde, za dodané
travní semeno, stromy, křoviny a květiny pro
městský park na Žižkově náměstí postoupí se
okrašlovacímu odboru. — Za kapitál 400 zl. stř.,
splacený p. V. Balcarem, vlastníkem usedlosti
čp. 167 ve Svobodných Dvorech, zakoupí se 4-29,
rente, jež bude opatřena vinkulem pro chudin
skou nadaci hraběte Saint-Jaliena. — Schváleno
bylo zabavení masa a uložení pokuty K 12 řez
níku p. F. Černému z Čibuze. — Podá se ihned
žádost o vyplacení obnosu K 900 za zřízení vo
dovovu v budově gymnesialní. — Přijata byla vý
pověď z bytu v obecním domě čp. 127, daná p.
J. Ferbasem. — Seznam hostinských, diuhujících
poplatky za hodiny policejní, postoupí se c. k.
okresnímu hejtmanství k vymabání. —| Důcho
denský úřad se poukáže, by přijal pokotu K 1500,
zaplacenou lékárníkem p. R. Jungem pro ústav
chudých. — Odvolání p. dra. A. Rudolfa, advokáta
zde, do rozhodnutí okresního výboru, kterým se mu
odpírá povolení k obývání novostavby v bloku IV.,
předloží se zemskému výboru. — C. k. řiditelství
odborné školy sochařské v Hořicích se vzdají díky,
že podporovalo zdejší žádost c. k. ministerstvem
kultu a vyučování příznivě vyřízenou, by směla
škola ta zhbotoviti dvě dekorativní vásy pro zdejší
městský park na Žižkově náměstí. — Panu
Schmidtovi se uloží, aby při užívání vysoušecích
košů použil všech požárně bezpečnostních opatření
pod svojí vlastní zodpovědností. — Pí. A. Salan
davé povolí se prodej ovoce na náměstí. — C, k.
okresnímu soudn v Jičíně se sdělí, že trváme na
tom, aby náklad K 298, vzešlý do 30. června 1906,
jakož i příští náklady za ošetřování choromysl
ného Lad. Marčíka byly kryty z-úroků a event.
i z kapitálu. — Žádost správy obecné školy chla
pecké zde, by mimo vydání lonská bylo do roz
počtu na rok 1907 pojato 200 K na učebné po
můcky, odloží se k rozpočtu na r. 1907. — Mist
nímu odboru Nár. Jednoty Severočeské zde pře
nechá se divadlo ku přednášce na den 2d. t. m.
— Žádosti p. F. Hamana, hostioského v domě čp.
75. zde, se vyhoví proti placení předepsání po
platků za překročení pol. hodiny. — Ze záduší
kostela sv. Pavla poukáže se k placení od 1. září.
1906 služné K 700 výpomocnému knězi v Pou
chově p. P. Jos. Bičišťovi na 1 rok. — Povolí
se změna fagady p. Ant. Peškovi pro novostavba
na parc. 174-1. — Svolí se k omítání novostaveb
Superiorátu Tov. Ježíšova, pí. Violy Zachovalové,
p. Fr. Černého na parc. č. 7. v bloku 0. a p. Jos.
Thoře a podotknutím, že povolení k obývání se
udělí teprve tehdy, až se zjistí, že omítnutá stavba
je řádně vysušena. — Bvolí se ke zřízení spla
chovacích záchodů v domě čp. 87 k žádosti p. Al.
Krčmáře. — Žádost p. J. Plocka za zřízení ply
novodu do dílny v domě čp. 394 postoapí se ply
párenskému odboru. — Schválí se změna fasady
novostavby na parcele č. 7 v bloku O k žádosti



p. Fr. Černébo. — Schváleny byly návrhy sdra
votního odboru, aby jáma za školní budovou byla
z ohledů zdravotních zasypána, aby rosdělena bylo
město na 8 zdravotních rayonů, z nichž pro každý
zřízena badiž 2 členná komiasezdravotní; komiese
konejtež se libovolně co do Času v průvodu pol.
strážníka; dále komisse ty necht přihlédají, jak a
kde se chov králíků provozuje. — Rovněž schválen
návrh téhož odboru, aby mléko podrobeno bylo
prohlídce zvěrolékařské aspoň jednou v týdnu dle
poukazu, daného policií mlékařům těm kterým,
a aby se prohlídka dála na jatkách v létě o 6.
bodině v zimě pak o půl 7. hod. — Návrh trž
ního řádu postoupí se právnickému odboru, jenž
bude svolán příští týden v den, který určí před
seda odboru p. r. vrch. z. 8. K. s Ieakovicsů. —
Žádost p. J. Riedla, vlastníka domu čp. 16. zde,
za zřízení plynovodu v krámě p. Fr. Valeše po
stoupí se plynáreoskému odboru. — Schválen byl
návrh odboru, aby vymáháno bylo zaplacení účtu
za opravu pumpy na p. Ad. Bařtipánovi. — Tecbn.
kanceláři se uloží, aby předložila rozpočet na
zřízení schodů, vedoucích z Komenského třídy do
nové ulice mezi kostelem Panny Marie a novo
stavbou čp. 30 a 31. — Výnos z veřejného kou
padla a z půjčování lodí za letní období, činící
K 24310, poukáže se ku příjmu. — Pí. A. Mik
ové se uloží, aby z důvodů bezpečnostních niveau
rohové parcelly na Nábřeží Eliščině podél chod
níku upravila a p. Nekvaeilovi, aby parcellu svou
uvedl do pořádku. — P. B. Steinovi se přikáže,
aby v ulici Rettigové pozemek avůj upravil na
vážkou, aby passantům nehrozilo nebezpečí, aneb
pozemek ten dal zvýšeným plotem ohraditi. —
Veřejné čítárně v Žatci povolí se obvyklý pří
spěvek.

„Ratibor“ mochce míti lidi mrav
mými © Píše se nám: V poslednímčísle ze dne
6. Hjna t. r. „Ratibor“ schvaluje, aby se nábo
ženství vyloučilo ze škol; ono prý netvoří mravních
charakterů -- a v nynější své podobě nemůže
prý 8e považovati za pramen mravnosti. — Může
toble tvrditi Člověk, který aapvň trochu naše ná
boženství a jeho dějiny zoá? Nevychovala církev
obrovské davy charakterů vznešených a beroických
mučedníků, kteří i pro přítomný čis zůstávají
vzory mravní dokonalosti? A tito světci byli
vychování taktéž věroukou a mravoukou, jakou
posud církev má. Dle „Ratibora“ se kazí děti
poukazováním na věčnou odměnu a věčné zatra
cení. Aj aj! Podle toho by se taky kazil žurna
lista a anisovatel, který píše za slušný honorář;
dle toho nejvýznamnější a směrodatné žurnály
světové, které platí vynikajícím pracovníkům vyšší
honoráře, zaviňují u těchže spolupracovníků —
mravní pokleslost. Ondříčku, Kubelíku, Kovařo
viči, Mařáku atd. Vy jste klesli 3 mravní výše
od té doby, co jste začali počítati na odměnu za
své uměsí! A na drahé straně přesně dle logiky
„Ratibora“ zločinci, před kterými není bezpečen
ani život ani majetek, jen se kazí tím, pohrozí-li
se jim příslušným trestem. „Vyhlídka na odměnu
nebo trest“, píše „watibor“, „je to tedy, které
mají dítě pobádati nyní i v pozdějším životě, aby
dobré konalo a zlého se varovalo. Dobrý čin však,
který se děje z pohnutky na odměnu nebo z básně
před trestem, není mravním činem a člověk, na
něhož má vliv v jeho jednání eventuelně nastá
vající škoda nebo prospěch, není mravním cba
rakterem“. Bravo, pane redaktore, který všechny
dobré skutky konáte jen s jen veprospěch jiných
a jenž při psaní svých článků a otickování
insertů nemáte na mysli ani osobní škodu ani
prospéch. „Ratiborova“ nauka dokonalejší než
Boží. Skutes dobrý, vykonaný nikoliv z materia
listických pohnutek, ale z naděje na štěstí nej
idealnější činí lidi — nemravnými. Kolik jest

tedy vlastné lidí mnaevětě opravdu mravných?Kdyby si aspoň „Ratibor“ přečetl malou učebnici
náboženství katolického! V ní by nalezl vysvět
lení o dobrých skutcích z lásky k Bohu a pro
dobro samo, v ní by se poučil, jaký jeat rozdíl
mezi bázní synovskou a otrockou, a která to bázeň
Boží má nás nutkati k ostříhání zákona Kristova
— Katolickým odběratelům „Ratibora“ připo
mínáme výrok téhož listu: „Kdo si dá všecko
libit. ja ničema.“ Ano, i tohle může být pravda.
Sv. Pavel, který výkladu evangelia o nastavení
levé tváře líp rozuměl než „Ratibor“, žádal za
dostiučinění po nevinném zmrskání. Jen af tedy
dokážou katoličtí odběratelé, že ničemy nejsou.
A ještě o té bázní před věčným trestem. Nezoá
povahu člověka ten, kdo by tvrdil, že tato bázeň
— byť i nebyla nejvznešenější pobnutkou —
nemá sílu umravňojící. Až sde budou samí an
dělé, pak mravnost poplyne na zemi širokým
tokem i bez poukazování na tresty. Neučil se
nad pisatel náboženství tím způsobem, který sám
savrhuje — a který místo jádra dává slupku?
Vizte, jak „duchaplně“ kritienje nauku Kristovu
o odpuštění: „Nejobnivější idealista by považoval
toho, kdo by svému protivníkovi 70 krát 7 od
pustil . . . spíš za zralého pro blázinec, než pro
království nebeské'“ Takble vykládá člověk Ipfof
na liteře a nepochopující ducha, tak píše muž,
který Bi nevspomíná, jak jednou sám Kristus
spletl bič. Nad takovou theologií by trnul každý
nestranný pozorovatel, který zná katolické nábo
ženství trochu líp než redakce „Ratibora“.

Badolfinum oslavovalodno 4. října t. r.
pětadvacetileté trvání svoje, za kterouž příčinou
konány byly o 8. bod. raoní v domácí kapli slav
nostaí bohoslužby vadp. kapitolním děkanem a
místopředsedou kuratoria Megrem. ThDrem. Al.
Frýdkem za assistence dp. vikaristy Fisly, ředitele
ústavu a 4 ctia. pp. bohoslovců. Bohoslažeb těch
sáčastnili se: vasdp. kanovník Soukup, dámy do
bročinnéhc komitétu, ctihodné aestry, čekatelky
zdejšího pensionátu císaře Františka Josefa a
všickni chovanci Vadp. celebrant přišed k bobatě
květinami ozdobenému oltáři pronesl vřelou pro
mlavu na slova sv. evangelia „Líto jest mně zá
stupu“, v níž vylíčil vznik ústavu před 26 lety a
uvedl mezi jiným, že více než 300 hluchoněmých
obojího poblaví za dobu trvání ústava vychováno
a vzděláno tu bylo a že jistě ještě velkému počtu
ubohých dítek téch dostane se v budoucnosti vzdě
jání a ošetření nejlepšího v ústavě. Na konci pak
promluvy své vzpomenul vadp. kapitolní děkan
všech dobrodinců živých i mrtvých, na něž při
mši sv. pamatovati bude, jakož i dobročinného
komitétu dam, načež sloušil tiobon mši sv., do
provázenou krásným zpěvem čekatelek pensionátu
sa řízení ctih. sestry Cecille. Zvláště mile dojalo
altové Bolo, kteréž zazpívala se známou procítě
ností a vřelostí pí majorová Kořínková. Slavnostní
úkon bohoslužebný ukončen byl pak chvalozpěvem
„Te Deum“ s požehnáním a císařskou hymnou.
Tichá slavnost tato zajisté na dlouho utkví v mysli
všech přítomných, kteří po skončených bobrsluž
bách odcházeli z kaple a z ústavu potěšeni, odná
šejíce si odtud dojem nejlepší.

Z městského Klieperova divadla.
V neděli 14. října t. r. uspořádán bude velký
koncert mladinkého (10letého) virtuosa na housle
Vilibalda Schvejdy, mladistvé virtuosky na klavír
Marie Dvořákové, dram. pěvkyně z konservatoře
hudby v Miláně Růženy Valentové aza laskavého
spoluúčinkování p. řid. Bedřicha Čápka. Pořad:
1. Vieuxtemps: Houslový koncert č. 4. 2. R.Wagner
Liszt: Oavertora k op. „Tannbáuser“. Pro klavír.
3. Thomas: Recitativo ot cantabile z op. „Mignon“.
4. a) Dr. Dvořák: Humoreska, b) W. A. Mozart:
Menuet. Pro housle. — II. 1. B. Smetana: Fan
taste na české národoí písně. Pro klavír. 2. a)
Grieg: Ty's láska má. b) Rubinstein: „Asra“. 3.
Pable de Sarasate: „Cigánské melodie“. Pro
housle. Začátek přesně v 7 bod. večer. Předprodej
Mstků u p. Bf. Broukala, knihkupce v Hradci
Králové, na Velkém náměstí.

Z minulosti Hradce Králové. Na
Mýtském předměstí, které za příčinou zřízení pev
nosti královéhradecké bylo demolováno, stávala
výsadní hospoda se štítem „U bílé labatěé“.
Obyvatelstva zrašeného předměstí byla vykázána
místa pro nová obydlí na tak zvaném „Svatojan
ském kopci“. Novou tu osadu nazývali Novým
Hradcem. Výsadní bospsda z Mýtského předměstí
s tímtéž štítem sem přenesená obdržela číslo 30
(33 n.). Mimo tuto hospodu nebylo v době té na
Novém Hradci jiné. Dle původních i pozdějších
zápisů mujitelé výsadní-hospody „U bílé labutě“
nebyli povinní odebírati pivo ani z panského, ani
z měšťanského pivovaru v Hradci Králové; nebyli
také se žádné strany k tomu nuceni. Jinak bylo
ovšem u hospod, které povstaly během pozdějších
let. Ty na základě smlouvy byly povinny odebí
rati nápoje od královéhradeckých pravovárečných
měšťanů. Dle gubernialn. vynesení ze due 14.
dubna 1834 tehdejší magistrát neměl na měšťanské
pivovarnictví vlivu ani jako vrchnost ani jako po
litický úřad.

Tisie kilometrů pe Nilu, cestahorním
Egyptem až k prvému kataraktu, jest název před
nášky pana O Koska, člena Českého klubu foto
grafů-amatérů v Praze, již uspořádá odbor Ná
rodní Jednoty Severočeské v Hradci Králové v
neděli dne 28. října odpoledne v městském divadle
Klicperové. Při poutavé této přednášce, jejíž
čistý výnos určen jest ve prospěch české menši
nové skoly v Těchoníně, promítati se budou ski
optikonem krásně kolorované diapositivy. Ceny
míst určeny jak možoo nejmírnější, by každému
umožněno bylo súčastniti se zajímavé i poučné
této přednášky. Lože 4 K, křeslo a sedadlo na
balkoně 80 hal., sedadlo 1. třídy 70 hal, sedadlo
II. třídy 60 hal., k stání v parketu 40 hal., v par
teru 30 bal., studentský, dělnický a vojenský
listek v parketu 30 hal., v parteru 20 bal. Skol
uím dítkám vyhražena galerie; sedadlo 40 hal.,
k stání 20 hal Předprodej vstupenek převzalo
ochotně knibkopectví firmy B. E. Tolman.

. Kars pro frančinu a angiičina prof.
Isnarda bude otevřen v obchodní akademii v Hradci
Králové v pondělí 15. pro frančinu a v úterý 16.
pro angličina v 7 bod. večer.

Zálošní úvěrní ústav v Hradel Krá
lové, jakož i filiálka téhož v Semilech přijímají
vklady na pokladniční poukázky proti 90denní
výpovědi na úrok 4'/,“, počínsje dnem 15. října
t. r. Poukázky vydávají 8e na obnosy: K 100,
K 600, K 1000, a K 5000. Výhoda pokladnič
ních poukázek jeví se v tom, že úrok ve vyplácí
čtvrtletně (u vkladních knížek půlletně) a hodí se
tudíž pro vklady, jichž úrokem hodlá se 00 ur
čitým důchodem disponovati. Na př. ku placení
činže a pod.— Koupí-li kdo 1. listopadu 4%,
pokladniční poukázku, obdrží úroky jiš 1. úaora,

další pak1. května, 1. srpna a konečněopět 1.
listopada. Viz dnešní insert!

Panorama místníboodboru Národní Jed
noty Ssveročeské v Hradci Králové vystavuje od
13. do 19 Hjna 50 nádherných obrazů města
Solnohradu a okolí Halleinu, Gastýna a j. Pano
rama otevřena jest denně od 3. hodiny odpoledne
do půl 8. hodiny večer.

Všeobecná úvěrní banka v Hradel
Králové, jejíž obchod vyvinuje se velmiutěšeně,
vykazuje koncem září 1906: Hotově splacéné po

díly K52.595 —, vklady K 114.66809, stav zá
půjček K 282.61660. Obrat pokludniční v měsíci
září K 35361970, obrat celkový od 1. ledoa 1906
K 2,785 894 94. Celková záruka hotové eplacených
podílů členských, fondů reservních a jiné korun
416.278:54.

Z Holohlav. Za značné účasti členů a
jimi uvedených bostí přednášela v neděli 7. t m.
v křesť.-sociál. lid. spolku pro Holoblavy a okolí
al. F, Jakubcova z Tauháně o sociálním úkolu žen.
Vroucími slovy na srdce kladla přítomoým ženám
a dívkám, by pamětlivy jsouce toho, že jedině
křesťanství povzneslo ženu, a jako vděčné dcery
církve sv. plnily věrně povinnosti své k Bohu.
Aby pak dokázala lživost nepřátel, kteří často
vylučojí katolíky z řad dobrých vlastenců, problá
sila se za věrnou dceru vlasti a vybízela přítomné
ženy, by nikdy uszapomínaly, že zčeských matek
se zrodily, zvláště by prakticky prováděly heslo
„Svůj k svému “ Další slova přednášející platila
matkám a mauželkám, ku konci pak povzbuzovala
dívky, které jedenkráte vychovati mají dobré syny
církve a vlasti, by hleděly se vzdělávati četbou
dobrých knib a časopisů a horlivým súčastňová
ním se pořádaných přednášek. Kó% by uaše milé
členky nespokojily 86 jen vyslechnutím této krásué
přednášky, za nit vzdáváme srdečné díky, ale dle
ní se také řídily, horlivě přednášky navštěvovaly
a prázdné chvíle, které jim po práci zbývají, vě
novaly ušlechtilé četbě, čehož za dnů našich jest
nanejvýše potřebí. A vůbec všechny členy povzbu
zujeme, by v horlivosti neochabovali, podporovali
katolický tisk, a nescházeli při žádné přednášce
naším spolkem pořádané! Zdař Bůh!

Úmrtí. V Kyšperku dne 9. října t. r. ze
mřel vldp. vikář a děkan Vácslav Tejkl. Narodil
se 22.prosince 1836 v Bystrci, na kněze vysvě
cen 25 Července 1863. R. i. p. — .O životě a
pohřbu zemřelého přineseme článek v příštím čísle.

Z Opočna. (Osobní). Pan MUDr.Jaroslav
Zimmer s Hlinska,bývalý [. sekundář a operatér
v nemocnici německo-brodaké, nyní assistent na
klinice chirurgické v Praze, jmenován byl ve
schůzi obecního zastupitelstva. v Opněně dne 10.
ifjna b. r. primářem tamní veřejné nemocnice.

Německý n a práva českýchhostů v Praze. Sdělujese 8 námi, že pražskou
zprávu pod bořejším titulem v Č. 38. t. 1. uve
řejněnou nutno opraviti. O výstupu mezi českými
bostmi a německoa majitelkou psa na Žofíně není
prý restauratéru Žofioskému p. Krátkému naprosto
nic známo, ač týž po celou dobu koncertu hor
nické kapely byl přítomenv restauračních místno
stech. P. Krátký též nezavedl v restauraci žo
finaké německých programů. — Těší nás, že
v místě tak důležitém věci se mají lépe, než jak
jeme byli prve spraveni.

Honbu za poslaneckým mandátem
me Pardubska. Kaodidáti poslanečtína Par
dubsku pořádají jiš voličské schůze a sbánějí do
bromady své stoupence. Ve čtvrtek dne 4. t. m.
svolal takovou schůzi kandidát sociálně demokra
tický red. Svěcený v dělnickém domě v Pardubi
cícb. Tři rudé plakáty vedle sebe ohlušovaly pří
chod věčného poslaneckého kandidáta, nyní opět
sčítacího kandidáta na Pardabsku. Černé na čer
veném stálo tam, že je všeobecné volební právo
ve velikém nebezpečí, že je třeba dělati opět
rámus a demonstrace a mnoho jiných nabubřelých
frasí, zabalených v básnické póse a vypočítaných
na balamucení nemyslících a to všecko proto, ab
kde kdo přišel večer poslouchat p. Svěceného.
nějakém protestu proti tomu už nesnesitelnému
sdražování životních potřeb židovskými velkoka
pitalisty ani muk. Žádná protestní schůze, žádné
terroristické průvody na potírání velkokapitalisti
ckého molocha, nic proti nestoudnému plnění bozed
ných židovských žoků potem a mozoly dělnictva,
nio o židovských švindlech a lichvě s ublím, ma
sem atd. O tom jakoby předáci „atiskovaných“
pic nevěděli. Jen tak mimochodem se o tom učiní
poznámka, aby se neřeklo, jen tak drobounkým
tiskem se někde vzada o to zavadí, aoiš by se
jssně a určitě ukázslo na původce toho vydřidná
ství. Jazyk je svázán a race spoutány tučným
židovským semencem. Aby svedený lid neviděl a
myšlénky jeho se odvrátily ode všech těch upírů,
nadá se katolickému náboženství a jeho kněžím
a židé mají pokoj — protože si jej mohou kou
piti. Dobře tedy; dovede-li p. red. Svěcený po
staviti se otevřeně a energicky proti tém všem

židovským čachrářům a vydřiduznám, pak my
křest. sociálové„pójdeme při volbách s ním. —Pokrokářům, kteří se tolik kasali, skřižoval svojí
resignací navržený kandidát prof. dr. Drtina jejich
plány. Byli si skoro jisti, že 6 tak „siloým“ kau
didátem, za jakého považovali dra. Drtinu, musí
zvítěsiti. Za tou příčinou ejeli se pokrokáři vne



děli dne 7. t. m. v Pardubicích v čele se svým
;generálem dr, Masarykem. Usnešeno kandidovatí
snámého dra. Boučka. Kdyby pokrokářský kandidát,
at ai je už dr. Bouček nebo kdokoli jioý, chtěl
-také hlasy křesťanských sociálů, pak by se to
moblo státi jen pod jednou podmínkou. Alespoň
jebo kandidátní řeč by musela směřovati k tomu,

„aby evabgelici a šidé vystoupili se svých církví
a zřekli se svého náboženství. Vedle tobo museli

-by pokrokáři uepořádati aspoň tři debatní večírky,
při nichž by se důrazně propagovala myšlénka o

-odpadu evangelíků a šidů od jejich náboženského
vyznání Toho-li se pokrokářský kendidát dovede
směle odvážiti, pak může směle na nás počítati.
— Také S'aročeší hlásí se k životu. Navrhlí na
Pardobsko univ. prof. dra. Horáčka. Myslíme, že
tato kandidatura nebude šťastná. Ač strana staro

-Česká napjala všecky síly a pobídla usilovně své
přívržence, nezdá se, že by jí při této volbě ky
nula nějaká naděje. Dle všech příznaků má dr.
„Horák, advokát v Pardabicích jako mladočeský
kandidát, největší chance. V Pardabicích a Holi

-cích jsou pro ného. Osvěta lidu hází po něm ku
mením nadávek. A to je pro něbo jako pro kaž
dého vždycky dobré znamení. Větší reklamy se
nemohlo dru. Horákovi dostati jako láním Osvěty
idu. Budou-li si pokrokáři počínati tak „rozm:
lým“ způsobem, jako to učinili v neděli při schůzi
v Holicích, pak má dr. Horák vítězství na celé
čáře jisté Mluvil tam také dr. Bouček, jako sou
peř Horákův. Pardubice nazval ušlechtile Kocour
kovem. Pak jsme od p. dra. Boučka Čekali asi
takovouto řeč: Víte, milení voličové, že nejdůle
šitější a nanejvýš časový zájem národa českého
záleží v rozluce manželství. Dělal jsem v tom
směru po širé naší vlesti kočovuého učitele a 86
znal jsem, že nic nepomůže národu českému jedině
rozluka manželství a — dr. Masaryk, můj pán.
Volte mě a já vás všecky rozloučím. V tom leží
spása Českého národa. Nic jiného než rozluka
maoželství. Také pan redaktor Hajn 8e ukázal
v Holicích, jak dovede nenávidět avého soka. U
kázal se jako drsný agitátor avé strany. Jízlivost
a nenávist jen sršely z jeho řeči proti dra. Ho
rákovi. Bravo, p. Hajnel

Dezvaky tábora u České Třebové.
(Před čtyřčlenným senátem kraj. soudu v Chrudimi).
Na cestě ze znamého tábora katolického na Ho
rách šli za Členy národně-katolickébo spolku „Vla
stimila“ tři mladíci z Parnfka. Při setkání s kato
líky začali se otírat o řeč JUDra. Jos. Myslivce.
Jednatelka damského odboru, sestra Al. Štantejská,
ozvala se proti řečem veleučených mladíků. Milá
denci hned na to začali dokazovat své vyšší vzdě
lání tupením víry katolické a kněží. Křest. sociál,
bratr Frant, Štantejský zeptal se nejkurážnějšího
mluvky, ku které straně se hlásí. Prý k národní.
Štantejský mu na to řekl: „Kdo je pravým ka
tolíkem, je pravým národovcem; a kdo je pravým
národovcem, je pravým katolíkem " Rozjařený jun,
aby ukázal, jak ideálol smysl má, řekl, že jest
sice katolíkem, ale že 86 za to náboženství stydí
a na ně.. .. Teď bychom 8e jenom měli ještě
zeptat, zda matka tohoto umravněnce byla nějak

nepikledná proto, že byla vychována katolickýmnáboženstvím. Statisíce, milliony vzorných, oběta
vých matek vychováno bylo katolickou víron. A
synáčkové, kteří jsou téžce od katolických matek
vychovaní a svým životem těmto matkám jenom
činí zármutek, hanobí náboženství, které jejich
matky učinilo velkými. Katolická matka netlachá
na veřejných schůzích o. vzdělanosti, lidskosti a
podobné velkobubé fráze; ona bez bluku tiše a
skromné v domácnosti skutky dobročinné provádí.
A synáčkové jdoucí « hospody dovedou plivat po
těch ideálech, které jsou jejich matkám nejdražší.
— 3. října promluvil si «e „vzdělaným“ národov
cem krajský soud. Svědky byli: František Štan
tejský, Aloisie Štantejská a Roman Rus. Státní
pávladní poukazoval na to, že jinověrci své víry
netupí. Poleběující okolností pro vinníka bylo, že
pronesl urážlivý výrok ve stavu podnapilém a že
jest ještě nezletilý; odsouzen na měsíc do těž
kého žaláře zostřeného několika posty. Kdož ví,
zda jeho soudrazi neudělají z tohoto juna ubohého
mučedníka, „pronásledovaného od klerikálů.“ Jen
pozor, mládenci! Jako si váží katolík cti vlastní,
tak si také váží svého svatého náboženství. Kdyby
takové urášky katolík vědy jen bez hlesu snášel,
brzy by naného jeho odpůrcové psí hlavu atrčili.
Až začnete jindy „luštit náboženskou otázku“
těžkým jazykem, pamatujte ai, že takový jazyk
sekne lehce, kam nemá. Nezletilý hoch těžko si
truňkem k většímu rosumu pomůže. A ani ten
boch nemá takové viny, jako ty listy, které ho
prolhaně a nepoctivě proti katolictvu štvou. Ejble
výsledek „vzdělavací“ činnosti „osvícených“ listů!

Z Čermné. Neobyčejnoulegraci připravili
nám o minulé neděli, 7. října, naši socialisté. Týž
den pořádala Odbočka Všeodb. Sdrožení pro Kyá
perk a okolí, která má mladou, ale činnou sku
pinu vo Verměřovicích, také v Čermné veřejnou
sp. schůzi. Tn za přítomnosti 500—600 lidí za
hájil br. Motyčka jako předseda a na to slova se
ujel vdp. P. Krenk, místní kaplan, jenš jasnými
blovy poučil posluchače o bídě dělnictva v ohledu
umotné1, mravním, politickém a náboženském,

kásal na jediný krok k méchraně, svépomoc, or
aulsaci a vysvětlil snahy Všeodb. Sdružení křest.

děloictva. Dlužno saznamenati, še běbem před
vášky zachován úplný ktid i u milých červených,
ale teď to začalo. Páni se přemábali dost dlouho,
červení byli celí. Jeden koukal os druhého a
s tváří jejich dalo se vyčíst mnohoslibné: teď
něco uslyšíte! Nepromlavil nikdo z místních i ti,
ač mají jinak moc řeči, pěkně mičeli, ale zavolali
si oš odněkud z Mýta věhlasného řečníka soudr.
Nováka. Říká se, te stačí „dobrého po mála“ a
proto když nám toho dobrého už přes půl bod,
dával, tak Se to nechtělo líbit ani posluchačům
ani předsedovi. Ale milý Novák, jak už u avého
flašinetu měl kliku natočenou, nemohl zarazit a
brál stejnou dál O čem mluvil? Vychvaloval
franc. revolaci, chvástal se. že u nich opravdu je
náboženství věcí soukromou, špinil klerikály a
tvrdi), že tito si dělají z dělnictva berana k do
Bažení svých cílů. Odpověď mu dal předseda na
tu sláva revoluce, a dp. V. Krenk se ho tázal, co
míoí slovem klerikalismus. To zodpověděl hloupě, a
co ne toho „berana“ týče, tu si „host“ náš sedl
a — mlčel, mlčel, a mlčeli jebo „velectění“ přá
telé a smích zněl dvoranou vaplněnéto sálu. O
tom stanovisku soc -dem. vůči náhožeuství slyšeli
posluchači zásadu Kautského a měli toho dost.
Uspěchb přednášky byl úplný; naši rudí občané
potom si svůj rozum nechávali pro sebe. Radíme
jim ale pro podruhé, aby neslušným chováním ne
dráždili lid, a nevolali: „To jste kfestanky“, když
některý z nich nemá s křesťanstvím více společ
nébo, než svůj zápis v matrice. Na shledanou!

Slavnostní posvěcení obmoveného
chrámu Pámě v Humpolci. Starobylýchrám
Páně sv. Mikuláše, ve slohu gothickém od řádu
Německých rytířů ve 13. st. zbudovaný, doznal
letos velice pékné vnitřní úpravy a obnovy. Pra
cováno 0 polychromii jeho skora po celé léto,
krásná stará fresková malba na báňové klenbě
z roku 1727., zoázorňující poslední soud, byla
důkladně opravena a nové malby temperou vy
pracované na stěnách chrámových, znázorňnjící
naše světce, sv. Václava, sv. Ludmilu, jakož i vý
jevy za života sv. Norberta (uzdravení slepé ženy)
a bi. Hroznaty (jeho zajetí) pěkněse vyjímají.
Malba řídil a provedl umělecký malíř z beuronské
školy fr. Pantaleon Major a mistr p. Jaroslav
Filip. Pěkoá, barevná okna do presbyteria zakou
pili p. t. páni manželé Hornekoví a Hrabalovi, p.
Richard Valeský, lékárník, a pí. Amalie Schierová.
Posvěcení obnoveného chrámu Páně vykonal o mi
nolé neděli 7. října b. r. dopoledne J.M. vsdp. Salesius
Roubíček, opat ze Želiva, za přísluhy vldp. vik.
sekretáře Jos. Matouška, dp. Hogona Kubíka,
provisora želivského kláštera, a domácích duchov
ních vldp. děkana Norberta Beneše, vpp. Odona
Vorlíčka a Prokopa Nováka, kaplanů. Po posvě
cení měl promluvu vadp. avětitel, v níž uvedl
příčiny, pro které Církev naše volá všecka umění
do chrámů svých, ve kterých všecka umění o
závod pracují a barmonicky se soustřeďají, aby
z chrámu katolického vytvořen byl obraz budoucí
naší vlastí nebeské a tak aby o každé svatyni
naší platila slova písma 8v.: „Aj, stánek Boží
s lidmi a přebývati bude s nimi, a oni lidem jeho
budou a on Bůb snimi bade jejich Bohem.“ (Z).
Jan 21, 3.) Mile potěšilo pak zdejší osadníky,
kteří o obnovu svého kostela mají hlavní zásluha,
když jim byl přečten dopis Jeho Biskapské Mílosti,
adreasovaný vsdp. opatu želivskému a jehož obsah
byl následující: Ku potěše a k radosti své četl
jsem v listu Vaší Vysoké Důstojnosti zprávu, že
obnovení děkanského chrámu Páně v Humpolci
s pomocí Boží a s přispěním Ššlechetných dobro
dinců bylo skončeno a že bodláte o neděli příští
chrám tento poavětíti. Dávaje úplný souhlas svůj
k tomuto posvátnému úkonu, milerád splňují přání
Vaší Vysoké Důstojaosti, že jest též přáním mým,
abyste totiž ráčil jménem sným vyříditi můj
vrchnopastýřský vřelý dík všem, kdož o obnovení
svatyně této záslub si získali, zvlaště pak slavné
městské radě zdejší, horlivému tamnímu ducho
venstvu, jakož i obětavým dárcům krásných oken.
Bůh odplatiž štědře dary svými časnýmii věčnými
všem, kdož jakoukoli obětí o zvelebení domu Jeho
se přičinili. Jim všem na důkaz vděčného uznání
ze srdce posílám své vrcbnopastýřské požehnání.
Josef, biskup. — Pontifikální mši sv., při níž pě
vecký sbor Cyrillské Jednoty Hampolecké, řízený
výborným ředitelemchoru p. Ottou Rychnovským,
krásné, přesné, chorální zpěvy přednesl, ae vý
snamná slavnost tato pro rozsáhlou katolickou
osadu Humpoleckou ukončila.

Divadle v Rychnově m.Km. V neděli
dne 14. října sebrají ochotníci zdejší francouz
skou veselobru: „Vikomt z Letoriera“ od J. Bay
arda. Pro české divadlo upravil Novák. Umění
milovnó obecenstvo naše očekává, že mu uchystán
bude jinačí duševní požitek nežli předešlým „Auto
mobilistou“. S pýchou ponkázati 6e může, jak
naši ochotníci vynikali na výstavě v Hořicích.
Známe mezi nimi některé opravdu významné ta
Jenty, na př. pp. V. a J., sl. V, a jiné a proto
nám je nemilé, že své síly a nadání plýtvají brou
takového bezcenného braku. Anebo chtějí naši
ochotníci, aby matky ae bály véstí své ještě ne
zkažené dcerky do divadla, anebo aby ge rozpa
kovali učitelové, mají-li kdy vůbec své žáky na
představení ochotnické dovoliti? Víme, še pan re
žisér jest mužem sečtělým, který, chce-li, můše

nalézti dosti kusů poskytujících poučení anebo
— elučnou zábavu. Nemyslete, že naše obecenstvo
stalo se jiš nemmyslícía Ibostejaou massou!

Z Náchoda. Politický křest. soc. klub
pro Náchod a okolí uspořádal v nedéli 7. t. m.
v sále p. Krouského spolkovou schůzi pro členy
a zvané busty. Schůze byla četné navětívena, do
stevili.se stoupenci a členové z Hronova, České
Skalice, Červeného Kostelce, Starkoče atd., též
okolní „vesnice byly hojně zastoupeny. O „poviu
nosti katolíků sa naší doby“ promluvil p. Frant.
Šupka, úředník z Hradce Králové. Řečník obšíraě
a jasně poukázal na smotné hospodářské i mravní
postavení v naší společnosti a na z toho vyplý
vající nutnou organisaci katolickon, což bylo za
všeobecného souhlasu přijato. Účinně do debaty
zasábli pp. Balcar, Vesecký, Zelenka a Kovářové.
Uaneseno ibned přikročiti k zakládání místních
organisací. Zdařilá schůze skončena za zpěvu Kol
píngovy písně,

Pomozte trpícím na Bonošovsku!
Nejhůře postihla živelní katastrofa farnost chotý
Šanskou. Voda zde vystoupla na šest metrů a
brala vše — statky, lesy, pole, nářadí, dobytek.
Na 200 lidí volá tam úpěolivě o pomoc a vítá
8 povděkem každé sousto, každý kus oděvu, obuvi,
prádla. Bída posud veliká. Milodary pro nešťastné
trpitele přijímá dp. Ferd. Schmidt, farář v Chotý
Šanech, pošta Postapicu.

Různé zprávy.

»„OBNOVU« V PRAZE
dostati Ise v knihkupectví p. Františka Hovorky
v Žitné ulicí a v prodeji novin p. M. Vlčka na

Příkopech.

(12)Také vtipný žarmalista ft „Čas“
citoval elova papeže Pia X.k francoazekému Šurna
listovi v příčině zákona rozlukového: „Nezavrhl jsem
ten zákon já, nýbrž Kristos, jehož papež jest poubým
sluhou. Nesluší poslouchati zákona nespravedlivého,“
Ač mravní význam smyslu tohoto výroku na prvý ráz
jest každému rozumnému člověkn jasný, přece v re
dakci „Času“ vyskytl se kdosi, jenž stoj co stoj musil
světa nkázat, že vtipnou kaši nikdy nejedi. Napsalť:
„Projev papožův musí vyvolat v diplomatických kru
zích největší aensaci, neboť 89 v něm poprvé prozra
zuje činná úžast Kristova v mezinárodní politice.
Zábadou jest pouzs, kde a kdy se odbyla tejemná
uadience papežova, na které Kristas uařídil svému
náměstka, aby zavrhl církevní zákony franconzské
vlády.“ (Co bychom řekli člověku, jenž slyše číst
rozsudek ve jménu císaře, tázal by se, kde a kdy
dotyčný úředník měl audiencí u císaře, na níž mu
císař nařídil, aby tak a tak rozsoudil? Odpověď by
snad vyzněla v ten umysl, že člověk ten spadl a mě
síce anebo jest neohraničeným pošetilcem. Ale tak
již to bývá, že když „Čas“ chce v ipně mlaviti, po
sledním slovem vtipu zadá vždy umrtelnou ránu.
Takové časopisy ovšem neodebírají se pro bystrost a
vtipnost, ale z krajní zášti proti církvi. Tato zášť
jest tak slepá, že nedovede rozeznati, kde pleva 8
kde zrno.

Nové ukázky socialistické vzdělá
vací práce. Skladník socialistického koneumního
spolku „Vorwárte“ A. Wesp ve Staré Roli u Karlo
vých Varů zpronovéřil 309272 K, a aby ho Četníci
nevyrušilí v šťastném užívání lehce nabytého majetku,
ujel do neznámých končin. — Jak ohytře dovedou
sociální demokrati z cizího hospodařit, o tom nový
důkaz podal tyto dny proces před porotou lineckou.
Soudrub Plózkingor, představený socialistické dělnické
pekároy v Linci, podal žalobu na redaktora křesťan
sko-sociálního listu „Linzer Post“ Eugena Krafta pro
urážka na cti. Radaktor Kraft byl všěskjednohlasně
porotou osvobozen. Oč šlo? „Linzer Post“ přinesla
článek: „Radá rasovna“, v němž hospodářství v soci
alistické pekárně podrobeno bylo zdrcující kritice.
Mezi jiným v článku stálo: „Tovaryši v této pekárně
zřídka kdy déle vydrží; vysvědčení jejích z této po
kárny bývá jen za 2 neb 3 neděle. Zelištní je, že tam
tito tovaryši vždycky onemocní a beroun potom po
dlouhou dobu nemocenskou podpora z pokařského spo
lečenstva. Tu lze právem tvrdit, že rudí soudruzi
všade zneužívají každého zřízení na ochrapu děl
nictva. Právě oni pekaři, kteří do nemocsnské po
kladny nejvíce platí, používají pokladny jen v nej
větší tísni, ti pak, kteří málo. přispívají, tí
jsou pilně do nemocenské pokladny posílání, aby
páni chefové v dělnické pekárně mohli zaměstnat
jiné soudruhy a Linec aby zaplaven byl vadými
tovuryši.“ | Zajímava byla také řeč obhájce | ob

žalovaného redaktora, Z řeči je patrno, jp socialistéuměli v normocenské pokladně pekafské hospodařit.
Pravil, že nemocenská pokladoa pekařská má ročního
příjma 700 K. Udáváním mistrů pro nezachovávání
nedělního klidu a odpočinku vzrostl příjem pokladny
s pokat as 4800 K, Přes tento značný příjem skončila
pokladna deficitem 400 K. Jest tedy sfejmo, že se
hospodařilo způsobem prapodivným a odsazující kri
tika še je oprávněna. — Jak se stará německé soci
ální demokracie o dělnictvo? Borlínští aocialisté vy
brali 807.000 marek na ruské bezcitné revolacionáře,
kteří jiš tisíce nevinných lidí zákořně se světa spro
vodili. Většina raských rovolacionářů sestává ze šidů.
Není tndíž diva, že němečtí židovští vůdcové tak
starostlivě pečují o své souvěrce raeké. Na židovský
dynamit, pamy a rovolvery šidovětí předáci sociální
demokracie rádi peníse shánějí, ale pro chudé sirotky,
vdovy, atd. dělají příliš málo. — Socislistický orgán
„Vorwšrte“ se bojí, aby nezačali dělníci šetřiti, Soci
alisté totiš potřebují své čety doplňovati ros háranými



a zbědovanými lidmi. Proto „Vorwárte“ píše: „Plané
řečí, fe natno je spořiti, chceme-li nouzi ojíti, tříští
se o ekatečné životní poměry. Nádenník spořící a
denvě se plahočící v prácí žije dnes nejbídnější šivot
a nepřijde k ničemu, kdešto nepracující a živote v roz
koších užívající buršoa bromadí bobatství na bohat
ství... Myšlenka socialismujiž příliš hluboko sa
pustila kořeny, než aby se dal dělný lid o svóm stavu
klamati. Dělný lid nechce si odříkati, nýbrž požívati
(nicht entesgen wil díe Arbeiterklaese, sondern genie
ssen“), chce dle svého postavení přiměřeně býti od
měn'n. Dokad kapitelistická společnost loupí síla děl
níka a připravaje ho o oroce práce, není odříkání,
nýbrž požadování heslem, jež oživaje třídu dělnou.
Brdinové ctnosti nechť obrátí ová slova k zámožným
a ušetří tobo třídu dělnou.“ Toble už jest přece rada
bezcitná, ženoucí dělníka do větší bídy, než v jaké
te nalézá. Hodně užívej, chudý dělníku, abys jako
stálý proletář zůstal tím spíše sluhou velkokapitálu!
A kdyby aspoň „Vorwirts“ 2 lásky k dělnické třídě
dodal, že každé užívání dělníka neoblaží a že naopak
ho činí mnohé radovánky krajně nešťastným! V ea
mých Čechách se vypije ročně za 120 millionů korun
kořalky. V Německu se vydalo na pití od r. 1900 až
1904 celých 678 millionů marek. Činí takové pití
proletáře šťastným? Počítejme, jak veliký kapitál by
se shromáždil, kdyby dělnictvo peníze dávané židov
ským prodavačům kořalky schovalo jako úsporu!
Jenže toble by byl boj proti šidovskému kapitálu,
byl by to boj za osvobození dělníka — a proto k tomu
požidovětělý tisk socialistický raditi nebude. Nepoctivý
tisk chce viděti stále houfy zbědovaných proletářů,
aby mohl roniti farizejské slzy nad bídou lidekoo;
až by si dělnictvo trochu pomohlo, pak by dosud zna
menitě placení rudí agitátoři přišli o výdělek.

Divotvorný rabím v Sadagoře ze
mařel. „Hiaa“ píše: „V těchto dnech zemřel v Sa
dagoře v Bukovině divotvorný rabín Israel Friedmann,
který byl za ohromného účastenství židů z Haliče,
Bukoviny, Ruska a Romunska jsko veliký prorok po
chován. Sadagorský divotvorný rabín sloužil mnobým

židorsko-německým Apřeorat dm za předmět zajímavého líčení, ačkoliv bylJerael Friedmann zcela oby
čejným chytrákem a špekulantem, který dovedl z leh
kověrnosti avých věřících velmi obratně kořistiti na
své obobacení, jež bylo účelem celé jeho náboženské
horlivosti 8 jeho divotvorného šálení. Divotvorný
rabín vedl domácnost, která vyžadovala ohromných
sum peněz, jež obnášely etatisíce korun. Zámek ra
bínův byl nádherným panským sídlem, jehož vnitřní
úpravě ae přemnohý támek šlechtický nevyrovná,
Členové jeho rodiny žili v přepychu. Zejména dcery
židovského divotvorce objednávaly svó šatevo v Pa
říži a ve Vídni. Rodinné skvosty jsou pozorahodnou
vzácností, jak uvádí „Neue fr. Presse“, z níž tuto
zprávu vyjímáme. V poslední době se příjmy divo
tvorného kejklíře ztenčily, a sice následkem nepokojů
v Rusku, odkud nedocházel pravidelně židovský ná
boženský tribut. Lékařům, kteří se tázali divotvorco
po čas jeho nemoci, čeho by si přál, odpovídal stálo:
Nic, než ozdravení! Když zemřel, byl zámek jeho
obklíčen tisíci židů, kteří po celé hodiny rukama
lomili a naříkali. Nářek jejich bylo slyšeti dále vcelé
Sadagoře a v okolí. Prudké výbachy nářka opakovaly
se i v noci, kdykoliv se některý člen rabínovy rodiny
ukázal u okna. V den pohřbu byla na nohou celá
Sadagors. Byli ta židé z Haliče, Bakoviny, Raska a
Rumanska, kteří tábořili pod širým nebem, na ulicích
nebo na dvoře zámka židovského. Dosud není úplně
zjištěno, ale jest pravděpodobno, že se k puhřbu do
stavily také socialistické deputace z Vídně a z jiných
měst evropských. Pobřeb byl ve 3 hodiny ráno. Mezi
nářkem ozývaly ee hlasy sběratelů peněz pro rabín
skou rodina. Každý žid chtěl v tomto okamžiku činiti
pokání za svou velice hříšnou daši. Pohřeb vykonán
byl velmi rychle. U otevřeného hrobu rabínova ne
znale stále stopňovaná náruživost a fanatismus žádných
mezí. V posledních dnech dostala rabínská rodina

přes 5000 depeší od židů a liberálů z celého uvěta.šecky židovaké redakce, židovětí professoři, ministři
a káranci vyslovili soustrast. Otec Ieraele Friedmanna
jest pochován na ústředním břbitově ve Vídni. Ve
víku brobky jest úzká skulina, do níž házejí ctitelé
rabínovi, kteří věří v jeho divotvornou moc, psaní so
svými stížnostmi a prosbami. Potud židovako-německé
listy. Z toho mobou poznati naši liberálové a socialisté
s realisty, že se pro jejich kultorní a osvětovou práci
otevírá široké pole mezi židy nejen v Bakovině a na
východě, nýbrž v celé Evropé.“ — Co o tomhle soudí
nuše pokrokářské a socialistické listy? | Zázračným
Lurdům se posmívají, ale celé pluky pověrečných šidů
nechávají na pokoji. Veliká jest 'o0c Iernele mezi
národy,

Němel učí ae česky. Zášť proti všemu
českému jest u většiny Němců dostatečně známá.
Řeč česká je už z daleka uráží. A naši lidé, na
byvše zatím znalosti jazyka německého, získávali úřady,
v nichž se užívá obou zemekých jazyků, případně jen
německého. To německé povýšence zarazilo a již také
obrátili, aby nenáviděné Čecby přitiskli jinak ke zdi.
Ostatně každý rozumný Němec uznává důležitost ja
zyka českého, bez jehož znalosti v úřadech, obchodě
íd. tak enadno nelze ee obejíti. Proto zřízen právě
při německé universitů v Proze kurs jazyka českého,
ministerstvem vyačování schválený. Také na vídeň
ské universitě zřízeny budou karey jazyka Českého.
— Vida, fouká přece jiný vítr,

Bolest českých lidí ukázala se také při
zápira do české škol" „Komenského“ ve Vídni, Od
čarného ránaBe tíenily českématky s dětmi na chodbě
Školy a Chvjící Wěerdcem A jed ným tonorem všech
hoverů bylo stálé cpakování horoucího přání, aby
„A»neň pro moje díle“ zbylo místo ve škamnách nebo
třeba i vodle tjch, někde na atoličce v maličkém kou
tečku ,. I tu stoličku a stolek by matička koupila
z8 svých peněz, jen když by duška jejího drobečka
nebyvula ve škole cízí, kde by nikom nerozuměl a
všemi by byl pobrdán. Z vpadlých očí mlavily bo
roucí prosby k úřadujícím učitelům a promluvila-li
taková Z-n8, cítili jate, jak se zdržaje, aby neodhalila
relou rv. bolest... Tak ta stály jako matkyžebra
čky u séčivébo pram:ne u kažlým bnoutím tváře ze

ptaly s úskostí, bude-li jejich dětem dovoleno pít.A
jak málo bylo těch šťastných, kterým se podařilo do
stati své dítě k zapsání ještě včas. V první třídě
bylo jiš místa jen pro malý počet dítek, ve drahé,
tř tí a čtvrté žactva nad počet, jen ta s tam ještě
místečko prásdné. A to jsou matky a dětmi, bydlící
sde v nejblišším okolí školy. Z poněkud vsdálenějších
částí okresu sem jiš ani nejdou, protože vědí, že je ne
možno příjmont. Tisíce dětí českých jest takto od
kopnuto vzdělávati se v mateřské řeči, A v té Vídní
není smilování, a není dosud naděje, že by tu pří
znáno bylo českým lidem právo k české škole.

Pokrakové americké děti. Školáci«
severoamerickém městě Prospekt Hilla, jimž vyuču
vání školní již se zprotivilo, zaopatřili si dynamit a

zbo část školní bodovy do povětří. Pokrok šíříse věnde,

Nové časopisy. V Čes. Badějovicíchmísto
„Stráže“ počal právě vycházeti dvoutýdenník „Hlas
lidu“, směra rovněž křesť,sociálního. Částečně obráz
kový tento list všeobecně se zamlouvá, — Dr. Václav
Řezníček na Král. Vinohradech dnem 6. října vydal
prvé čísloČasopis „Týden“, jenž věnován jest otázkám
veřejným

Výskamná stanice pre mlékařství
zřízena právě v Praze, jakožto oddělení výzkamoé
stanice chemicko fysiologické čes. odboru rady zeme
dělaké na c. k. če“ vysoké škole technické Úkolem
stanice jest působiti soustavným zkušebnictvím a po
kuanictvím ke zdokonalení zužitkování mléka a jebo
produktů, nabádati k rationelnimu jeho zpracování,
seznamovati zájemníky se současným stavem země
dělského podnikání v tomto oboru, podporovati vzdě
lavací, učitelskou a praktickou činnna* konenlenta
mlékařetví, jakož i nmožniti zemědělským podoikům
s'álou a levnou kontrola surovin i výrobků. Na sta
nici prováděny „budou veškeré chemické i bakterio
ligické rozbory mléka, smetany, másla a jeho ná
bražků, sýrů, přípravků mléčných a všech pomocných
látek používaných při zpracovávání. Rovněž i revise
přístrojů kontrolních a analytických bude vykonávána.
Dotazy, všorky k rozborům u vde ostatní mlékařské
stanice ne týkající adrosováno budiž na Výzkamnon
stanici pro mlókařetví v Praze, Karlovo náměstí č. 3.
— Tím v Čechách se teprvé dohání, co v cizině na
př. v malém Dánsku mají již dávno.

Listárna redakce.
Do Lukavice: Až příště.

"Tržní zprávy
V Hradci Králové, dne 6. října 1906 1

bl pšenice K 12-00—13 80, šita K 10-80 —10:80, jedma
neK10-20 —10-75.prosaK 00:00—00'00, vikemK 1000
—12'00, hrachu K 19:00—2000, ovsa K 6:60 —7-20,
čočky K 00 00—9900, jahe! K 20 00—00'00. krap k
18-00—30-00, bramborů K 3:00—3-20, 1 hl jetelového
semene červ. K 102 00—108 60, 100 kg jetelového se
mínka bíl. K00'00—00*00, růžáku K 0*00—0:00, máku
K 3200—88600, lněného semene K 0000 —00*00, lvu
kg žitných otrub K 11:60—00'00, 100 kg pšeníčných
otrub K 11'60—0000, « kg :vásls čerstvého K 240
—2'50, 1 kg másla převařeného K 0.00—0.00,
t kg sádla vepbového K 1:69 —0'00, 1 kg tvaroba K
0-28—0-33, 1 vejce K 0-6—07, 1 kopa okarek K 000
—0'00, 1 kopa zelí K 4:00—800, 1 kopa kapusty
K 3'00—400, 1 hl cibule K 400—000, kopa drob.
zeleniny K 1'00—200, 1 kopa mrkve K 200—000,
1 bečka švěstek K 0:00—000, 1 bl jablek K 8:00—
0:00, 1 hlhrašek K 000—00". —Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 29. září 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pěenice hektol. 212, žita
98, ječmene 315, ovse 282, prosa 1, vikve 0, hra
chu 3, čočky 00, jahel 5, krap 00, jetel. semínka
11, lněného semene 3, máku 3. — £.) Zeleniny:
zelí 60 kop, okarek 00 kop, kapuety 40 kop, cibule
108 hl, drob. zeleniny 184 kop, mrkve 83 pytlů,
brambor 356 bl, salátu 00 kop. — 3) Ovoce: jablek
32 hl, hrušek 00 bi, dvestek 106 beček. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 600 kus, podavinčat 4 kusy.

Knelppova sladová káva
nA způsobu Kathreinereva

2 lem,Dokyak„Kdynem
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ochran- o
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Zasláno.

Továrna nábytku

kobereového zboží

Adolf Novotný
w Týništi n. 0.

zve ot. obecenstvo k návštěvě svých továrních
skladů, v nichž zřízena nyní podzimní

výstava.
Prospekty výrobkůzasílám zdarma.

TCOCA
Do Nového Hradce Králové.

Farář na odpočinku

hledáBV——
ed 15. listopadu k cbývání, o 2 pokojích v pří
zemí neb polonpatře, s kuchyní a komorou, a
možno-li, 3 používáním zabrady astudní na dvoře.
Též by najal celý menší domek sa sahrádkou, co
možná poblíž kostela. Nabídky s udáním nájem
ného pod zn. „Stálost“ do adm. t. 1.

Č».P<Ú PPS |

Podepsaná městská rada vypisuje tímto
dle usnesení svého ze dne 26. záři 1906

IZOMLÍZUTS
pa obsazení místa

Správoe VOLÁPIJ
obce král. -věp. města Hradce Králové.

S místem tímto je spojeno roční služné
K 2000:-— a bezplatný byt v budově vo
dárny.

Při zřízení nové vodárny a elektrárny
bude služné přiměřeně zvýšeno.

Uchazeč musí prokázati, že absolvoval
vyšší průmyslovou školu v oboru strojnic
kém a elektrotechnickém, že je prakticky
vzdělán, by mohl při montování vodovodů
a elektrického vedení samostatný dozor
a zodpovědnost na se vzíti, že má odbytou
zkoušku strojnickou a topičskou a praxi
při obsluze parního stroje.

Věk vyžaduje se do 35 let; čtvrtletní
výpověď každé straně vyhražena.

Žádosti opatřené příslušnými doklady,
přijímaji se v hodinách úředních incl. 31.
října 1906.

L nudy král, věn, měsa KGB KNÁOVÉ
dne 1. října 1906.

Starosta:

Dr,Fr,Ulrich,m(o



9 a Čtěte! = | Reformamanželství.
W“ Prohlížejte 2. PieDr.Fr.Reyl
si také josertníčást „Obnovy“;při 4 domácnosti 9001- E Stran 145 registr. 8“. Cena 1 K 40 h.

Časopis »Čech« napsal dne 5. září o tomto

nákupuu firemu nás inserajících álních demokratů. u znamenitémspise:
odvolávejte se na „Obnovu.“ „Nedají-li dnes moderní lidé na Písmosv., na sřízení

Řada li. BE SP> Píše Hradecký. cívkevní,pak jest potřebívstoupitímeziněa těmi

©)| "Mojako8.410,čo „Čanovýohvah | || úhamnooaohubo Sot razí
Po, Již prvý dil hořejšípráce těšilnetak zoěné| | Zooúdaměkurěhěprovedla výsladkomjet se

P a e n ast al O pozornosti,že byl vydán v II. vydání. Zajisté že připouštížádnýchpochybností.Ukázavnečistépod
r V i II. řada,která ještě zajímavějšísvětlovvhádo ad eeproti „katol not tie eaně, ; náladu ,kteříz přesvědčenítleska

©) pom o aeraně socialistické, bude čtena sestej- mončojnké noroprtžitlootí Přosvěděnní vyvěrá. ze společenské mravní dekadence, která é po

Stran64.Cena16hal Pooko tot omáůvázato my

poslední čtvrtletí Alebo roku.hu Př hromadných objednávkách větší sleva. "NB anon jich dogmatiénost,jde spisovatelna kořenla1- : odkrývá s určuje ši sociálo f podlohu,
kješ za VObnora: Ai Čenové Dvahy“ Objednávky vyřídí obratem na Tákladěkteréž protispolečenský"Požadavekroz:

im: u i , laky byl postaven. Světovým protináboženským ná
dosud. administrace „Šasových Úvah“ v Hradci Králové zorem vysvětlujevznik a podstatu rozvodovéhobnutí,

Kdokoli platební povinnosti nedo- a dovozuje, kterak známí podmanitelé společnosti
: lidaké obratně chopili se společenaké choroby, aby

stál,nechťpošlelaskavěpenízebez- se Caan ak jí vyu ko výmsobeckýmzáměrům.Vceléknize: ezpečně adiscipli ě á í rozlukový

odkladně. Kdo odkládá, lehce zase o) ED 6 4 švindi, čímž spis slévá se ne hějakou zajímavou Ds.
zapomene. Nechť také každý, kdo hodilostí, nýbrž při ák
podržel si knihu o Karlu IV. a o re- danéskutečnosti, Pejí av lých astinných vránek
formě manželství, příslušný obnos vy- Bohatým materiálem, vhodným rozvrhem jednotli' : : i

rovná bez upomínání; ušetří nám tak K : k ( h lk výchkapitola myšlenkovoujednotoučiníprácedra.
Reyla nároky, aby byla hojněčt d laikůva kněží

moohočamu4 práce, ANONCKÉ LADULKY Bez nárokyabybyebond temaodily a ně
šlení, zdravého názoru nA věc, názoru opravdu 

| Administrace „Obnovy“ pro oltáře,v provedení velice "9 m nylokonýmjo drarěmodníE v Hradel Králové. vkusném,dvoubarevném, 50b- jednávkyvy
rubou dvoubarevnou, nabízi Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

©J| | ve třech velikostech Světoznámý
Biskupská knihtiskárna V

o HradciKrálové.— malinský křen =

EREPRS|EIREEKA|"rů s, Komokon
letošní klin a vy, % otiovnější tony voo JosefMikulecky,

, 9 vývoz malínského křenuNovýdům "7x2
-na PřažskémPředměstí206.- k : u9 Cvičení

C. k. místodržitelstvím koncessovauá.

Realitní Kancelář

[nž. C. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučaje se ku zprostředkování veške
tých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,

tak právní vyřispjíse co nejrychleji. — solidně stavěný, o 1 poschodí, se 4 byty, krásnon Og

Největšísara jak vnitrozemské, tak ovocnouahradou, Snina vd„podraší ihned so o, sabraniční. prodá. Dlužno hotověsložiti zl.

Nabídkybuďtež zaslány na adresu: Karel bKaucelář„HótelHyršl“. Zaboketsky,VídeňII, Engerthstr.205, SNOU ONCŮ.
Zápisné6 K. ce c. Ku potřebě

Telegramy:Kotrč,Hradec Král. é nSP d duchovníchsprávcůi katolických
snoubenců upravil a konalXXXXhas . AHMEA AntonínKaška.

OAROMON XI ŘONONONO ——= 70 Stran44,registr.8%.Cena1 brožova
o o o éh jsku 50 h, h

Biakopskáknihtskármav HradciKrioré| © račte si objednati 09poloplátněsezlacením80E
9 v . G

O0 kapesní O0 f ObjednávkyvyřídíBlsk.knihtlskárna, )5 kalendářT? o
nabísí školní knihy:

l. Malý kacechismus|
katolického náboženství.

Cena1 výtiskuvázaného80 h. organisací katol. na r. 1907. |[ 71 G

2. Střední katochismus K | ; ) l Tae" Čtěte a rozšiřujtetollokého náboženství. | o
oman ovatazábtant u, | MLUOLALOKYULUAULDANŮL| | open pe

3 V lk ň k f hi SmMuSs KalendářobsahujevědecképráceDr Šimáka | v IL vydání:
. ó ý a VOCALSM Dr. F. Reyla,prof.Drápalíka,Jukle, Dostálaatd Z domácnosti sociálních demo

katolického náboženství. Zvamenitápomůckave veřejnémživotěpro všechny krafů. Prozrazuje J. P. Hradecký
Cená T výtiska vázaného S0 h. o x Pay Cena16 hal. 2

, Cena 1 ex. v plátně váz. jest pouze 90 h

KatechínnyjsouJeňeájny na sejné scházíbobupé ra štou 1 K) 12 ex.po80 h, s poloviční Jubileum marianské a Lurdy,
Prodej proknihkupcejakos o. k. školníhokního- skabane, KOA ekemolářůpa 62k. | Jj | | Pe De Fr Reyl. — Coma8 halaklada 8 160, ajevou proti botovému"mgplacení. poštou po 94

Boudílení chudouškolnímládelnodějewe o Husitství a svoboda. Pise Jiříro 0 0 2 £ o .
víceprostřodnichvím© k. oka, dkoních rad, nýbržza 11 Objednávky. vyřizuje, Sahula. — Cena 8 hal.
lístků — ješ po jednomvlepený jsou s příjněamoi pad rak| | JOsefPolák, | 59
vědone veAkanoe ola Bu.)po tudidon | Mradso Králové, Adalběrtinam. Objednávkyvyřídí

zdapme pro chudé. © V tisku druhč vydání. | administr. ČasovýchÚvak
v r o | í -| VHradeiKrálové,o | EPGIGIDCIOICACTODR



Poustkova

Plzeňská pivnice
v Kolíně.

Založ. r. 1869. Založ. r. 1869

Útulné, vzdušné restaurační míst
nosti vodními vení:lacemi opatřené.Sní
dané, obědy a večeře v každé době svě
domitě upravené. Znamenitý. vyhlášený
Prazdroj a pardub. Porter. Nejlepší dc
poručeví sl. farních úřadů při dodávkách
piva v lahvích a v soudkách pro visitační
hostiny a pouti.

Nejreelnější obsluha.

Pro porady a schůze zvláštní místnosti.

České knihkupectví R, PROMBERGRA,
Olomouo.KT

PRU LÍDTOPAU

=in=
nechceš?

Kniha výstrah,
obsahající líčení aondů Božích na věčnosti a adá

vající prostředky proti nim.

Napsal Th. Dr. Karel Lov Řehák,
rytíř Božího Hrobu v Jeruzalémě, knížecí arci
biskupský přísežný notář, farář u sv. Dacha

v Praze.

Část prvá, jež vykládá pravdy o očistci
v příčině spravedlnosti i slitovnosti Boží
vpodobě30pobožnostínaměsíclistopadatd.

CenabrožK.. K340Játně s červ. ořís. v ponzdře . K 320
ladké černé kůži s pravozlatou
ořízkou v poazdře

„ "vkozí kůží elegantní s pravozlatou
olízkou v poazdře ee K440

Část druhá obsahujepobožnosticírkorní
za dušičky v očistel.

Cena K 160, v plátně a červenou oříz. K 240,
v kůši se zlatou ořísk. K 2-90, v kůži kozí se

zlatou ořízk. K 3 60.

Oba ločně v jedno vázané v plátně
ES hladkéX6—,vkozí E750.
Každá část jest o sobě úplná a tvoří celek. Račtež

laskavě dobrou knibu tato doporačovati.

UDO
i řesíní listy

(ex ofo) 40 kusů za 60 haléřů nab'sí

Biskupská knihtiskárna,

R Osc |aOI
Velice zdařilý

obraz sv. Otee Pla X.
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 25X30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkusném

Passepartout nabízí důstojnému důucho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

JBB

Biskupská knihtiskárná
v Hradel Králové.,

daným K B

*ě

1

sos.,
Bařtipánova

hůtalní restaurace
vwAdalbertinu

dovoluje si nabídnouti ctěnému obecenstvu co nej-

lépe k nastávající pojmout a zimní saisoně každýpátek večer

rybí polévku a ryby.
Každou sobotu špekové knedlíky s uzeným.

Mimo to doporočuje:

Dá I večeře v předplacení,
nebo a la carte.

Adolf Bařtipán,
hótelier.

PIVNÍ NÁŘUDNÍDANĚ

látek pro domácnost, jakož i dámských apánsk oh
látek jest u Tkaleov. výrobmího úpolečenstva „Vzájemnoat“ v Hronové. 6žlze

obdržetipertie zboží 30 mt.,obsabujícíkaždárůzné látky, zejména: plátna, oxfordy, bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd.,ješ
nechají se v každé domácnostivýhodu upotřebiti,
sa K 1I2-—, vyplacené od korun 20— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

VP D5
n

až do odvolání na úrok

«"a

<
Ó% m

h n

v“F.

DMAOo= s>

“-vPeDEY«F 57boMa| Toner
:3NY

=K
P« E

1)
A

2
pe6“«p

Bl)

o P

1.

Ki nákypyboží dopo

počuje. 86 obchod firmy

Cenylevné aa orné
dp

Při hotovémplagení
3, slevy. ©PR
Ja“čnh

olony a výbavy pro nevěsty.
zefirové kanafasy ade

ita u nááoěnboskooné
MY
+ —

- KDU

L- —ACO0
velkozávod

v Fardubicicit. |
Očekárajíce laskavou návštěvu a

trváme v dokonalé úctě

Růžička a Róssler.



SUKNA—É,B 9

uměl. závod sochařský a řozbářský
pro práce kostelní

V dyohrovů

(Čechy).
Zal. 1853.

Z „Časových úvah'
posud jsou na skladě tyto spisy:

Ralffeisenovyzáložny . . . . ... ... 8hUčtesezdějin-..... <- +.16,OslavaHusova-22 8,
Hradecká kolej Tov. Ježíšova r. 1038.. . 5,
ŽalobavyděděnceXIX.věku... ... 8,
O trestu smrti... . . -2 3,
Zrušení řádu jesultského. . 8,Vládažidovstva. -2 8,
Bliže k Římu ,
Moderní choroba a její protilék (o tisku) . 8,
Vyznání starého hříšníka
O sv. zpovědi
Svépomoc dělnictva
Pryč s dogmaty
Fara katolická a protestantská
O úpadku náboženství mezi protestanty .16,
Zpráva o sjezdě Českoalovanských katolíků v Hradci Králové
Veliký biskup
Důležitost pravého náboženství
Pokora a náboženství
Zakládejte odborové spolky
Husité jindy a nyní
Několik sfov o papežství
Katakomby - -< + + + ++ + + 8,Českénáboženství..... <- 16,1
O ústavnímživotěv Rakousku . .... ... 8,
Plus Vil. a Napoleon <- << + +- 8,
Sebevraždystudentů.. - .... -... 8,Českákonfesse. -<< ++.2,ÚUčelnostvpřirodě-+ 16,
Pohřbivati či spalovati mrtvoly? . . .. 8,
Moderní náboženství Masarykovo . .. 8,
Jubileum mariánské a Lurdy . . . - . 8,
Otroctvízrušenokřesťanstvím.. . 16Spojencispiritistů. . . -+ + 8,
O manželství —-. . .. <.. < < 40 8,
Braňmese ilskem. . . . . . +.. 8,
OzázracíchKristových. .... 185
Jest úcta Panny Marie oprávněna? . . . 8,MávětěvouuSlovanů...<. +<++- 8,
Volnékapitolyo spořívosti—- . ... 8,

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.

ozmarné©
> přihody.

Humoresky.0 .--. ©
Píše [lustruje

Jiří Sahula. K. L. Thuma.
Stran 175. Cena | K 10h franko,

Knížka obsahuje 9 rázovitých hu
moresek podaných formou populární.
Hodí se velmi dobře všem přátelům
svěžíbo a nezávadného humoru.

Objednávky vyřídí

| Biskupská knihtiskárna
w Hradoi Králové,

F- . . "i
: / AVN a 9 my, Ů NĚESSEASS SSS,

——ě————W©-—mm—-- - ji i

(P
190 zl.

angl. ložnice z tvrdého massivního
dřeva (žádný fornýr) nejmoderněj
šiho a bohatého provedení se za

ručením:

2 skříně dvoudveř. se zásuvkami,
2 postele,
2 noční stolky s mram.
1 umývadlo s mram.
1 zreadlo,

na každou atanici zasílá

továrna na nábytek a dekorační
předměty

K. V. Skuherský,
Hradec Králové.

„ Též na mírné měsíční splátky,
Žádejte prospekt a cenn k zdarma a franko.

G 2

i
We

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

prádla praporů, příkrovů, koberců aovevého máčimí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k, dvorního dodavatele

v Jablonném n. Orl, č. 86.,
Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —

Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotovézboží
k výběru fraoko.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

v Hradci Králové.

avštivenky
všeho druhu

nabízí bísk. knihtiskérna v Hradel
Králové.

OBRAZY
zrcadla, ramce

a umělecké výrobky
nejlevněji a w největším výběru

„u výrobce rámců

Jos. Kieslicha,
v Hradci Králové.

Vždy nové dopisniee,
papír, školmí potřeby a veškeré zboží

papírnické.

Ceny levné. Vzorky zdarma a franko.

Josef Strádal
dříve

Ignác Strádal

m v Humpolci E
doporučuje svůj hojně zásobený

sklad suken,
cheviotů a modních látek.

Vzorníky zimní se již rozesilají.

6“ Zásilky přes 20 K vyplaceně. "UN
Při hotovém placení 5%, slevy.

oHER 9

MB- Závod trvá od r. I955.



Historická hlídka,
Pan Mikuláš z Lobkovio.

(20) O pamětihodném tomto muži, jehož
záslohy o tři hlasy náležitě od potomstva se
neoceňojí, vypravuje neklerikální Kronika Za
pova následající: „Sluší pak poznamenati, že
často zmíněný Mikuláš z Lobkovic jest první
nám z dějin známý předek slavného rodu někdy
pánův, nyní knížat z Lobkovic. Byl syn Marše
z Újezda, českého rytíře, maje příjmí Chudý.
Při královské urbáři na Kutné Hoře byl pí
sařem již od r. 1406, a požívav potom zvláštní
přízně krále Václava stal se r. 1416 nejvyšším
zemským písařem. Jmenovali ho Mikulášem
Augastiaovým podle doma „u Auogostinů“,
který mu v Praze náležel, sám pak psal se
s počátku Mikulášem Cbudým z Újezda anebo
z Miličevsí; r. 1408 koupil statek Lobkovice,
i psal se z Lobkovic, od roku pak 1418, když
mu král zastavil hrad Hasištein, psal se z Lob
kovic i Hasištejna. Ve válca husitské bojoval
potom nu straně krále Sigmunda dosti udatně
a umřel r. 1435.“ (sv. II. str. 582, 583).

Slyšme dále, jak se pan Mikoláš z Lob
kovic zachoval v době husitství; poznáme tu
zároveň Husovo stanovisko k podávání večeře
Páně pod obojí způsobou: „Mistr Jakoubek ze
Stříbra počal první večeři Páně pod obojí roz
dávati r. 1415. Podávání kalicha při svátosti
oltářní bylo novým zárodkem sporův a různic,
a převedlo posavadní novotářské snahy na
jiné, ještě nedotknuté pole. Posavad usilovali
Hus a přátelé jeho blavně o oprava vlády a
řádu církevního, vlastní nauky o víře se jen
prostředně a mimovolně dotýkajíce; hádkou o
večeři Páně pod obojí spůsobou počali však
ponejprv učení křesťanské samo v sobě měniti.
Tu stalo se rozdvojení stran bned patrnějším
a stálejším, kalich stal se znamením přívržen
cův nové nauky. Rozumí se samo sebou, že
ne všickui, kteří s Husem učinili byli tak ří
kaje krok první, uvolili se také s Jakoubkem
učiniti krok druhý. Bylo tedy s počátku mezi
Hasity rozdvojení za příčinou toho kalicha, a
čím nesvornější mezi sebou byli mistři a
učenci, tím netrpělivěji všichni očekávali, co
o zavedení kalicha při oltářní svátosti sám
mistr Jan Hus poví.

Když toto počínání mistra Jakoubka
v Prazs Husovi v žaláři jeho Kostnickém ozná
meno bylo, dotklo se to citu jeho velmi ne
libě, proto že to ovšem přitížilo znamenitě
položení jeho ve při před sborem Kostnickým.
Však rozmyslil se brzy, a vida, že co se stalo,
již odstati se nemůže, umípnil sí, že přítele a
stoupence svého svým soablasem podporovati
bude. I sepsal v žaláři zvláštní traktát o při
jímání večeře Páně pod obojí, který za horka
byv do Prahy přinešen, tam všude roznášen
jest, aby všickni přátelé pokroku u víře vi
děli, že i sám mistr Has ten nový obřad chválí,
Však bylo patrno, že Hus kalicha té důleži
tosti nepřipisnje, jako Jakoubek a jeho přátelé,
a že Hus nejvíce jen v tom úmyslu kalich
schvalaje, aby ubránil roztržení a nesvornosti
mezi učenníky svými. Však nicméně přece
roztržení atalo se: již někteří světští páni a
mezi nimi sám pan Mikoláš z Lobkovic, pů
vodce onoho slavného Kutnohorského dekretu
r. 1409, ano i kněží, a mezí ními také sám
Husův nástupce při kapli Betiemské, kněz
Havlík, nechtíce přijmouti kalicha, od Husa
odstapovali a s církví všeobecnou zas de 6rov
návali.“ (díl II. str. 860).

O tom, jak se pan Mikuláš z Lobkovic
povznesl, vypravuje Kronika dále: „Když
takto v celých Čechách a na Moravě (v létech
1416—1418) pro náboženství veliké hnutí pa
novalo, vyskytli se nicméně ještě pánové a ry
tři, kteří nikoliv pro náboženství, nýbržz ji
ných ovšem neznámých příčin králi se zpro
tivili a proti němu ae zavinili. Král Václav IV,
je pokořil, a přijal tyto pány v červenci roku
1418 jen pod tou výminkou na milost, aby krá
lovského hradu Přimdy, jim zastaveného, při

jnouce sumu zástavní, postoapili také Mikuúšoví s Lobkovic. A tak tento rytíř Mikuláš
z Újezda potom z Lobkovic byv po létech za
své záslohy o krále Václava a jeho bratra
Sigmunda do stava panského povýšen a nabyv
velkých statkův, základ potomníma mocnému
rodu z Lobkovic položil, kdežto (vzbouřivší se

pánové) páni Boršové z Oseka čili Riesen
burka tímto svým posledním nechvalným vý
etupem slávu svého starožitného rodu navždy
zatemnili, a v chudobu upadše napotom i se
svými potomky v stava rytířském se octnoli
a nikdy více se nepovznesli.“ (sv. II. str. 724.)
Mozi tím vČechách bnotí hositské čím dále,
tím více 86 vzmáhalo a šířilo.

Ta v prosinci r. 1418 poslal Sigmund
bratra svéma králi Václavovi otevřený list,
v němž jej vybízel, aby kacířství v Čechách
vyhubil, jinak že mu jest 8e obávati křižácké
války proti království Českému. Král Váolar
v ledno r. 1419 dul mu v odpověď, že mu o
kacířství v Čechách ničeho známo noní. Tu
Sigmund v bněvu podruhé vybízel bratra, aby
všecko splnil, co svými posly do Kostnice sli
boval; jednota katolických pánů že se s ním
o schůzku umlavila v Uherské Skalici o vy
plenění českého kacířství, že tedy chce zcela
určitě, aby tam král Václav poslal své rady
8 plnou mocí zejména pány (imenuje se 7 pánů),
mezi nimi i pana Mikuláše z Lobkovic. Při
jdou-li tito radové a asvolí-li ku potřebným
krokům proti Husitům, puk že Sigmund bode
moci pro Václava a pro zemi českou věco
učiniti. A když i papežský legát slova ta pod
poroval, tu v smýšlení krále Václava stala se
proměna veliká proti Hasitům. (sv. II. str.
127, 728.) (Dokonč.)

ŘRRÁŘRKŘÁŘKÍŘÍÁHLÍÍÁÍÍ ŘÍÁÁÍC

Ovětoznámý pravý

malinský křen

8 $ 15 kořenů. 5K50h!20 . 5 nO.
25 n 4 n 50 „
30 „ . 3, %,

———————| od 10 kg. výše dráhou nevypla
cené za ceny levnější.

Neb gměs a sice: 5 kg. křenu,
3 kg. cibule, 2 kg. mrkve, 2 kg.
petržele, 1 kg. česneku a 1 kg.
cerelu, vše za © K zasílá proti
dobírce neb dle dohodnutí

nejstarší zasílatelství pravého malínského křenu

J. M. Jireček,
Kutná Hora.

o o

*dopisnice
“ B“ hradecké

jakoži
XXX novinky XXX

- dopisnic uměleckých
má ve velkém výběru na skladě

rvní královéhradecké
pectví, antikvariat a

=— závod hudební

Bohdana
M

r

ý nOoS3505
“ x

Y
TKÝelichara

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

— Denní prodej novin. —

Právě vyšlo!
Reforma
== manželství.

Píše Dr. Fr. Reyl.

RK

Potřebovali jsme v nynější kritické době

důkladného díla, v němž by do všech podrobností
byly probrány a oceněny zásady katolické i ná
vrhy našich odpůrců v příčině reformy manžel
ství. Nyní konečně tedy česká veřejnost dostává
do rukou dílo vážné, kritické, založené na dů
kladném studiu spisů katolických i mimokato

lických a při tom populární. Starejte se, aby bylo
pilně čteno!

Stran 148 registr. 8.
SP“ Cena i40K.

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

pe

šicístroje"M
pro všechny možné účely

——— ————

Hleďme k tomu, aby byl
stroj v našich závodech

koupen.

Naše závody poznávají se
vesměs dle tohoto znaku.

=



GRANDHOTEL
ps- v Kolíně. “gl

Znovuzřízenépokoje, místnostikaváremské
a restaurační. Každou dobu dobře upravená
studenái teplájídla. Vina stolní vlasteího
pěstění, plzeňský prazdroj, vyleželéko
línské zámecké pivo a pardubský porter. —
Omnibus ku každému vlaku. — Kaporadám a
schůzím zvláštní oddělené místnosti. — O hojnou
návštěvu prosí

Josef Paseka, botelier.

XKXXXOOOOOOOOOOOCAX
Půjčuji za nejmírnější poplatky

obleky
ke všem národ, slavnostem

všech druhů
i pro dětská představení;

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 2.

OOOXXXXOOOGXXXX
AAXAOIOXAOXCIOCXODOXAICXCXC|

KOKA KKKKAKAIAJ AAARAMAKAKAŘAKA]

Šeobecná úvěrní Danka

w Hradci Králové,
filiálka ve Vídní VI., Getreldemarkt 18,

přijímávklady od 1 K počínajena
úrok 4',—59, dlevýpovědi.

Záruka hotově placených závodních podílů, fondů
reservních a jiné ca. K 400.00000. Složní lístky

pošt. spořit. zašlou se na požádání zdarma.

Poskytuje půjčky úředníkům, učitelům, důstoj
níkům běhodníkům a vůbec důvěryhodným0

osobám všech stavů na výhodné splátky.
Poskytuje záloby na cenné papíry a skvosty a

zabývá se všemi obchody bankovními.

nilské řezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd. provádí

závod řezbářaký

Josefa Soudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi mírné.

Piana,
pianina,

harmonia

avarhany
Bojnovějších

uoustavy — levně

též na splátky a výměnu nabízí
první královéhradecká továrnaAL.HUGOLHOTA,

HRADEC KRÁLOVÉ.

$ Sklad na Velkémnáměstí č. p. 39. $
vedlelékárny.—————
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

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

a danKryšpín,
AŠA | (J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
? odborný

= umělecký závod —

pro Malby

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st, Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes

ME 60 roků na Malém ná

RAL (| městí pod loubím) dopo
ručuje Se

ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

pay < | ee * 32 šelenými< M)© brámy,sítěmi vsasením.

Veškeré rozpočty, skizzy i odborná rada bezplatně, beze
všízávaznostikn definitivní objednávce.

ORP“ Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání. “(B

o) Zdhalahalahylaní
ALAN

AVAVN'Á,“

CELYTEx M

FvA

"AVAV
LE

LEE

TAvVAvVAvavava

DAFCE]

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
3 (protokolovaná firma)

Av Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
zj (bratr P, J. Noškudly, (aráře vo Yýprachticleh)

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

: výrobní závod
Jjvšech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
-| Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

E se na požádání franko zašlou.

Oněududibadvdud(OHOUONOUDUDUD GNGUONPHUDu Budai 18 -BRod nd 0

al

pal
„„ Pr.!Jelínek, Slatiňany, Čechy.

výtečné chuti; zásilky 5 kg. franko
dob. zelená od K 11—, pěkně

pražená od K13—.
Každá zkouška nadmíru uspokojí.

Do Továrna na cottagová americká “

HARMONÍIA
též evropského systému

RudolfPajkrA spol.
v Hradci'Králové.

Sklady:
Budapešt, VIII.ker József
kórát 18 ss. — Praba,
Ferdinandova tř. 48. —

Vídeň-VIL.,Mariahilferstr.
86.

Cenníky zdarma a
franko.

Nejnižší měsíční:
splátky.>

Václav Poláček,
nad Kněžnou

odporučaje se P. T. duchovenstva, patronátním
úřadům a soukromníkům

provoškoréopravyjakož| přestavbyaladění
varhan a harmonií.

ORB* Raučímza nejsolidnější práce. ji

OTXSVUBGIUTEOJÁAUS)T9UM

JA0307"oxepv1a

ÁxresomjopojdJOP)RODE1jEMez

'omwdzog

Áyrusom1vuxogaom-pIgoomdAj90dsoyj

-ou

"<preyS"A "orgleaoufouuma(E10xop|Ápešejojd-DSZOZA!usfou91013/ngovydsOUJUj8UTA

Josef Šturma,
stavitel varhan a harmonií

nejnovějších soustav

v PARDUBICICH,
je se veledůstojnému duchovenstvu a al. patro

m ku provedení všech prací do oboru toho
s jících.

Dále dovoluje ai upoxorniti na svůj sklad

plan a planin.
Rozpočty zdarma afranko. Nejvyšší vyznam na výstavách.

doporuč
nátním

Důstojným duchovním

Na skladě chováme v jemném
missálovém provedení:

Praeparatio ad Missam
Gratiarum actio post Missam,

Obé za 1 K. Po přání prodá se
i jediné Gratiar. actio za 60 h.

A> Nové:B
Oasus roservati dioeoesis

Reg. Hradecensis
(juxta fol. Ord. Nr. 35. pag. 186,187)

pro zpovědnice.,
Na tuhém kartonu, přiměřenéhofor

mátu 1 kus za 8 h, 10 kusů frko 70 h.

Připomenutí o slušném se
ohování v chrámu Páně

ku připevnění u dveří chrámových.

V provedení sličném, formát foliový;
1 kus za 80 b, 5 kusů sa K 1.20.

ollakčkčkrlčhhcKEoboudruryJm52emkbmbe

Založeno roku 1836.

UNLÁ
=
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První výroba

věžních

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

OOOO

Veledůstojnému

duchovensóvu!

JanSlaněk,Z,
Konviktské ul. j paslř spe
cielné na kostěiní náčiní dovoluie

i doporuěiti avůj hojně zásobený
aklad ve vlastní dílně ručně praco“
vanýeh kostelních nádob a máčlní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

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

ntenci a jen © ohmí slati 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 nablédnatí. Provedení sd nej

jednoduššíhodonejstkvostnějšího.S kostelůmúleva v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý
robky bascenné. Vše posílám již posvěcené.

Továrnarare
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

IU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

Rs dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený 3 R
da *. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 1
E) — nabízí —

koňak, alivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bíléi červené,vino borúvkové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňské).

1 posorňujeme zvlášť na výtečný a při takovéjskosti velmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

1891najb Z Je,a mnohýmijistátnía diplomemslaté medaille,a mnohýmiji
nými diplomys právemrašení slaté medadle.

Vzorky zdarma a (ranke,

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu

první a najstarší odborné dílna pasířskáKarla Zavadila
vwHradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko
stolních nádob ze stříbra,
bronsu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejsakvostněj

šího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Výe přesně, čistě a důkladně
zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou A
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milostí rerido
vány.

Mešní nádoby jen v ohmi
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se rychle, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílím jen posvěcené.
+© Vsorky, ': spočty, i

hotové zbožína nkázku o
se zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bez přirážek.
:GR“ Sta odporučenía čestnýchuznání po race. “ij

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěra závodudomácímu.

JAN STOUPA v Praze,
Váelavské náměstí číslo 32.,

doporučujevždy ve velmi bohatém výběru

svůj hojně zásobený sklad
koberců, zárlon barevných ikrajkových,
pokrývok na stoly a lůžka, přikrývek proivaných a flanelových, přikrývek cestov

nich, plaldů, deštníků veškerých cestovnich potřeb, županů, haveloků atd.
Úplné zařízení do hotelů. — Úplné zařízení
bytů soukromých. — Úplné zařízení ložní. —

Úplné výbavy pro nevěsty.
BR“ Ellustrovanécenníky zdarma a franko. "W

XCE XGP XGPDXCBDXCOX

*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. ŮCetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- Mě
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení. ůUčiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku. XR Velejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

663X663XKE8IX663XK3XGBzXGBXKPIIX|CS3X663X

C.k. místodržitelstvím konceesovaná a c. k.
ministerstvem kultu a vyučování ve Vídni

schválená
první divěí odborná škola pro vyu
———čování kreslení střihů,

braní míry, šití a aranžování veškerých
dámských oděvů

Emilie Houdkové v HradciKrál,
Velké nám, č. 36. (vedle biskupské residence

O

Josef
x Krejčík

V PRAZE,
Ť umělecký závod go
chařský a řezbářský.

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

doporučuje uctivě avé chvalně známé: sochy, oltáře,
ové cesty, jesle, Bolí hroby, křáše, kazatelny,

ovědníce, křiktelny, konsoly, poleny, lustry, puly atd. dle slohu ostelů,řezané rámcena obrazy,
Řesaný nábytek aemie, fotografie a diplomy.

F Kná předměty hodící se sa dárky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

[Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

==
První český katolický zárod ve Vídní.

František kuber
- = Dílna ku vyšívání

M n zhotoveníko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko

vové nádoby, křížeatd.
+,Vdeň,

VH. o., Seiden
© gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

KBT

Kursy trvají:
V kreslení střihů1 měsíc i déle, až se žákyně

řádně vyučí. V kreslení střihů, braní miry,
šití a aranžování věškerých dámských oděvů
3 měsíce, 6 měsíců a mistrovský kurs 1 rok,
Kurs počne vždy 1. a 15. v každém měsíci.

Vysvědčení zákonné. Přihlášky každodenně.
Pro vzdálené též ubytování a stravu za velmi
výhodných podminek.

Učitelka industriálních učitelek obecních a
vyšších škol. Za řádné vyučení se ručí. Vy
učování děje se česky, dle potřeby a přání též
německy. — Dotazy zdarma a franko vyřídí
majitelka školy. Přijímají se též slečny do
bytu na celé zaopatření, které navštěvují místní
jiné školy neb ústavy. v ceně mírné, dozor
pečlivý.

Emilie Houdková,
majitelka odborné školy v Hradci Králové,

Velké nám. č. 36. (vedle bisk. residence).

Z E ENATEUU
KAZ dnSrní C a ltd kl dt tečkaoh laedk SCALL L PAATAATAN

casuum in cura animarum freguen

a Dra.Ant. Brychty =

tiorum.
Stran 58489nahízízasníženou cenu
K 160 (místo K 3-20)

————h : ; ,
(hrámové svíce
voskové"08

dle liturgických před

seu Brevis synopsis materiarum el

Biskupská knihtiskárna.

pisů vyráběné,

svíčky a obět. před

měty promístapout
nická, prvnější pří
padnými obrázky o

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn.

us9s

"©lgszjuvpyzodvu

poggofme4Ayzyigo|

Solidníobsluhapři«írmých

cenách.

x
nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní ho
dinky všech druhů a soustav. Pendlové hodiny

v K ořechovýchskříních.Zlatéa K Easkvosty, j 0: , prsten ,náramky J
a j. v nejmodernějšímprovedení8úplnouk
Důvěry hodným sdsilky ma výběr téš i na splátky

polovoskové“již zdobené,
(ceresinové) svíce pro chrámové

velikonočnísvíce lustry,
svíce kostelní ste

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

třínožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

sv. přijímání a av.

zápalkový drát,
svíce obětní"if

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru

oo padající nýrobkydo. : oručuje veledůst, ům
biřmování se stuhami — Anchovním největší speci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mládé Boleslavi.
Továrníaklad: PRAHA, Václavské náměstí, 40.

Telefon 914.

Tovární sklad: Plzeň, Saská ulice č. 7. Telefon č. 416.
Vyznamenáno na výstavách:

Pardubice 1003, zlatá medaile.Paříž 1005, zlatá
medaile.Londýn 1005, alatá medaile.Přaha 19008,
diplom čestného uznání. Wideň 1 zlatá medaile.

Antverpy 1908, zlatá medaile.

Výrobky všestr. uznané, Vsorky a cenníky zdarma a franko.PAN
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Poustkova

Plzeňská pivnice
v Kolíně.

Založ. r. 18609, Zaloš. r. 1869,

Útulné, vzdušné restaurační míst
Rosti vodními ventilacemí opatřené. Sní
dané, obědy a večeře v každé době svě
domitě upravené. Znamenitý. vyhlášený
Prazdroj a pardub. Porter. Nejlepší d
poručeví sl. farních úřadů při dodávkách
piva v labvích a v soudkách pro visitační
hostiny a pouti.

Nejreelnější obsluba

Pro porady a schůze zvláštní místnosti.

České knihkupectví R, PROMBERGRA,
Olomouc.

PŮ UÍDTOPAU
odporačujo:=kn=

nechceš?
Knika výstrah,

ubsahující líčení soudů Božích na věčnosti a adá
vající prostředky proti pins.

Napsal Th. Dr. Karel Lev Řehák,
rytíř Božího Hrobu v Jeruzalémě, knížecí arci
biskupský přísežný notář, farář u sv. Dacha

v Praze.

Část prvá, jež vykládá pravdy 0 očistci
v příčině spravedlnosti i slitovnosti Boží
vpodobě30pobožnostínaměstolistopadatd.Cenabrož..©... <©<++ K240

„, P a červ.ořís.v pouzdře. K 320„ v bladké černé kůži s pravozlatou
ořízkouv pouzdře........ K 880

„ v kozí kůži elegantní s pravozlatcu
ořízkouv poozdře....... K 440

Část druhá ehsahujepobožnosticírkorní
za dušičky v očistci.

Cena K 160, v plátně a čerrenou ořís. K 3:40,
v kůši se zlatou ořísk. K 2-90, v kůži kosí ce

zlatou ořízk. K 480,

"3Obadílyspoločnév ky 7K5. házíhladkéK6 v kozí 7-50.
Každá část jest o sobě úplná a tvoří celek. Račtez

laskavě dobrou kniba tuto doporučovati.kŘ

„SLAVIA“
vzájemně pojišťovací banka v Praze,
vyhovujíc novodobým pošadavkům spořivého obecenstva,
zavedla v odboru životním novou sazbu pojišťovací ná

dožití s úmrtí

se zaručeným 4“, stoupajícím
úrokováním základního pojistného.

„Eráce“.

Předplatnéčinípouze3korunyročně.

Administrace„Práce“vHradciKrálpas-Každý$X

křesťanskýdělnů máodebíratisvůjodbornýtýdenník

Pojištěný kapitál bude vyplacen, dožije-lí se pojlštěnec
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. neboť naproti
tomu zmenšuje se až do nepatrného obnosu pojistné Ubývá
totiž, šestým rokem počínajíc, pojistného o 20%,

NY

prvotního obnosu, sedmým rokem o 24, atd.,
takže na př. při 2bleťé době pojišťovací obnášelo by po

jistné v„orledním roce pouze 49, počátečního obnosu.Jako jiné sazby tak i tato spojene jest s nárokem
na dividendu.

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

Ve všech odborech bylo
dosud výplat . . . . K 82,787.159'57

Podrobné vysvětlení a gazby zdarma zašle

Generální ředitelstvo banky Slavie
v Praze, na Havlíčkově náměstí,

jakož i gener. zastupitelstva:

vBrně, vo Vídní, v Lublani, vo Lvově a vZáhřebě.
Adresa pro telegramy: Banka Slavia Praha.

* Záložníúvěrní ústav v Hradci Král,78“
filiállca Serailslzá

přijímá vklady
ná pokladniéní poukázky proti 90denní výpovědi

BE“ dnem 15. října t. r. počínaje "il

až do odvolání na úrok

= Ab
Poukázky vydávají se na 100, 500, 1.000 a 5.000 korun,

úrok vyplácí se čtvrtletně.

f O v vw .. ——————— ——;% )Knákupuzbožídopo- ————=Oo0cC0 I- |
ručujeseobchodfirmy IG KA Á R OSSL F R velkozávodv Pardubicích.

Cenylernéa povné. Lodděl.Tovární sklad sukon a jemných látek na *
+ II oddělDámské látky hedvábné, vlněnéa praví. Ořskámí |

Při8" a placení II. oddělKoberce, záclony a výbavy pronevěsty, natíOčezárajícelakanou Ponomnéhěnakupu,

ké NB Zeláně u arňujeme na naše zefírové kanafasy a © Hváme v dokonalé úctě í

C vs UPOTNÍMvedy-AA u Růžička 8 Róssler. j
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Vyučovánínáboženství a výchova
mravní.

(2) Jeden z velikých reforn átorů školství,
rádikál Pestalozzi (1746—1827), cenil vysoce
rozvoj rozumu, ale proto přece položil na
prvém místě mravní a náboženskou stránku
vychování. Mravnost a náboženství jsou u něho
totéž. Vzpíral se proti obyčejné rutině ele
mentárního vychování, protože „všude v ní
tělo vládlo nad dochem a všude božský prvek
byl zastiňován“ Žádal rozhodně oprava ve
výchově lidstva: „Člověk nežije jenom chle
bem; každé dítě potřebuje náboženského roz
voje, každé dítě potřebuje uiměti modlit se
k Boba ve vší prostotě, ale 6 vírou a láskon“
(Aaick, Vychováte'ští reformátoři v překl.
Fooskově str. 295.).

Názory prcslulého vychovatelského refor
mátora o potřebě náboženské výchovy ve škole
jsou překonány neznámým paedagogem „v Rati
boro“, kdež v č. 40. četli jsme sebevědomé
fráze o škodlivosti aneb alespoň zbytečnosti
nynější náboženské výchovy. „Náhled, že není
mravnosti bez náboženství, mohl svého času
býti všeobecným, kdežto dnes je silně otřesen
a dosud zavládá jen v j'stých, částečně interes
sovaných krozích.“ Dále vykládá znamenitý
tento paedag G, že zájem pro mravní obnova
národa utvořil dva nepřátelské tábory, z nichž
prý tábor s názorem náboženským je v na
prosté beznadějnosti, neb.ť. „zbraně jeho prý
zrezivěly.“ Když zjistil dobrý tento mož cbhabost
tábora náboženského, dokazuje v delší stati,
že náboženství ve svénynější podoběnemůže býti
považováno za pramen mravrosti, neboť prý

1. vyučování máboženství netvoří mravních
charakterů. Aby mohl 8 touto obmezeností na
veřejnost se odvážiti, předstírá paedagog v „Ra
tiboru“, že prý seošecko vyučování náboženské
děje s poukazem na věčný život nebo věčné
zetracení a odporačoje se mravnost z pohou
tek na odměnu aneb na trest. Tvrzení toto
ovšem -nikde „Ratibor“ nedokuzuje, a také
nikdy nedokáže, protože by musil dříve vytr
bati několik listů ze školního katechismu, kde
se vykládají pojmy o křesťanské lásce. V nauce
náboženské musí se ovšem též činiti zmínka o
sankci mravního zákona t. j. o trestech ra
přestopkyprotizákonuuoodměnáchlidí opra
vedlivých, kteří dle zákona Božího žijí, protože
každý zákon, tudíž i mravní, spočívá oa sankci
zákonodárce, jenž musí míti též tolik moci———————.

FEUILLETON
Marná příprava ma omemsvět.

II.

Drubý den ráno na chvilku Borovník osa
motněl. Když pak vkročila dcera Manča do svět
nice, překvapené sebou trhla. Postel byla opuštěná;
vychřadlý ataroch se hrabal v prádelníku. »Rány
Boží, tatínka, co to jen děláte ?«

*Rény Boží, rány Boží,«= odpovídal stařec
s vyčitavým zrakem; »kdybys jen nebrala pro
nic za nic jméno Boží nadarmo| Co dělám?
Trošku se mi ulevilo, a tak jsem si šel vybrat
punčochy a košili do úmrlčí truhly, rozumíš, Až
mne Pán Bůh vezme, pak budete stejné popletení
a ani si nevzpomenete, kde co leží. A stejné mi
to nevyberete ani teď podle mého přání.«

»Prosím vás, catínku, radši si už lehněte.«
Dcera brala tatíka za ruku,

»No — no; však už jsem to našel. Už jdu,
už jdu. A už nefóukej, Mančo, jen mne zlobíš.
Místo co byste se na funus připravovali, pořád

jenom brečíte. Až to pak najednou na mne trbne,udete jako poplašení, Jo — funus není žádná
maličkost. To je běhání, je shánění, až hlava
hoří. Já už jsem vypravoval funusů pět, milá
bolka. Já to znám, moc dobře to znám,«

Manča obkládsla nohy Borovníkovy pečlivě
peřinami. Zstím [přišla do světnice vnučka, »Ra
zárko, dojdi pro truhláře Holíka,«

3A co mu vlastné chcete, tatínku?e vyjevila
zrak Manča.

—"

V Hradci Králové, dne 19. října 1906.

exekutivné (prováděcí), aby vzpupným ducbům
závaznost zákona důrazně připomněl. Každý
zákooník občanský, ba každý školní řád v nej
posledvější vesnici mluví o odměnách a tre
stech; proto musíme pisatele paedagogické
stati v „Ratibora“ považovati nejen za igoo
ranta ve školství, ale i za igaooranta v životě
společenském vůbec, když pohnutky na odměnu
aneb bázeň před trestem vůbec z mravní vý
chovy vylučaje.

2. Vyučování nábolenství jest přílišným vy
učováním nazpaměť, tvrdí opět paedagog „Rati
bora.“ Počet biblických „bistorek“ je příliš
veliký, mnoho dětí vzdycbá pod spoustou věcí
nesrozumiteiných, na paměť nadřených, přijí
mají prý místo jádra slupka. Vychovávají se
tak žvanilové a hrdinové bubatí bez vnitřního
prohloubení . .. Nechceme se ani domýšleti,
že tato poslední věta vztabuje se na výchovu
autora, jenž by zde mluvil z vlastní zkušenosti.
Tvrzení toto můžeme zařaditi opět na účet
paušálního tupení bez důkazů. Uznáváma sice,
že moohovu pravdu náboženskou musí si dítě
osvojiti dříve pamětí nežli rozomem, ale víme
také, že ani 8 jinými předměty vyočovacími
neděje se jinak. Co na př. pravidel mlavni
ckých musí přelouskati dítě, prve než pochopí
jejich logickou sonuvielost!Jak dlouho zůstává
násobilka dětem obyčejnou dressurou paměti!
Jakou vytrvalostí děje se mechanické „trych
týřováni“ různých vědeckých pravidel, aby
děti přece něco „uměly“ před iospektorem.

všude v každém předmětě a tudíž i v nábc
ženství děje se postap vyučovací methodou,

„Nejprve
třeba vzdělati smysly, pak pamět, rozam, na
konec pak schopnost kritickou, 8oudnost. To
je pořádek přirozený“ (Viz Auick v uvedené
knize str. 111.) Ale čím pak je Komenský

v „Ratibora“?
3. Vyučování náboženské jest prý příliš theo

dářské a sociální skutečně málo jsou prý stři
ženy na poměry biblické. Co prospívá pak
učení o biblických mravních zásadách, jimiž
se nikdo neřídí, kteréž ee proslovují jen ústy,
o nichž však srdce neví“ .. . Žednešní soci
ální a národohospodářské poměry vytvořily se
namnoze ve zřejmém odpo: a 8e zákonem Božím,
z toho ještě neplyne, že by nemohly býti o"edeny
zasov soulad se zásadami právaa spravedlnosti.———-=>

»Co mu chci, to si mu taky řeknu, rozumíš,
ty zvědavá. A co od něho chci, to ty stejně ne
dokážeš. Jen si daremně nepřidávej starostí. Máš
jich se mnou tak dost. Jdi, Rozárko, jdi; a řekni,
ať sem přijde hned.«

Starý mistr ochotně přišel hned, lámaje si
hlavu, proč bo vlastné Borovoík volá. Víš,
Francku, chci si s tebou vyjednat umrlčí truhlu.«

»Ale dej pokoj, co pak přece... .«
»Počkej, neskákej mi do řeči; počkej, až do

povím. Jo, truhlu, toť se ví, že trublu. Snad si
nemyslíš, že mne odnesou nu hřbitov v nůši

stříbrnou barvou jí nenatírej; tak by se pro sta
rého člověka nehodila, Já chci míti truhlu černou,
vzblednou; ale to ti povídám, ať na víku neděláš
zasklené okýnko! Zaplatím ti dobře, beztoho už
potom nikdy nic ti nedám vydělat; ale proto
nedělej žádných zvláštních zbytečnosti. Stejně to
dřevo sbnije ve hrobě jako každé jiné.« Borovník
podrobně vyjednal každou maličkost.

Odpoledne pozval si pacient kameníka
Rychtu. »Teda ať je pomník pěkně provedený!
A ten nápis pamatujte si, Rychto, taky dobře, A
bezky písmena vyzlatit [«

Po odchodu Rychtově žádal Borovník do
mácí lidi, aby se s ním pomodlili litanie k Panně
Marii. Syn Josef začal předříkávat, starý po tichu
pronášel: »Oroduj za násla — Když byly litanie
skončeny, starý se poznamenal křížem a prohodil:
»Zapomněl's, Pepku, ještě ke konci předříkat
+Královno posvátného růžencele

*l já jsem tatínku, vzal ty staré kníšky,

Imserty se počítají levmě.
Obnova vychusí v pátek v poledne. : Ročník XIL

Této žádoucí reformě společenské musí se však
připravovati půda výchovou mladé generace,
kteréž outno v mládí vštěpovati zásady mrav
níbo života a předváděti před zrak obraz
spravedlivého sp:lečenského řádu. K tomu je
Škola snad také oprávněna, aby kladla základy
ku reformrím snahám, byť i život společenský
byl v rozporu s nimi. Snad bude znamenitému
paedag. gu, Ratibora“ také známo, že mravoaka
čili morálka je souhrnem pravidel mravního
jednání, které často za ideálními pravidly se
opozďuje. „Mravouka je jaksi vyšší patro nad
skutečným stavem mravním.“ (Dr. Durdík „O
pokroku mravnosti“ str, 10.) Nepodává-li se
lidstvu vyšší ideúlní meta mravnosti, nelze
očekávati pokrok v mravním jednání jedno
tlivců; proto se musíme vším právem obávati,
že mravnost rozhoduě poklesne, jestliže již
uni ve Školáci nebude dovoleno vykládati mlá
deži ideámí a dosud ničím nepředstiženou
mravouku křesťanskou, Škola značí budoucnost
každého národa, proto obáváme se úpadku ná
vodního, jestliže se uplatní zásady, hlásané
nyní napořád zpačnon částí moderního nčite!
stva, které chce rodičům vnutiti volnoo škola
bez náboženské vý hovy. Politika česká je vůbec
krátkozraká, proto budiž nám dovoleno bledati
doklad k našema tvrzení v ředách politiků
osvědčených, jakýmž je bezesporně veliký
státník, šlechetný obhájce svobody, Wasbirgtou,
jenž dí: „Náboženství a mravnost nezbytně
podporojí obecné blaho. Ten přítelem vlasti
není, kdo podkopává tyto silné podpory lidské
blaženosti. Každý státuík pravý ctí a miluje
náboženství a mravnost, jako každý člověk
zbožný. Jejich vztahy ke štěstí domácímu a
politickému jsou nesmírné. Co ručí na př. za
majetek, za živct, za dobrou pověst, pozbade-li

šenost dokazují, že nemůže býti mravnosti bez ná
boženství. Toliko náboženství a mravnost vládě
síly životní uděliti mohou.*

Když takové autority potřebu náboženské
výchovy uznávají, můžeme beze všeho vzrušení
přijímati soastrastné projevy krajiuských pc
litiků nad „rezivostí našich zbraní“ ©Rezavé
staré zlato platí i v nynějších dobách velikého

vyšňořený ziatý bronz.

KDY
které jsou tištěny švabachem; a tam to poslední
ještě není.«

+Teda to máš aspoň sám vědět.
litanie a zapomene na prosbu:
svátného růžence.=

Josef se nehájil. Věděl, že broukavý pacient
se rád vyhovoří, že si tak uleví, a — potom že
jest zas klidný, jako by nic. A že tak o krt
lovně posvátného růžence mluvím, teda vám
kladu na srdce, abyste mi do hrobu dali růženec
po mé mamince, rozumíte? "Ten vám tady ne
nechám. A na prsa mi dáte ten maličký obrázek
mého patrona, který jsem dostal jako chlapec od
velebného pána, že jsem dobře při visitaci od

Předříká

*Královno po

si sebou musím vzít do hrobu tsky; mné by se
tam po něm stýskalo.« — Za chvíli ozvalo se ze
zvadlých rtů Borovníkových: »Chý, chýýý.« Pa
cient se jsmál; opravdu se usmíval. +»Cemu se
smějete, tatínku /«

"I — vzpomínám si, jak před lety přišel
ke mně strejc Pryskejřův a povídal: +S mou
starou je zle, moc zle. A jsme na tom bídně oba.
Ona se bojí, sby neumřela; a ji se zas bojím,
aby nezůstala. Vydrží-li, zkusím zas jako v tali
ánské vojně. A tak uf už to dopadne s tou ne
mocí jakkoli, jednoho z nás to jistě zarmoutí.«
Tak mně ten šelma vypravoval a tak divné se
při tom šklebil! Teda teď si na to vzpomínám a
musím se smát. Jak tak vidím, bude to u nás
obráceně. Mám-li umřít, budete plakat vy, ale já
budu spokojen. Jen aby ta nemoc netrvala dloubo!
Jen aby to už nějak Pán Bóh ukrátill Bylo by
mně hanba dlouho vás tou svou nemocí sužovat



Změnyv rakouské ústavě.
(14) Válka v Italii přišla národům ra

kouským vhod, neboť byla jediným východi
štěm ze zmatených ústavních poměrů, jediným

rostředkem k zlomení vojenského a politic
kého absolutismo Bachova. Po uzavření míra
vyšel císařský manifest, v němž se uznalo, že
je třeba přiměřených oprav v zákonodárství i
politické správě. Bach propuštěn a k sesta
vení nového kabinetu povolán Rechberg-Golu
chovski. Slíbeno zavedení zastupitelstva dle
stavu a provádění oprav pomocí zemských
sněmů. Ač byla říšská rada po celých deset
let vlastně radou koruny, představovala aspoň
pojem konstitationalismu a na ni navázala
tudíž vláda, která chtěla vládnouti konstitučně,
svon opravnou činnost. V březnu 1860 došlo
k svolání říšské rady, rozmnožené mimořád
nými a dočasnými členy ze všech stavů a císař
slíbil, že ji nechá zanedati v určitých lhůtách
a nikoli jak se posud dělo, když jí bylo třeba.
Neměla býti tedy pouhou poradní komissí,
nýbrž sborem, majícím vliv na říšské zákono
dárství, na povolování rogzpočto, vybírání
daní a j. v.

Tato nová říšská rada zvolila si perma
pentní výbor. Hned na počátku uplatuily se
dva směry, jež vedly a do dnes proti sobě
vedou v Rakousku boj, strana fedoralistická a
centralistická. K první patřili wmagnátiuherští
8 br. Secsónem v čele, historická Šlechta česká
s Jindřichem Clam-Martinicem a konservativní
Němci s Poláky, tedy konservativní živly vůbec,
kdežto naproti stála byrokracie, jež si neprá
vem přivlastňovala název strany liberální, pro
tože neliberálně byla proti všem ústavním o
pravám vůbec. První dovolávali se historické
minulosti, posavadního historického vývoje
jednotlivých národů, drozí, jako- nenapravi
telní ceutralisté, naléhali na uniformitu říše.
Kongervativci zvítězili, což mělo za následek
vydání pověstného říjnového manifestu, jímž
měla býti navždy zaručena historická práva
zemí, absolutismus odstraněn a zavedena kon
stituce za spolupůsobení sněmů. Tedy zase
nová ústava, jen že k ní nedošlo, jako k muo
hým jiným pokusům v tomto smyslo. Vyjme
nována celá řada záležitostí, jež patřití měly
říšské radě, kdežto všecky jiné, na něž nebylo
vzpomenuto, patřily zemským sněmům a to
sněmu uherskému dle dřívější ústavy, ostat
ním pak zemím měla vydána býti zvláštní
zemská zřízení. Tento manifest předcházelo
20 císařských vlastnoručních listů, ale národu
českému neplatil ani jeden. Uhrám obnoveno
historické zřízení a to nikoli pouze ústavní,
ale i správní, soudní, dokonce i komitátní,
jazyk uherský prohlášen za úřední a do kabi
netu vstovpil uherský ministr-kajan. Část pc
slanců jmenoval cí-ař, na meuší část měly
vliv zemské sněmy, jež členy říšské rady na
vrhovaly. Byla to tedy ústava podivná, fede
ralisticko-autonomní a při tom centralistická
se zárodkem dualismu, ježto zaváděla zvláštní
vyšší říšskou radu pro země nenherské. Histo
rické individuality došly sice uznání, ale ne
byly uznány státy — ani ne uherský — tedy
opět nic více než provivciální soustava před
březnová, země spojené v jednu říši, samo
statné pouze pokud se týkalo záležitostí pre
vinciálních, jako jsou Školy, ústavy vzdělávací,
humapní, zemědělství, průmysl a p.

V Čechách přikládal se manifestu ohromný

Jak je nemoc, je celá domácnost na ruby! To
já uznávám. No — no, zatím si z toho nic ne
dělejte. Mějte jen malou trpělivost. Až vám ubnu
docela, pak tu budete mít ještě volněji než před
tou mou nemocí, — — Poslouchej, stará, zejtra
mi dojdeš pro velebníčka. Nadělal jsem se na
vojně tak dloubých maršů| Teď budu mít marš
poslední, nejdůležitější. A na ten se každý člověk
musí připravit nejlíp, nejsvědomitěji, To já dobře
vím, že kam člověk na posledním marši: dojde,
tam už zůstane na vždycky, dělej co dělej. —
Tedy zejtra ráno mně dáte čistou košili, na stůl
pěkný bílý ubrus, sůl, vodu, Pěkně poklidite, aby
to tu bylo jako v kapličce. Vždyť sem přijde
Pán Bůb. Já vím, co se patří; už jsem vypra
voval sám funusů dost — a jak pěkně l«

Přišel kněz, konal posvátné obřady. Když
měl podávati.télo Páně, řekl staroch, že si musí
kleknouti. Nedal se zdržeti ani mírnou domluvou
domácích ani vysvětlením duchovního. Za pomoci
Josefa slezl s postele a přijímal posilu nebeskou
kleče na podlaze. >To by byl pěkný pořádeka,
uvažoval hlasitě ještě za hodinu po odchodu
kaplanově, „abych přijímal tek vzácného hosta
v leže. Kdyby sem přišel hejtman nebo jenerál
anebo dokonce nějaký kníže, běbali byste všichni
jako poplašené slepice, abyste mu dokázali úctu.
A když přijde ochotně sám Spasitel, já mám
snad při tom pořád ležet jako by nic? — Ach
ten zlatý velebníček l! Takový ještě mladý a jak
mne, starou vojnu, dovedl poučit a potěšit! Jako
by ke mně anděl přišel, To je mi teď hezky!
— Pořád se mi zdé, že Panna Maris z tohohle
obrazu naproti se na mne víc usmívá než včera,

politický význam a radost byl veliká, kdeštoMaďaři, kteří toužili po úplné samostatnosti,
nebyli s novým kursem spokojeni a tak se
stalo, že vídeňská vláda, jíž se zahraniční ob
zor pojednou zase vyjasnil, šroub svůj utáhla;
Goluchovski propuštěn a nastoupil Šmerling,
jehož nespravedlivé volební řády platí vlastně
až do dnes. On je původcem ústavy t. zv.úno
rové z26. února 1861, jež byla namířena přímo
proti národům slovanským, byla liberální a
centralistická a vydržela do roku 1865, dokud
nehrozila říši válku a vláda nepotřebovala u
pokojených národů. Tedy starý rakouský zjev,
jenže tentokráte v novém liberálním rouše.

Dopis z Prahy.
Hlavní věž Svatovítského dómu zůstane!

Dlonholeté snahy Staropražanů a přátel staro
bylých památek o zachování stávající hlavní
věže dómu av. Víta na hradě pražském došly
splnění: věž zůstane a nebude nahražena věží
gothickou. Jednotapro dostavění blavního chrámu
sv. Víta dlonho byla na rozpacích, má-li se
přikloniti na stranu obhájců staré věže, či
má-lí dáti ji strhnouti a nahraditi věží gothic
kou, odpovídající velkostavbě chrámu tak, jak
ji projektovali stavitelé Krauner, Mocker, a
poněkud pozměnil celkovému požadavku ny
nější stavitel chrámu, Kamil Hilbert. Pro po
nechání stávající věže vyslovovaly se hlasy
všech, kdož nechtěli, aby úchvatné panorama
bradčanské doznalo jakékoli změny, prohlašu
jice, že nahražení staré věže bylo by poruše
ním celkového malebného obrazu. Modernisté
naopak prohlašovali, že stará věž jest umělecky
málo cenná, a že nelze srovnati, aby působila
nelad dostavěného chrámu, jehož přesná go
thika nesnese doplňku z jiného slohu. Po léta
řečená otázka jest nyní rozřešena definitivně
a trvale, a to ve směra snah staropražských|
K tomuto rozřešení nepřispěl nikdo jiný, nežli
sám jasný následník trůnu, arcivévoda Fran
tišek Ferdinand, projeviv přání, aby starobylá
věž zůstala státi, jsouc svědkem panování jeho
předků. z rodu hbabsbursko-lotrinského ...
Přání tomuto bylo vyhověno, a ježto kamenické
práce byly skončeny až ko věži, bylo již za
počato s odstraňováním lešení, tak že počíná
se již zjevovati zrakům diváků mohotná věž
v celé svoji velkoleposti. Nadšený soublas
přátel staré Prahy, který bude provázeti za
chování nynější věže, přispěje snad k vydat
nějšímu rozhojnění sbírek na dostavbu chrámu,
která má býti akončena v příštích šesti letech.

* +s

Proti radničnímu kompromisu. V řadách
pražského voličstva strany národní propuká
stále větší odpor proti uzavřenému kompro
misu ku příštím doplňovacím volbám do sboru
obecních starších Poukazuje se k tomu, že
kompromis nejméně Staročechům prospěl, za
jistiv pouze Mladočechům vynikající účast při
ovládání radnice. Mladé živly ve straně ná
rodní právem k tomu poukazují, že někteří
mladočeští obecní starší neslýchaným způsobem
hledí těžiti ze svých hodností na úkor obce
pražské, jako na příklad dr. Karel Černohor
ský, jehož správcovství na Litengrůně stálo
obec pražskou přes 200.000 kornu, dále J.
Červený, jenž jako velkoobchodník s vepřovým

Už se na tebe těším, ty dobrá maminko všech
věrných křesťanů! ©A byl-li jsem někdy křehký,
zarmoutileli jsem tě hříchy, vzpomeň si, matko
nejsladší, jak jsem často cbrám na Cblumku tobě
zasvěcený navštěvoval a jsk jsem se tam rád
k tobě modlil. Matičko nejmilostivější, útočiště
hříšníků a potěšení zarmoucených, pros za mne
a veď mne svatou rukou svojí k svému Synoví!
Vzpomeň si, kolikrát zas já jsem k tobě na Chlu
mek processí vodil.«

Stařec těžce dýchal; unavil se dlouhou řečí.
Ale zas za chvilku začal: »Víš, stará, to by mne
moc potěšilo, kdybych uviděl Pannu Marri s Je
zulátkem na ruce. A kdyby to Jezulátko bylo
jen tak krásné, jako v našem vánočním betlemě
vidíme, už tak by bylo pro mne velikou radostí.
Až by ke mně vztáhlo drobounkou ručičku k po
žebnání, až by se na mne usmálo, já bych byl
slastí jako očarován, Ale ono to tam bude jinak
— to já vím. A přece to bude pěkné; čeho óko
nevídalo, čeho ucho neslýchalo, co ani na srdce
lidské nevstoupilo.... Jen abychom se tam shle
dali pohromadě spolu, viď starál A třebss
v posledním koutečku — jen když v nebil«

V tom se otevřely dvéře. Vkročila do svět
nice statná venkovanka. Místo pozdravení vyjekla:
»Pro Kristovy drahé rány, strejčku, ach vy vy
hlížíte | Chudáčku, jak jste přepadlýle A padnuvši
před lože starcovo na kolena, spustila ještě o tři
tóny výše: «A oni mně o vás nic nepověděli(í la
Líbala starcovy ruce a obě tváře, +Ach má zlatá
hlavičko, vždyť já bych 'se byla ani pomalu ne
dověděla o vaší nemoci; vždyť já nebohá bych se

dobytkem a pří tom člen správní rady praš
ských ústředních jatek neplatil do důchodu to
hoto městského podniku předepsaný tržní
platek z vepřového dobytka, ba že — když
v důsledcích toho i jiný obchodník poplatek
tento co nejrozhodněji odepřel odvádětí potad,
pokud by neplatil také správní radaa městský
radní J. Červený — v následcích toho způsobil
ve sohůzi správní rady ústředních jatek usne
sení, že tržní poplatek z vepřů se zrašoje — —
čímě škody vzniklé obci pražské páčí se na
30—40.000 koran. Podobných případů jest celá
řada! Úžasným doplňkem k zastávání faukce
obecního staršího jest neustálé kortešování a
Škemrání o místa pro své chráněnce, v němž
někteří obecní starší mladočeští jsou již pra

ních dvou schůzích sboru obecních starších,
kde někteří jednotlivci tahali své kolegy, ve
sboru zasedající, stranou, a nutili je, aby pra
covali pro jich chráněnce, jimž chtěli dopomoci
k místům v městské spořitelné, vypsaným ve
řejným konkursem. Byli to zejména obecní
starší z Hradčan J. Fiala, obecní starší z Malé
Strany Fr. Hubáček, jenž zaopatřil již v zá
duší pražském celé příbuzenstvo, obecní starší
učitel J. Schrótter, dále Červený, Patočka, a
m. j., kteří chodí prostě do sboru za tím ú
čelem, aby si tam hleděli svého. Věci obecní
jsou jim Španělskou vesnicí, ve které se vůbec
nevyznají. Mladší pokolení strany národní
právam k tomu poakazuje, že strana národní
i bez kompromisu by mohla ovláduti radnici,
kdyby veškeři její příslušníci byli svolání ku
plnění vlasteneckých povinností. Nebýti kom
promisu, tu by strana národní neměla vázány
ruce, a majíc svůj štít neporušený, minulost
bezáhonnou, mohla by pracovati na obrození
Prahy. Bylo vůbec velikou chybou, že strana
národní po známých sněmovních volbách zřekla
se svého času politické činnosti, prohlásivši,
že ustapuje z politického jeviště, aby mohla
pracovati o kultarní povznášení národa. V dů
sledcích toho vyšvihla se strana svobodomyslná
do popředí, a hlavní její snahou v městech
pražských byl boj o staroměstskou radnici.
Dobytí radnice považovali Mladočeši za cil
svých tužeb, a obětovali mu v Praze také
všecko. S jakým výsledkem snaby jejich se
setkaly, o tom štěbetají vrabci na střechách ——
Radnice dobyto nebylo, a bez vůle a pomoci
staročeských obecních starších nebyl by nejen
ani jediný náměstek, tím méně pak některý
mladočeský starosta býval zvolen. Kompromi
sem zavázala 80 strana národní na radnici
pražské, že bude mlčeči ke všema, co bude
podnikáno, a zavázek tento splnila — na svoji,
i obce pražské škoda a zodpovědnost!

Teprve, kdyš strana národní viděla, že
předáci mladočeští znají pouze svůj prospěch,
když viděla, že všechny dobré snahy rozbíjejí
Be o neústupnost nepřátel, pozbyla důvěry
úplně, a byla by ráda couvla, kdyby nebývala
vázána pevnou smlouvou. Ti, kdož ve straně
národní jsou jedinými přáteli kompromisu,
mohli by býti spočítáni na prstech, Jsou to
staří gardisté strany, cís. rada Voitl, dr. Vlček,
obchodník Zimek, kloboučník Weiss, a několik
ještě málo významných osob, které by bez
kompromisu za okolností, které v minulých
letech v pražských městech zavládly, ani na
radnici staroměstskou nebyly se dostaly. Mladší
Gonerace strany národní tadíš plným právem
volá výstražná hesla proti kompromien, k jebož———————ÓÉY o
s vašímdrahým srdíčkemani nerozloučilal« —
A nové líbání rukou.

»[, nedělej, Málko, křiky, jako by bořelo.
Tomu se přece nemůžeš divit, že starý strejc,
který už toho pozemského putování má dost,
chce odejít k Bobu, aby tady lidem nebyl na
obtíž.« Ale Málka jako by nebyla k upokojení;

sÁ oní mí
o vás ani nepovědělílíle Takové intermezzo se
starochbovi ani nelíbilo; všeho mnoho příliš. A
tak silný, vášnivý výbuch lásky byl docela po
dezřelý, A co pak Borovníka neměly rády jeho
vlastní děti víc než jeho neteř Málka? A přece
tolik nekřičely. Už už se mu vkrádalo do duše
podezření, že tohle lamento děje se z vypočíta
vosti, z naděje na zisk, že takto Málka nepřímým
způsobem loudí, no jí po sobě nechal památku
v penězích. Leč trhl sebou — odehnal pokušení.
To tak! Dnes se zpovídal, a za několik hodin by
svoji duši třebas poskvrnil hříchem křivého po
dezření| To ne — to nel >A neuveď nás v po
kušenf«, zašeptal si nepozorovaně, Bodejť, to by
mu Málka stála za hřích! Byl vyrušen způsobem
nemilým. Právě si představoval, jak asi andělé
v nebi zpívají krásně: | »Tisíckrát pozdravujeme
tebe, Ó Matičko Krista Ježíšel« Rozumoval, že
tu píseň zpívají jistě čtyrhlasně a tak jemně,
jako když letní vánek šumí v korunách lesních
stromů.— A teď do toho přetnýšlení mu vpadl
takový nářek, takové ječeníl Jako by byl spadl
s nebe — tuk mu bylo. Domácí vrbali na sebe
významné pohledy. Dobřerozuměli Máléinu pří
chodu a jejímu hereckému umění. (Dokončení).



opoštění musí dojíti, ne-li v době nejbližší,
tož zcela jiatě v roce příštím v zájmu strany
národoí i Prahy samé.

. *
»

Změna v osobě ředitele elektrických podniků.
Pražské odborné i širší kruby překvapila
v těchto dnech zpráva, že dosavadní řiditel
elektrických podniků pražských, Karel Novák,
podal resignaci. Neočekávaná tato věouváděna
ihned v souvislost s resignovavším bývalým
předsedou eprávní rudy podniků elektrických,
cís. radou Richardem Jabnem, a posuzována
nejrůznějším způsobem. Vyskytly se hlasy, že
inženýr Novák nechtěl sloužiti jako vynikající
technik pod nynějším předsedou správní rady,
který nejen že není odborník, nýbrž byl po
staven v čelo podniků elektrických —ač byly
síly mnohem zdatnější — jedině v základě
kompromisu, uzavřeného meri předsedy obou
sdružení obecních starších, na radnici staro
městské zastoupených; kompromisnímo před
sedovi nynější správní rady podniků elektric
kých, Václava Brožovi, kropaři na Hradčanech,
byl tedy nucen ustoopiti v důsledcích kom
promisu výtečně kvalifikovaný inženýr a obecní
starší, člen rady městské, František Zvěřina,
který jako vynikající technik prokázal obci
pražské již mnohé služby znamenité; komprc
misu byl nucen ustoupiti dále i architekt Vra
tislav Pasovský, a konečně i dr. Růžička, kteří
sdálí se kompromisu býti příliš samostatnými,

by zvolením některého z těchto mažů pozbyla
rada městská svého „vrohnoporočenství“ nad
elektrickými podniky pražskými. Důsledky toho
ukázaly se pak v resignaci nejlepší síly pod
niků, jich řiditele ináenýra Karla Nováka,
jeně jako na posměch aložil správní radě těchto
podniků podmínka, že, jestliže by potřebovala
jeho pokynů a rad, bude je poskytovati za
8000 korun ročně — — Nejen v tomto, nýbrž
ve všech jiných případech ukazuje se, že kom
promis na staroměstské radnici je zlem, které
dopomáhá sice několika osobám ku dlouholetým
jich tužbám, že z nich dělá parkmistry, ná
městky, administrátory a různé řiditele i in
spektory, věci národní však neprospívá.

Obrana.
(3)O šťastné ženě budoucnosti rozo

psala se jedna emancipovaná dáma v choceň
ských „Lidových listech.“ „Ženy prý musí sho
diti okovy „klerikalismu“, neboť duch a pravda
je nepřítelem katolické víry; takovou vírou
se Člověk muž ani žena nepovznáší, ale uráží
svou vlastní důstojnost“ Předně prosíme pi
satelku, aby 8e rozpotaněla, zda její matka

katolicky vychovaná byla nějak zlá, zda se o
emancipovanou dceraška svědomitě neutarala.
Dále nechť 6e rozpomene, jak veliké davy ka
tolických matek dovedou obětovati pro své
děti — tedy z lásky k bližnímu — všecko,
všecínko. Tyto matky vzájmu blahaa rodiny
dovedou se krajně zapříti, tyto matky místo
pokrokového hubuření provádějí lidumilství
příkladnými skutky bex chlubení, bez senti
mentálních vzdychů. A nestávají se tolik pot
měšilými, farizejskými a prolhanými jako lidé
„prodchnutí novou vyšší mravoukou“, kteří
beze stadu k vůli štvaní roznášejí mezi lid
podvodné brožury na balamucení lidu. To si
měla pisatelka uvědomiti dříve, než napsala,
že jest pravda nepřítelem katolické víry.

Než takovou frári někdo vyřkne, má

aepoň trochu katolickou nauku prostodovatiz katolickýchpramenů; kdo se poučuje o víře
výhradně £ prolbaných pamfletů nevěreckých,
zastíraje sluch před obranou katolickou, ten
ovšem hned vidí na našem učení mnoho chyb.
Slavný kardinál Manipg, jehož učenost sou
hlasně uznávají i enášeliví jinověrci, dal se
jak protestant do studování víry a dějin ka
tolieké církve, aby vyvrátil učení katolické.
A hle, po důkladném studiu přestal proti
katolictva bojovat a — naopak přijal víra od
souvěrců anglických podceňovanou; stal se ka
tolíkem. Nevíte také, slečno, nic o slavném
českém badateli v zemích východních Dru.
Mosilovi? Ten svými snamenitými pracemi
obrátil mnasebe pozornost všech odborných
učenců evropských a sklidil mnoho pochvaly
j od protestantských učenců německých za
své výzkumy týkající se biblické otázky. Sama
anglická vláda obrátila se na něho nedávno
8 dotazem a přijala ráda jeho vysvětlení.
A ble, tento mož uznává slova Písma za sje
vení Boží. Zato však polovzdělaní pídimužíci,
spokojující se šestnáctistránkovými štvavými
brožarami a učedníci hlásají světa s očenou
tváří a v herecké póze, že jest Písmo sbírkou
bajek a pod.

A témoderní svobody si mnoho nepřejtel
Před křesťanstvím byla žena v učeném, po
hegském.Římě.pokládánazahračku.cebylají
přisnávána přirozená lidská práva. Teprve

křesťanství ženu osvobodilo, neboť dobře roz
umělo slovům Písma: „Kde jest duch Páně,
tať i svoboda.“ Zato však pozorojte krvavá
násiloictví sociální demokracie, její štvaní vy
počítané na zničení existence křesťanského
dělníka, surové nadávky rndých listů vůči těm,
kteří se odvažují evobodůěji mysliti, než jak
rudá strana dovolí. o

Voláte po svobodě a volnosti. Což o to!
V které době člověk svobody si nepřál? Leč
na to nemá rozumný člověk zapomínati, že
svoboda se nemá zyrhnoati v nevázanost a že
svoboda moje jest jen potud dovolená, pokad
svobodon vlastní netyranisuji jiné — zkrátka
pokud moje svoboda nezkracoje svobodu lidí
jiných. A myslíte-li, že budete míti po pova
lení církve svobodu větší než teď, jste na ve
likém omylu. Nikdy na př. nevládla horší ty
ranie jako zs veliké revoluce francoazské, A
víte, kam vede manželská svoboda ve Francii?
Na papíře k volnosti, ale ve skutečnosti k ve
likéma ponížení ženy. Sami upřímnější Jibc
rální spisovatelé vám povědí, že rozlaka man
želskou odnese obyčejně těžce žena. A nechce-li,
aby lehkomyslný a choulostivý manžel ji kte
roukoli chvíli opustil, ponižuje se někdy jako
otrokyně. Muž nalezne novou dručku hned,
žena — zvláště sestárlá — marně snaží 86 za
ložiti oový krb rodinný, zvláště má-li dítky.
Stane se zkrátka utlačenou obětí — svobody.

Mohla byste ostatně dobře věděti, že u
nás uvědomělá žena, která bystrostí vyniká
nad muže, stejně beze vší změny zákonů stává
se vládkyní. Mohla byste věděti, že často i
v českých domácnostech muž trpělivě zkouší
mnoho, kdežto mnohá emancipovaná žena, která
pro samé schůze a studia nevšímá si povin
ností nejvlastnějších, nedá si líbiti ani mírné
napomenutí. Tedy pozor! To „otroctví“ není
tak zlé. A nebude zlé potud, pokud muž bude
věřiti dle Písma, že žena není nižším tvorem
než on a že právé ona „požehnána mezi že
nami“ vynikla svým úkolem, krásou svojí duše
i nad všecky vzorné muže, ba i nad anděly.
Až však moderní muž protikatolického smýš
lení zatouží po větší ještě volnosti, pak svo
bodu ženy „svobodou“ vlastní hodně obmezí.

Politický přehled.
Finanční ministr dr. rytíř Korytovský

předložil poslanecké sněmovně státní rozpočet,
jenž vykazuje výdaje: 1890,871.362 K, příjmy
1.892,601.082K ; jeví se tedy přebytek 1,629.730
K. Na rok 1907 jsvu vydání větší o 66,674.250 K,
následkem větších potřeb ministerstev financí,
zeměbrany, obchodu, kulta a vyučování. Nej
vyšší dvůr požaduje 11,300.000 K, říšská rada
3,082.907 K, ministerská rada a správní soud
4,125.419 K, příspěvek k nákladu na společné
záležitosti 270,627.918 K, ministerstvo vnitra
77,202.385 K, zemské obrany 69,913.948, kultu
a vyučování 90,460.266 K, financí 680,161.299 K,
obchodu 165,871.640 K, železnic 304,079.330 K,
orby 57,346.413 K, spravedlnosti 76,834.076,
vejvyšší účetní dvůr 583.300 K, pense 79,042.164
K. Je vidět, že berní Šroub se neustále přita
huje, případný přebytek pak ovšem postrádá
zvláštního významu. — Poslanecká sněmovna
jedná o lékárnickém zákoně. — Vo volebním
výbora prý dosaženo jakési dohodnutí. Dle
všeho uzákonění dvoutřetinové většiny přijmou
i delegáti čeští, prý již tak smluveno dříve.
Dr. -J. Kryštůfek proti uzákonění dokládá
v Nár. Politice, že každý soudný člověk musí
se zhroziti následků, které nezbytným způso
bem musí se dostaviti. Ta národ český byl by
do útvaru cislajtanského tak zaklíněn, že by
neměl k své národní existenci ani dosti vzducho,
ani doati prostora. Zástupci čeští dle všeho
přijmou i další kompromisní návrhy. — Schvá
leno rozdělení volebních okresů v Čechách.
Praha misto dřívějších 8 mandátů dostane jen 7.
— V dolnorakouském sněmu už pětkrát při
jatý zákon Koliskův, dle něhož vyučovací řečí
na obec. školách má býti němčina, v pilném
návrhu ve sněmóvně poslanecké znovu zamítnut
a odsouzen samým ministrem vyučování.

Uherský rozpočet na rok 1907 má řád
ných vydání 1134,776.899 K, mimoř. 39,903.000
K, příjmy 1180,655.203K, tedy i v Uhrách mají
přebytek.

V Rusku vystopují víc a více různé strany
proti postému jednání revoluce. V Petrohradě
zatčeno mnoho anarchistů, kteří přijeli tam zo

Ženevy. — Generál Stessel propuštěn ze svazkůarmády prý aci z toho důvodu, aby nobyl
postaven před vojenský soud. — Mezi stu
dentatvem v Petrohradě a Moskvě panoje velké
rozčilení pro zákaz schůzí v universitě.

Z činnosti katol. spolků.
Z Pulice u Debrašky. Krásměso vy

dařila schůze dne 14. t. m. v zdejší osadě pořá
daná. Prostranný sál v hostinci p. Chmelaře byl

cele naplněn posluchači pozvaného řečníka dp. J.
Sahaly s Hradce Král., který rozvíjel řeč o ny
nější uiteaci katolictva. Všecko pozorně naslou
chalo, když řečník líčil, jaké nespravedlivé a ne
poctivé útoky dějí se nyní proti katolictvu a jak
jest potřebí čeliti jim pevnou katolickou organi
sací. Uváděl, jak organisační práce se daří a jaké
zdárné výsledky přináší tam, kde se skutečně
horlivě pracuje. Po přednášce bavilo se shro
mášdění velmi pěkné mistrnými výkony kvarteta
pana Nička. Byly hrány kusy salonní i komorní
80 znamenitou rutinou. Velice poutavé byly též
četné sólové výstupy, jež provedli pp. Maršálek,
Grulich a Zahradníček. Byl to pro Pulici slav
nostní den, který nám hned nevymizí z paměti.
Děkujeme hostům, kteří nás z Dobrušky a osad
okolních četně navštívili. A teď ruce k dílu a
pracujme horlivě dále.

Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzi městské rady králové

hradecké dne 15. října usneseno: Návrh tech
nické kanceláře na změnu regulačních čar podél
silnice k Pražskému Předměstí předloží se měst.
zastupitelstvu. — Zpráva c. k. okresního hejt
manství, že p. Karlu Dixoví nebyla udělena ho
stinská koncease pro dům čp. 138, vzata byla na
vědomí. — Ustanoví se schůze komisse k roz 
hodantí o návrzích škol obecných a měšťanských
na rozdělení požitků nadace Václava Hlaváče
z Levhartic mezi chudé žáky a žákyně. — Ode
píše se groš činžovní z domů čp. 285 a 286 p.
Aut. Fišerovi. — Vyjádření pí. Štěpánky Slávy-ové
z Ujpešti, že ponechá si matkou opuštěné dítko
Františka Malého trvale v bezplatném ošetřování,
vzato bylo na vědomí. — K dopisu c. k okres
ního soudu zde uloží se důchodenskéma úřadu,
aby převzal ve správu legát Josefy Hájkové na
udržování její hrobky na hřbitově Pouchovském.
— Správě c. k. vojenské nemocnice vydá se darem
chvojí z městských lesů k ochraně rostlin v tamní
zahradě. — K návrhu odboru plynárenského za
vede se plyn do krámu v domě čp. 15, do dílny
v domě čp. 394 a do krámu p. Skrovného na
Velké podsíni. — Topičům plynárny zvýší se mzda
denní na K 2.20 a pomahačům na 2.10 dnem 1.
října t. r. počínaje. — Oprava plynojemu zadá Be
po předložení offerty firmě Bromovský, Schulz a
Sohr. — Povolí se úprava průčelí domu čp. 79
pí. A. Fultnerové. — Ke zprávě technické kan
celáře o nutných krocích k cíli stavby nové vo
dárny a elektrické centrály svolá se odbor vodá
renský a technickou komissí. — Projekt lesní
těžby pro rok 1906-7 předloží se okresnímu vý
boru. — Pro časté noční výtržnosti v hostinci
čp. 105 odejme se povolení k překročení policejní
hodiny. — Oprava lavic vobecné škole chlapecké
a žádost o telefonické spojení školní budovy
s bytem školního lékaře odloží se k rozpočtu na
r. 1907. — Oznámí se p. K. Kotrbelcovi, faráři
v Pouchově, že echválen byl náklad K 200 na
obnovení sochy sv. Jana Nap. v Pouchově. —
Různé účty poukázány byly k výplatě a jedné žá
dosti o zvýšení chudinské podpory nebylo vy
hověno.

V kněšském semináři královéhra
deckém přijato do IV. ročníku 19 alumnů, do
III. 27, II. 15 a I. 25, celkem 86, mezi nimiž
77 Čechů a 9 Němců. Mimo tyto studuje v Římě
v České kolleji 6 bohoslovců, k nimž letos
přistapují noví dva.

Částku 2000 kormanmročně musí opa
třovati králové-hradecký odbor Národní Jednoty
Severočeské na vydržování české matiční školy
v Těchoníně u Králík. K opatřování potřebných
prostředků pořádá odbor tento poučnou přednášku
8 projekcí světelných obrazů paoa O. Koska
z Prahy: „1000 kilometrů po Nilu“ více jak se
100 krásně kolorovaných diapositivů, jež ochotně
promítá professor pan Jan Mareš. Přednáška koná
se v neděli dne 28. října odpoledne v městském
divadle Klicperově v Hradci Králové. Vstupenky
v předprodeji v knihkupectví B. E. Tolmana sta
noveny jsou za ceny nejmírnější: Lože K 4, ge
dadlo na tribuně a křeslo 80 hal., sedadlo I. tř.
70 h, sedadlo II. tř. 60 h, studentský, dělnický a
vojenský lístek v parketu 30 hb,v partéru 20 h.
Školním dětem vyhrazena galerie: sedadlo 40 h,
k stání 20 h. Vshledem k ušlechtiléma účelu a
zajímavosti předoášky očekává se hojná návštěva.

Z Krakova přes Karpaty do Bu
dapešti. Zajímavá cesta ta znázorněna řadou
velice pěkných obrazů, vzbuzajících dojem sku
tečnosti v panorámě Národní Jeduoty Severočeské
v Hradci Králové u Bílé věže ve dnech 20. až
27. října. .

Spolek českých stemegrafů v Hradci
Králové konati bude svoji řádnou valnou hromada
v soboto dne 20. října 1906 v 7 hodin večer
v hotelu A. Bařtipána „Adalbertinum“ sobvyklým
pořadem. Zveme všechny přátele těsnopisu k hoj
nému účastenství. Rozhodnuto bude i o kursech
pro začátečníky.

Z Kl va divadla. Jednota diva
delních ochotníků „Klicpera“ v Hradci Králové
achraje za laskavé spoluůčasti velect. místních
dam a pánů v sobotu dne 20. a v neděli dne 21.



října 1906 na počest 50leté památky úmrtí Jos,
Kajetána Tyla slavnostuí představení Strakonický
dadák. Národní báchorka Be zpěvy ve 3 jedná
ních. Začátek v sobotu přesně o 7. hodině večer
a v neděli ve 3 bodiny odpoledne.

Věelařský spolek pre Hradec Kr.
a eholí pro nahodilé překážky překládá konání
avojí sobůze ze dne 21. na 28. t. m. v Černilově,

Mistní odbor „Čenkoslovanské Ob
chodnícké Besedy“ v HradciKrálovépořádá
příští neděli dne 21. října t. r. poučnou exkarsi
do p*rdabické továroy na minerální olej, parafin,
eeresin a svíčky, fmy David Fanto a spol. v Par
dabicích. Odjezd o 1 hod. 33 min. odpoledne.
Příjezd o 6.07 po př. 8.57 večer. Hosté vítáni.
Scbůzka na nádraží.

Výkazy pro ukládání osobní daně
u příjmu ma r. 1907 předložitimají berním
úřadům vyměřovacím držitelé obydlených domů,
přesně dle stavu ze dne 15. listopadu 1906 v ra
brikách vyplněné a to nejdéle do 20. listopadu
1906. Ve výkazech uvedou se osoby v domě
bydlící podle bytů i při pronajatých budovách,
totiž jejich jméno a způsob povolání nebo výdělku,
pak i bydliště. Při tom podpronajímatelé nechť
uvedou své podnájemníky a nájemné od nich pla
cené, přednostové domácnosti pak udejtež všechny
k jejich domácnosti patřící osoby, které mají ně
jaké vlastní příjmy. Držitelé pronajatých badov
mají podati „seznam dumovní“ (vzorec B) s pří
padnými „seznamy bytovými“ (vzorec C), kteréž
poslední od jednotlivých přednostů domácnosti
vztážmo nájemníků mají býti vyplněny; naproti
tomu v příčině budov nepronajatých mají držitelé
domů podati „seznamy obyvatelů doma“ (vzorec
D). Vedle toho musí každý zaměstnavatel ozná
míti bernímu úřadu vyměřovacímu každou osobu,
které vyplácí roční plat 1200 korun přesahující.
K tomu také třeba uvésti jméno příjemcovo, jebo
bydliště a zaměstnání a pak výši a druh platů.
Oznámení to musí býti podáno nejdéle do 16.
ledna 1907. Jestliže stálé nebo proměnlivé platy
netrvaly po celý rok 1906, nebo jestliže během
roku 1906 se změnily, budiž uveden způsob (na
stoupení služby, zvýšení neb zmenšení plata, vy
stoupení ze služby) a den této změny (den, kterého
změna se stala, vztážmo den, od kterého neb až
ku kterému platy byly vypláceny) jakož i roční
obnos a částka skutečně vyplacená. Potřebný počet
těchto vzorců může býti straoami u sříslušných
c. k. berních úřadů neb n obecních úřadů vyzvednut.

Rodinné. UčitelU JoachymVrabecz MalBovic a choť jeho pí. Věra Vrabcová, roz. Čaj
kovská, slavili sňatek svůj ve čtvrtek, 11. říjoa
1906 v děkanském chrámu Páně v Brandýse n. L.

Z Cermilova. Minulou neděli konal se po
hřeb člena zdejší katol. jednoty p. Václava Ska
lického. Pobřbu zúčastnil se spolek a praporem.
V Pánu zesnalý byl horlivým členem jednoty.
Pokoj jeho popeli.

Upozornění voličůmna Pardabsku.
Dr. Bouček jest příslušníkem strany Masarykovy.
A víte, co o téhle straně sám Machar napsal,
když viděl, jak skoncovaly špice této strany známou
aféru Herbenovu? V samém „Času“ adressoval
Macbar Masarykovi tyhle vzdechy: „Po pětine
dělním zápasu, kde nebylo šetřeno ničeho, kde
byly pomazány štíty těch i těch (Herbenovcův a
Hajnovcův) tak, že se to nikdy smýti nedá — na
jednou amír! To není methoďa politické strany.
Myslíš, že se najde v království Českém v kterém
koli okrese nějaký volič, kerý by uznal, že takový
štát může býti ochranou jeho práv a který by dal
hlas příslušníku této strany? ©Tomáši, buď měla
strana nechat padnout Herbena nebo výkonný
výbor — všechno ostatní jest samovražda partaje
jako politické strany. A naopak: na takový mír
peměl přistupovat ani dr. Herben, ani výkonný
výbor. Ztratil jsem illusi o mužích, proto Be pře
stávám počítat ke straně. — Byla to zkouška
s pokrokovosti, hamanity a Chceš-li i s českosti
strany — a strana propadla v ní hanebně.“ Ma
saryk na toble odsouzení ani nedutal. A teď po
zádech Masarykových odvažuje 8e dr. Bouček

lbati ee k mandátu. Jak asi dopadne proroctví
acharovo? Kdo má aspoň trochu oči otevřené a

chce blíže přihlédnouti kčachrům této tolik zkom

promilované strany, ten zajisté Boučkovi hlasnedá.

Pardabský pancš dra Boněka p.Al.Hajn roslobil se velice, že se opovášil dr. Ho
ráček poučovatí o Stuartu Millovi; hned mlaví o
perfidii, o neslýchaném sprostáctví, o jednání ne
slušbpém, nepřípustném od akademicky vzdělaného
ioteligenta vůči jinému akademickému vzdělanci.
Vůči takovému sprosťáctví jest prý p. Hajn ber

diti mravní a společenskou úroveň Horáčkovu. —
Pane Hajne, jak jste najednou jemný a citlivý!
Což vaše Osvěta lidu? Nevíte nic otěch hrubých
„vtipech“, přezdívkách a potupoých nadávkách,
jimiž váš list protivníkyprovází? Sámpokrokářský
časopis „Český Učitel“ nasval váš orgán „stokou
špíny“ e pak 8e vyslovil, že vtipy v „Osvětě
lidu“ otisknuté bovoří' se leda na záchodech.
Tohle napsal list — pokrokářský. A teď choste

učovati o slušnosti, jakou má ogvědčovati aka
emický občan? A jestliže posluchači při schůsi

snad neprávem se domnívalí, že Millaneznáte, to

nebyla to veliká urážka vaší učenosti, Vždyt
jsou pokrokovci, kteří se velice durdili, když dr.
Kalousek promluvil trochu pravdy proti helvet
skému podvodnému episku o — Husovi. A ne
znalost Hasabyla pro ně smntnější než Milla.

I volebnímu hnutí ne Pardabsku.
Boj o poslanecký mandát za volební okres Par
dubice-Cblumec-Holice vede 8e úporně dále V no
vinách dočítáme se o vynikajících vlastnostech i
všelijských stinných stránkách poslaneckých kan
didátů. Minulvu neděli Jámali oštěpy v Chlamci
o. Cidl, kde klidoou a hlubokou řečí svou zvláště
mocně imponoval staročeský kandidát dr. Horáček.
Dr. Bouček patrně jinak oeumí, nežli obáněti ze
ustavičně klerikaliamem. Vyznívá to už tuze uboze.
Jak jsme už v minulých referátech podotkli, státo
právní kandílát dr. Klouda našel opora v živno
stenstvu v Chlumci, které v Purdabicích i v Holi
cích dalo nalepiti chvalořečné plakáty o něm, aby
jeho kandidaturu f:drovalo. Tato strana státoprávní
zachovala se prý k živnostenstvu posud nejspra
vedlivéji, proto má býti volen dr. Klouda. — Na
den 21. října v neděli o 10. bod. dop. je svolána
voličská schůze v Pardobicích do sálu v měšťanské
besedě. Bude tu mluvit také dr. Horáček. Jisto,
že bude tato schůze četně navětívena a výměnou
růzvých řečí a názorů hodaě živá. Bude to p“
slední veřejný zápas o mandát na Pardubsku,
který asi uefinitivné rozhodne o nadějích příštího
poslance. Volba se koná dne 24. října v městské
zasedací síni od 9—12 hod. v Pardubicích. Skru
tinium bude konáno dne 25. t. m. o 9. hodině na
témže místě.

Jednota pre rozšíření děkanského
kostela v Pardubicích konalasvojivalnou
bromadu dne 30. sáří t. r. Členové museli tu po
znati, jak čile si jednota ve svých pracích a cílech
počínala a že tu všem funkcionářům spolkovým
náleží vděčné uznání za tak váestranoou borlivost.
Každý se moll přesvědčiti, že rozšiřované klepy
o finančních ztrátách ze sbírek a darů jsou úplné
bezpodstatné a vymyšlené. Jednota se bude uchá
zeti o aubvenci zemskou i státní, bez kterých by
přístavba chrámu provósti se nedala. Za tou pří
činou zadány byly plány na přístavbu u centrální
komise pro zachování uměleckých památek Taktéž
podána žádost i s plány k zem. výboru. Usilovné
snaze jedooty podaří ae zajisté během doby za
příspění všech Členů a dobrodinců dospéti k pro
vedení díla tak důležitého a krásného. Zdař Bůhl

Osobmí. (Z Pardabic.) Advokátní kancelář
po + dra. Formánkovi převzal bratr zemřelého,
advokát v Nov. Bydžově. Právní záležitosti vyři
zovati bude jako dříve JUC. V. Kopečný, konci
picnt v této kanceláři. — Příští rok pzestěhoje se
do Pardubic advokát dr. Hrbek z Prahy a salotí
prý ude list směru státoprávního, aby se tu aton
penci toho směru politického více koucentrovali a
kladli důraznou oposici zdejším pokrokářům.

Ochotníci řemeslnické jednoty
v Pardubicích sohrali v neděli dne 14. t, m.
divadelcí kas „Sever proti jihu“ v sále Bubenče
za ochotného účinkování paní Hodačové, herečky
ochotnického divadla v Petrohradě a pj J. Novot
ného. Souhra a jednotlivé úlohy byly tak pěkně
sehrány, že u ochotníků tak rutinovaným způBo
bem na prkoách se pohybovati jsme dosud nevi
děli. Zvláště se vyznamenali pí. Hodačová, pp.
Novotný, Knail a Klivický a rozumí se i všichni
ostatní hráli zcela pěkně. Hudba pak řízená p.
kapelníkem Lautnerem doplňovala svojí lahodou
a precisností opravdový umělecký požitek toho
večera. Není divu, že sál divadelní byl do posled
ního místa vyplačn, když všecko je tak vábné a

roztomilé. ,
KKomeert. Slečna Kamila Uogrova, operní

pěvkyně a dcera ředitele kůru v N. Brodě,pořádá
v sobotu večer o 8 hod. v sále měšťanské besedy
v Pardubicích koncert sa laskavého účinkování
nejlepších eil budebních v Pardubicích.

Společná schůze skupim vikariátu
chrudimakého, chrasteckého, pardabského a skm
tečekého konati se bude ve atreda dne 24. t, m.
pa -arciděkansatví v Chradimi. Na programu je
referát o provádění organisace dle konviktského
sjezdu, dále jak Čeliti se má nynějšímu houtí
proti náboženské výchově ve školách a přednáška
o apolku sv. Rafaela. .

Z Heříe. Dne 21. t. m. pořádati se bude
v děkanském chrámu Páně v Hořicích „Missa in
h. Ss. Trium Regam“ pro 4 až 6 hl. smíšených
á Capella od Fr. Koenena, jedna z krásných měl
moderní polyfonie.

Z Josefova. V sále hotelu „u Slunce“
v Josefově konal se v sobota 13. t. m. velký kon
cert mladinkóho deasítiletého virtnoza na housle
Vilibalda Schvejdy « Berlína za laskavého spolu
účinkování slečny Růženy Valentové, dramatické
pěvkyně z konservatoře badby v Miláně a pana
ředitele Bedřicha Čápka. Vystoupení mladinkébo

stečka naplněn.
Zpěvácký spolek metana“ v Úplel

pořádá v sobotu dne 37. října£. r. v místnostech
divadelních p.Karla Vacka v Upicikoncert „Če
ského pěveckého kvartetta“ z Prahy. Výkony u
mělecké tohoto sdružení Jsou již známy z prvého
koncertu pořádaného v městě našem spolkem
„Smetana“, a lze sobé přáti, by návštěva koncertu

tohoto byla důstojná, aby každý, kdo přítelem
zpěvu jest, se dostavil. Předprodej vstopenek
v obchodě pí. Burešové u „Mydlářá“. Veškeré do
tazy vyřizuje pan Lad. Plzt, v Úpici.

Ustavující schůze „Orličnéhe ke
mitéte“ koná se 21. října 1906 o 9. hod. dop.
v místnosti „Panského domu“ v Týništi n. Orl.
Program: 1. Čtení zápisu o schůzi posledoí. 2. Při
jímání členů. 8. Čtení a schválení stanov. 4. Volba
předsednictva a výboru. 5. Volné uárrhy.

P. T, členům spolku sv. Josefa
v Gerlef. Od odchodu dp. prof. Orla do Prahy
nemá diecése Králové-hradecká resp. členové této
diecése ve apolku žádaého diecésního zástapce.
Kdo zná atanovy apolka a ve spolek sám trochu
je zasvěcen zvláště v záležitosti posledních let,
dobře ví, jak místo diecésního zástup“e je důležité,
Dle $ 30. a 8. volí je všichni členové jak zaklá
dající, tak doživotní i přispívající, Je tudíž třeba,
by všickoi p. t. členové naší diecése poslali pí
semně vyjádření, že jsou Členy apolků a zároveň,
aby jmenovali člena, jejž chtí míti diecésním sá
stupcem, jakož i jeho nábradalkem. Obojí nechť
pošlou — tak to bude nejlepší — do nejd. kon
siatoře, odkud by 8e ovšvm musilo vše poslat do
Gorice. Věc spěchá. — Za zástapce dovoluji si
navrhoonti dp. Jos. Vaněčka, faráře v Mku
lovicích. Jako mnobaletý kaplan zemřelébo ka
Bovníka vadp. Střebského účastnil ae všech prací
jeho ve prospěch spolku sv. Josefa v Gorici k
naných zvlášť pro Členy diecésí českých a zná
tudíž poměry spolku tak důkladuě, že 88 mu sotva
který člen všech diecósí českých vyrovná Zastati
se dovede, a taká může poduíkaoati cestu do
valných schůzí v Gorici, která též něu) stojí. —
Za náhradníka navrhuji dp. Karla Kučeru,
faráře v Mikulči, jenž delší čas v sanatoriu spolku
pobyl a tedy poměry zná z vlastní zkuš-nosti. —
Josef Elitzer, farář,zakl. člea spolku.

Osvěta v Bychnově m. Kn. Veliké
učence hostí naše staroslavné město. Škoda, že ve
nenarodili v národě větším a oavícenějším; mobli
by wlaviti a kathedry své učenosti k da
vům větším a nalezli by epíše pochopení. Takto
jsou tito geniové odkázáni nu nejužší kroužek;
jejich hlas ani v tom „klerikálním“ a „šosáckém“
Rychoově náležitě neproniká. Snad až teprve
čeraá hrouda je přikryje, protře si Rychnov oči
a pozná, koho ztratil, kobo zneuznával. To už
bývá vždycky osudem vynikajících duchů. V „Pod
hofanu“ učeně se hovoří o „pochbopech bierarchie“,
o „černé kutně“, atd. Prý dobře napsal Juda, že
úikdy nebylo a není naboženství lidské nic jiného
než řemeslo, než obchod“. Teď tedy jen schásí,
aby se sekalo do „obchodníků“, jakými byli
křesťanští mačedníci, do Českých bratři, d> To
máše Štítného, Blahoalava, Komenského atd.,
když skutečné náboženství vždy bylo obchodem
a řemeslem. Zatím učenci aspoň napasli tahle
moudrost: „Jeť náboženství vředem duší, který
svým hnisavým jedem otravuje a umořvje.“ Brrr!
Takble krátce jsou odbyti od moderního genia
největší myslitelé. Náměstí v Rychnově n. Kn.
vyznačovalo 86 kdysi tím, že skoro v každé denní
době stávalo blíž kořalny Goldmanoovy (nyní
Wertheimrovy) několik členů společnosti lidské,
kteří zváni „hodináři“. Tito lidé svojí zumlklostí
prozrasovali, že jejich lví hlavy obírají se nějakou
grandiósní filosofil. Suad ta filosofie vyjde časem
aspoň ve čtyrech avazcích tiskem. Oststoě činnost,
účel atd. této zvláštní společností zvlášť není
potřebí vyavětlovati. Ale snad překvapí správa,
že u této společnosti bývá teď viděti ješté filosofa
nového. Má sice šat slušnější, ale počítá ae také
k proletariátu; mnoho aspoň prací se nenamábá.
Mimo své filosofování takó šenkuje. Obblíží
náměstí a ulice, hledaje, co by se dalo kde opra
viti a sachrániti. Chudák jest nucen oblrati ae
velikými starostmi. Co by si městská rada po
Čala bez jeho rady! Snad by bez té hlavy ueta
rané Rychnor se zřítil jako. Valparaíso. Starati
Se musí, protoše jest také „redaktorem“. Až by
zachvátil Rychnov mor klerikalisgmu, pak by bylo
a celým Rychnovem zle. Když tato otevřená blara
nemůže sehnati žádného klepu, když dloubo De
hoří, když zloději přestanou pokoušet, když ae
nikde krmená nebo vykrmená husa neztratí, kdyš
při muzice mládenci se nepoperou, ta má pán
„redaktor“ volnou chvíli k shánění a psaní vyš
ších filosotických názorů, zapřede se v sít zář
ných pokrokových idel, snaží se zvýšiti kultarní
úroveň lidí méně uvědomělých, dělá ministra
kultu a vyučování. (Dokončení).

Bychnov m. Ku. pre Ú. Matici Š.
Pánský odbor Ú. M. Š. v Rychnově sa minulý rok
odvedí Ú. Maticí Š. 1728 K 69 b, odbor dámský |

364 K 18 bal. Za okres Frhnovaký zasláno U.M. Š. 2.686 K 87 bal — Tipisatelé, kteří tak
drzým a eprostým tonem paali o párodaí slavnosti
nedávno v Lukavici pořádané, zasluhují jen polito=
vání, a to tím více, jelikož mezi nimi jest i vsdě
lavatel mládeše, naděje vlasti.

V Něm. Rybné 16. t.m. semřelp. Frant.
Hovorka, zem. a říšský poslanec, okres. starosta,
delegát zeměd. rady, místopředgsda ústřed. spolku
hospodářekých společenstev, bývalý ředitel zemské
banky, atd. Pohřeb koná se 19. t. m. v N. Rybné:

Trať mové dráhy doundlobsko-rokyt
mleké dne 14. t. m. slavnostním způsobem ode



-vzddánaveřejnosti. Slavnostního toboto aktu sú
-častoili ae především nejvyšší zemský maršálek
kníže Lobkovic, za ministeratvo železnic dv. rada
Tuček, zástupce místodržiteletví bar. Weber, za ředi
teletví státníh drah v Prase vl. rada Pust, kanov
ník Burian, za ředitelství sev.-sáp. dráhy revident
Weisser, obr. hejtman rychnovský a žumberecký,
-starostové okolních měst a obcí a mnoho jisých
osobností. V Doudlebách uvítání hosté, za něž
poděkoval nejv. zem. maršálek Nato vys. důstojný
pan generální vikář dr. Al. Frýdek za assistence
vldpp. rokytnického vikáře Hlavsy, kosteleckého
„děkana A. Kašky, p. t vambereckého ducboven
stva, objasniv účel svěcení dráby, posvětil koleje
a vozy. Účastníci sedli pak do vlaku a odjeli do
Yamberka, kdež starosta měste A. Bednář vítal
hodnostáře, mlavil i okr. starosta Bezděk; uznání
měšťanstvu vambereckému projevil nejvyšší mar
Šálek. Při tom všade blava na hlavě. Město samo
v slavnostním bávu. Nato ve skvostně vyzdobeném
nádraží hostina za zvuků hudby a střelby. Za ne
"dlouho nastoupena další jízda čarokrásným údolím
Zdoboice. Dvě lokomotivy pěkaě ověnčené a 13
osob. vozů nabito. Všude jásot, podél dráby velké
muožství obecenstva, prapory vlají odevšad. Na
zastávce v Pekle uvítal příbylé říd. učitel Exler.
Vlak supá mezi krásnými stráněmi ku „Zbrani“,
odtud nemůže se oko spustit té krásy: útesy,
stráně, lesy, údolí, strže a Zdobnice, vše váže se

okamžik a nový obraz plné krásy. Druhá zastávka
Slatina- Javornice uprostřed zeleně lesů. Nový
jásot a vítání. Trať stoupá, vlak jen že se hbýbá.
Před drabým tunelem vlak rozdělen. První polo
vina vlaku minula drobým tunelem, za nímž těsně
odbalena deska oznamující, že tam dobudován
tisící kilometr staveb zemských drah. Na čtvrté
zastávce v Pěčíně nové vítání. Odtud k Rokytnici
planina, opak krás dříve uvedených. S mrazivým
pocitem jede se k sousedům Němcům. V Rokyt
bici vedp. generál. vikář dr. Frýdek sloužil tichou
měl sv. Odpoul v radnici baoket, řada připítků,
řeči jiš německé. Odtud návret. Večer v místno
stech besedních ve Vamberku sbromáždila se vy
braná společnost; řadou přípitků a za zpěvu skon
čena slavnost V pondělí dne 16. t. m. zahájena
na trati pravidelná jízda. Ve Vamberku došlo a
dochází tolik zásilek, že personál nádražní jeví se
nedostatečným, aby práci zmohl; musí býti prot)
rozmnožen.

Z%Kyšperka. V sobotu dne 13. října
konal se pohřeb volezasloužilého knéze vldp. Vá
olava Tejkla, čestného koasistoriálního rady, bi
skupského vikáře a děkana v Kyšperku. Lásku,
kterou sa živa k němu Inuli osadníci, osvědčjli i
o jeho pohřbu. súčastoivše se ho ve velmi četném
počtu. Průvod pohřební vedl, reguiem za v Pánu
zemřelého sloužil a k odpočinku na posvátném poli
břbitovním doprovodil věrný přítel jeho vysoce
důstojaý pán Th. Dr. Antonín Brychta, kanovník
z Hradce Králové. Duchovních z blízka i z dáli
súčastnilo se celkem 66. Pobřební řeč plnou pravdy
o v Pánu zesnulém proslovil v chrámu Páně av.
Václava, bisk. vik. sekretář vdp. V. Hlavsa z Ro
kytvice. Z těch, kteří se pohřbu z piety k sesnu
lému súčastnili, buďtež jmenováni aspoň tito:
vysoce urozená paní hraběnka Anna ze Staben
berků, vysoce urozený pan brabě Karel ze Stuben
berků s chotí, zástupce c. k. okresního bejtmanství
v Žamberku pan komissař Frolda, starosta města
Žamberka pan JUDr. Doubrava, zástupcové patro
nátního úřadu, zastupitelstvo města Kyšperka a
obecní zastupitelstva vsech obcí přifařených. Na
pohřeb přišli pp. učitelové místní i ze škol okol
ních s dítkamí a dojemnými zpěvy jak při mši gv.,
tak i při obřadech na bfbitově prejevili svou lásku
a úctu k zasloužilému příteli škol a dítek. Pocta
poslední vzdali zesnulému zastupitelstvo městské
spořitelny, spolek „Občanaká Beseda“, spolky vo
jenských vysloužilců a dobrovolných hasičů místní
i obcí přifařených,jichž četní členové s nevšední
ocbotou nesli rakev a věnce. Cestou p»slední do
provázeli milovaného děkana zarmoucení farníci,
kteří ztratili v něm drahého otce duchovního. Ač
si nepřál ve své skromnosti okásalého pohřbu,
řece nad očekávání důstojně a nikoli bez hlabo

bo dojmu byl doprovozen ku krátkému odpo
činku, aby zde očekával slavné vzkříšení. Krásný
byl pohřeb důstojného p. děkana, však zajisté
daleko krásnější a slavnější byl příchod duše, mi
lovaného lidumila, jenž neměl nepřítele, horlivého
kněze, jenš bez ustání pracoval k větší cti boží
a ne spáse duší, věrného pastýře, jenš ovce sobé
ověřené nejen slovem, nýbrž i příkladem vedl, do
království nebeského, aby zde od svého Spasitele
přijel kněžskou korunu slávy. R. i. p.

Za + Václavem Tejkleom. Neního jiš
mezinámi..... Odešeltasknáble,žesemi

sdá, jeko by to ani rovin nebylo, že nás jišopastii... . . Bylo to dne9. října o deváté hod.
raoaí, kdy fozezvučel se emutně zvon na věži
farního kostela v Kyšperku a oznamoval, že umřel
tem, který byl dobrým a řádným dlouholetým du
chovním správcem rozlehlé farnosti kyšperské. —
„Náš milovaný pan vikář uš semřel“ — tak nesla
se smutná zpráva toho dne od úst k ústům. Vě
dělo se alce všeobecně © jeho nemoci, která naň
počátkem měsíce září přikvačila, ale zpráva o jeho
úmrtí nicméně vejmi, velmi překvapila, všdyť
v Pásu soesnulý byl všude tak neemirně otěn a

vážen. — Možno opravdu beze vší nadsázky říci,
že celá farnost kyšperecká želí co nejvíce jebo
úmrtí. Bylť miláčkem všeho lidu, miloval ho každý,
ba musel milovati a jej v úcté míti každý, kdo
bo jen poněkud znal a s ním do bližšího styku

přišel. To dosvěděí zajisté každý, kdopovahu supřímnost v Pánu zesnulého blíže znal. Takových
upřímných lidí je za uynějších časů uč ve světě
málo, opravdu málo Zesoulý pan vikář
Tejkl prožil kromě studií svých šivot svůj v kraji
žambereckém. Narodil se r.1836 dne 22 prosince
v horské osadě Bystre: nedaleko Jablonného nad
Orlicí. Studia gymnasijní vykonal ve staroslavné
L'tomyšli, kdež r. 1869 maturoval. R. 1863 včer
venci na svátek sv.Jakuba vysvěcen byl na kněze
a ostenoven kaplanem v Nekoři v hejtmanství
žambereckém. Odtud po nedlouhé době stěhoval
se jako kaplan do Kyšperka, později ostanoven
farářem vTěchoníně. Ztéto osady vrátil se v ledou
r.1882 zpět do Kyšperka, kde byl kdys kaplano
val, stav se tau farářem. Zde trávil pak všecky
další dny svého života, vážen a ctěn jsa od
svých kolaturníků, vážen a milován netoliko od
kněžstva vikariáta králického, jejž řídil, nýbrž i
od celé krajiny vůkolní. Jest jistě zajímavo, že
zesnalý pan vikář Tejkl po oelon dobu svého 43
letého kněžství působil na farách patronátu hra
běcí rodiny ze Šterabergů. V pánu zesnulý byl
opravdovým slubvu Kristovým, byla to skutečně
bytost nadšená pro víru, byl to řádný a avědo
miítý kněz, oe dle litery, ale dle ducha ovangolia.
— Žil tiše a skromně, nevystupoval nikdy do po
předí, podporoval horlivě vše dobré, užitečné a
ušlechtilé. Nebylo snad jednoho podniku katoli
ekébn, podniku šlechetnébo a vlasteneckého, aby
sám naň nějakým způsobem nebyl pamatoval, ne
bylo podniku katolického, na který by obětavě
svou hřivnou třebas menší nebyl pamatoval a
z jeho zdaru se netěšil. Jak podporoval ku př.
literatura, o tom dostatečný důkaz podávají ty
velké řady knih, které ve své knihovně byl za
nechal. — Já ovšem neznal jsem zemřelého pana
vikáře dloubo — jeť tomu ponze něco přes dva
roky, co jsme 66 znali — ale mohu 8 dobrým
svědomím říci, že takových dobrých, šlechetných
i upřímných osob našel bych nyní vesvětě velice
málo. Znal jsem ho tedy jen kratičký čas, ale
poznal jsem ia tu dobu, jak muoho dobrého
vykonal, jak dobře a horlivě působil. — V povo
lání svém byl horlivým, nevšedně vsdělaným, vy
soce vážen jsa od spolubratří svých i ode všech,
kdož bo znali. — Upřímným byl. a dobré bylo
srdce jeho. Štědrým byl — a před žádným chu
dasem nezavírala 4e štědrá ruka jeho. Miloval
z celé duše město Kyšperk, v němě tak dlouho
působil, jeho radust to byla, když viděl, že se
děje něco k jeho rozkvětu, k jeho zvelebení. —
Jeho milá řeč, jeho příjemné obcování s každým
dovedlo mu sískati mnoho přátel. Na jeho tváři
jevil se vždy jakýsi jemný, blažený úsměv, který

slední době jit nemocného navštěvoval. — Roku
loňského doprovodil k věčnému odpočinku tam na
hřbitově dolnodobroučekém svébo opřímného přítele
v povolání vldp. Františka Krihla, vikáře traktu
laněkrounského— — a za krátký čas odešel také
nyní on tam do říše nadhvězdné, odkudě jiš není
návratu ... . Těšil se v Pánu zesnulý po celý
svůj život dobrému a etálému zdraví. Vážněji
nikdy nestonal, — Když jsem se letos dne 0.

září vrátil z prázdnin do Króperka a jej navětívil,byl toho dne ve velmi dobré náladě. Avšak již
v noci přišel na něho první záchvat, dne 12. září
pak nastalo již vážné jeho onemocnění. V nemoci
byl nad míru trpělivým, vše s odevzdaností do
vůle Boží trpělivě snášel. Nemoc se koncem mě
slce září zuačně zlepšila, tak Že se již těšil, že o
pouti kyšperecké dne 28. září na svůj svátek bude
moci již k oltáři, aby mohl sloužiti oběť mše av.
Bohužel přání jeho se již nevyplnilo, nebof nemoo
se značně zboršila. Nastalo pak přece jakési ule
vení — — -—-ale několik silných záchvatů dne
8. a 9. října učinilo navždy jeho životu konec.
Jak tiše v Pánu zesnulý žil, tak také tiše skonal.
Posilněn sv. svátostmi, zemřel, možno řící, 8 mo
dlitbou na rtech, Odloživ brevíř, z učhož se byl
modlil, klidně rozžebnal se s tímto životem navždy.
— Odešel..... a už nevrátíse více.....
Nezanechal sice po sobě jmění a bobatství, ale
zanechal si v erdeich věřícího lidu, který jej znal
ajeho duchovní správě svěřen byl, upomínku trva
lou, pamět nehynoucí .. . . . I my kněží vikari
átu králického dlouho budeme jej postrádati jako
upřímného rádce svého a přítele. . . . Je škoda,
přeškoda,že námtak brzo odešel! — Přejememu
ze srdce klidný odpočinek na břbitově kyápere
ckém a pevně doufáme, že všemohoucí Hospodin
bude mu útědrým- odplatitelem za všecky jeho
dobré skutky, kteró byl vykonal za svého šivota.
Regniesoatin pate...!— | (Jos. Jan Pícha).

Z Čáslavě. (Přednáška, pobřeb,divadlo).
Křesťansko-sociální spolek zabájil činnost svou —
po prázdninové přestávce — zdařilou veřejnou
schůsí ve Žlebech a pak spolkovou schůzí jednoty
i odbočky v botela „u Prince“ v Čáslavi. Při této
promluvil p. professorA. Drápalík „o starobním

jišťování.“Ž jasné a populární jeho přednášky

o patrno, še velmi dobře látku ovládá a jestvyškoleným řečníkem. Doufáme, še přednáška jeho
ponese ovoce 8 le aspoň ti čČilejšídají sebe, nebo

své děti pojistiti pro stáří u zemské pojišťovny
starobní císaře Františka Josefa, na jejíž nepo
píratelné výhody zvlášté pro dělníka a malorolníka
pan přednášející upozornil a jí všem dopornčil.
Stanovy této pojišťovny ochotně každému zapůjší
duchovní rádce jedavty. — Dae 13 října súčastníl
se spolek s praporem pohřbu pí. Marie Burdové,
bývalé své členkyné a podporovatelky. Pohřeb
konsl se z okresní nemocnice zu účasti al. městské
rady, spolku dam sv. Ludmily, jehož zesnulá byla
dlouhou dobu předsedkyní, sboru ačitelského chla
pecké a dívčí školy 8 žactvem, deputací různých
spolků čáslavských a za veliké účasti lidu všech
tříd. Svou dobročinností a láskou zvláště k chu
dině zůstavila p» sobě v srdcích Čáslaváků světlou
vzpomínka a zářivý příklad! — Dramatický odbor
jedaoty připravuje na den 28. října čtyřaktovku:
„Zachycen proudem“ od dra. Frant. Hermana.
Předprodej lístků obstarává spolkový sluba

Z Lamškrouma. (Svěceníděkan. chrámu
Páně). Dne 20. t m. před polednem přijede do
našeho města J. B. M. nejdp. biskup dr Josef
Doubrava, aby zde dne 21. t. m. v neděli po
světil nově grestaurovaný děkanský chrám sv
Václava. Hlavní záslubu 0 znovuzřízení kostela
má ndp. biskup sám, který svou milostivou inter
vencí u nejjasnějšího kofžete pána Jana z Liech
tensteinu, patrona kostela, restauraci téhož vyžádal.
Kostel je krásně vymalován dle návrhu p. prof.
Urbana. Rovněž krásné gothické oltáře a sice
blavní a mariánský jsou zhotoveny v Praze dle
předloh p. prot. Kastnera. Oba oltáře budou i
kostel slavně posvěceny a svému účeli odevzdány.

Do Jilemnice. P. t. veškeré katolické
orgunisace, p. t. pány důvěrníky a veledůstojné
dochovenstvo, jakož i všecky přátele a příznivce
katolické věci zveme tímto co nejzdvořileji k dů
věrné organisační echůzi, která se odbývá dne 21.
říjas t. r. o 1'/, hod. odpol. ve dvoraně městské
radnice v Jilemnici, za příčinou provedení organi
sace soudního vkregu jilemnického. Jako referent
přibude p. Fr. Šupka, úředník z Hradce Králové.
Jelikož věcné provedení organisačního řádu jest
jednou ze základoích podmínekdalšího zdárného
vývoje věci katolické v Čechách,doufají podepsaní,
že nebude organisace a místa, kde stoupenci
naši se nacházejí, by v počtu co největším ve
echůzi této zastoupení nebyli Vstupenky ke achůzi
této v předem ma udaném počtu na požádání dů
věrníkům naším zašle: Jos. Jobn, Jilemnice, 149.
— Za katol. krajinskou organisaci: Josef Joho,
jednatel, Jos. Lizr, předseda.

Z Humpolee. „Osvěta lidu“ a „Čas“
v každém téměř čísle baví (?) čtenáře novinkami
nejvíce osobního rázu; ještě nikdy jsme nečetli
něco rozumného v „Oavětě“, vždycky sumé urážky
tobo „nejlepšího“ kalibra. Tímto způsobem, p.
Vráno, 8e u nás ty časopisy neuchytí! — Před
volbami zahájili pokrokáři palbu, jen aby tu ne
náviděnou zpátečnickou stranu „rozetříleli ;“ ge
nerál Vrána řídil sice manévry, ale na hradbách
se neukázal, neboť se bál, aby nepokazil náladu
bojujících pokrokářů, seděl za kamny a čekal jen
zpravodaje. Pěkný generál! — Při letošních volbách
přesvědčili jsme se o moobbýchcharakterech, kteří
byli pravými zrádci své strany; než toto jednání
jejich vymstilo se jim samotným. Budiž nám dobrou
výstrahou: nevěřiti každéma, ale pracovati a sem
knouti se v pevno: stranu! V novém zastupitelstvu
jsou zastoupeny všecky strany, všecky stavy a
vyznání, ale nejdůležitějším faktorem jest: láska,
svornost a charakter — pak 86 něčeho dopracu
jeme. Máme mnobo důležitých otázek na programa:
nové školní budovy, hejt anství, vodovodatd. Kéž
by šťastné zastupitelstvo tyto obtížné práce 8 ú
spěchem provedlo! Voláme všem v zastupitelstvu
„Zdař Bůh“. — Všeodborové sdružení křesť. děl
nictva a spolek „Svorooat“ pořádá dne 21. října
ve spolkové místnosti „na Koconrku“ zábavný
večer s hudebním programem. Začátek o půl 8.
hod. večer.

Z Chotěboře. Dne 14. října t. r. v ne
děli odpol. o 2. bod. odbývána u uás v sále
„Panského domu“ velká důvěrná schůze za úča
stenství, jež svým množstvím každého překvapilo.
Za předsedu zvolen místní, všemi kruhy vážený
p. dr. Ant. Čapek, advokát v Chotěboři, jenž na
bídnutou hodnost přijal s upřímnou radostí a se
vší ochotou, jemu vlastní, neoblížeje se v pravo
aci v levo. Byly předneseny obranné řeči na ča
sová thómata: „S náboženstvímze škol“, „Rozluka
manželská“, „Organisace a tisk.“ Dr. Josef My
slivec z Prahy svérázným, populárním a čistě ná
božensko-národním tónem s mooha hledisk po
svítil důkladně na drzé původce ničemných snah
vykopnout náboženství ze škol a učiniti z posvát
ného krbu rodinného místo svévole. Že dr. My

slivecspoji ve evé řeči obeň s pravdou, že donebe volající urášky našeho náboženství odrážel
přesvědčivými protidůvody hlasem burácející bouře,
naplnilo všechny novylíčitelnou radostí, že my ka
tolíci v nynějších kritických dobách máme též
svého Tertullisns, jenž má odvahu říci pravdu do
očí pánům nejen dole, nýbrži na hoře. — Hlaeem
jímavým a lahodným, řečí důkladně zbroušenou
jasně ukázal zase drubý řečník p. Frant Šupka
s Hradce Králové, že spějeme jisté smrti vatříc,
jestliže se komečnějiš jednou nesorganisujeme a
tiskem katolickým proti utrhačetví novin nepřá



telských protest nepodáme. Oba řečníci se dopl
nili v harmonický celek a jest si přáti, aby i Jinde
vyslechnoti byli s takovým zájmem jako v Cho
těboři. Lid odcházel ze schůze osvěžen s povsbuzení
k organisační práci pro zájmy oírkve a avé do
moviny.

Sjezd přátel církevní hudby v Po
děbradech konal se v tichosti ku konci pravě
minulých prázdnin školních. Zdařil se nad očeká
vání. Byly to pravé duševní hody, které přední
čČinovnícidiecésní jednoty cyrillské v Hradci Krá
lové pěstitelům chrámového zpěva i hudby při
pravili za vedení vldp. předsedy dra. Jos. Mrštíka,
arciděkana z Chrudimi. K hojné účasti lákal ne
jenom bobatý pořad ukladeb, ale zvláště zvučná
jména přednášejících pánů, na slovo vzatých od
borníků, což slibovalo hojnost poučného materiálu
ku zvelebení chrámového zpěvu. Domácí sbor pod
taktovkou p. ředitele kůru Tom. Hoffmana přednesl
zuačně obtížné skladby k úplné spokojenosti po
volaných znalců, a výkoa jeho podával avědectví
o pilných zkouškách, ochotě pěveckého sboru jakož
i o zdatnosti p. dirigenta. Zvláště milé byly „ve
čírky“, pří nichž po celodeuním pořadu vědeckém
občerstvoval domácí sbor srdečně se bavící hosty
sjezdu vybranými skladbami. Ku sjezdu vyslal
vjdp. biskup královéhradecký dr. Josef Doubrava
svého bývalého sekretáře dp. H. Doskočila 8bla
hopřejným listem tohoto znění: „Šlechetným 8na
hám diecésní jednoty Cyrillské k zvelebení cír
kevního zpěvu a hudby žehnám a zjezdu přátel
hudby církevní v Poděbradech vrchnopastýřský
pozdrav vzkazuji.“ ©Pozdravné telegramy zaslali:
Monsignore Ferd. Lehner, předseda obecné jednoty
Cyrillské na Král, Vinohradech, Josef Foerster,
professor konservatoře a řed. kůru přidómě Svato
vítském v Praze a Václav Gyurkovicz, docent
církevního zpěvu v Hradci Králové. Sjezdu sů
častnili se mimo jmenované jiš pány: Vadp. Jos.
Závodní, inful. probošt Poděbradský, jenž ze vzácné
ochoty sloužil za v Pánu zesnulé cyrillisty ponti
fikální reguiem a jinak o potřeby sjezdu blaho
volně pečoval; Ondřej Horník, professor kongerva
toře z Prahy, Jan Ev. Zelinka, řed. kůru z Prahy,
prof. Dobroslav Orel, horlivý badatel na poli círk.
hudby z Prahy, Em. Petr, varbanář z Prahy, Ant.
Hromátko, řed. kůra při dómě v Brně, Bašta Fr.
z Poděbrad, Bonaventura Jan, farář z Libice n.
Cidl., Burghart Frant., kaplan z Jičína, Karel
Blecha ze Kbel, Josef Cepek, Eduard Černý z Po
děbrad, Dostál Josef, učitel z Libice n. Cidl.,
Drašner Ant., kaplan z Poděbrad, Fayks V., ka
techeta a prof. na paedagogiu v Jičíně, Fejfar
Jos. z Poděbrad, Davídek Josef, řed. káru z Peček,
Harmach Vojtěch, farář z Neustupova u Tábora,
Hoffman Josef, řed. kůru z Chotěboře, Hoblík Jos.,
úř. cukrovaru z Poděbrad, Hetlich J., lékárník
z Poděbrad, V. Hoblík z Poděbrad, Jirásek V.,
okres. zvěrolékař z Poděbrad, Kabrhel Jan, kaplan
v Poděbradech, Kladivo Frant., farář ze ,
Krapař V., řídící učitel v. v. v Poděbradech,
Kašpar Boh., řed. kůru v Dobrovicích, Jiránek
Kar., řed. kůru v Libici n. Cidl, Kubišta V.,
řed. kůra v Nov. Bydžově, Kožíšek Kar., c. k.
okres. inspektor, Ledvina J., řed. kůru v Kutné
Hoře, A. Můlser, stavitel varhan z Kutné Hory,
Matouš Frant., kaplan z Nov. Bydžova, Mazura
Jan, kapelník, Novák Josef, odb. učitel, Novák
Lad. vesměs z Poděbrad, Novotný Alex., kaplan
z Chrudimi, Nedvěd Jos. s Prahy, Pelikán J., řed,
kůru v Kladrubech, Pfoff Jos., farář v St. Bydžově.
Pilař Čeněk, řed. kůru v Hořicích, Poreš J., řed.
kůru v Jičíně, P. Polák, kaplan ve Všerubech.
Rychnovský Otto, řed. kůru v Hampolci, Říhovský
Vojt., hudební skladatel a učitel hudby x Chru
dimi, Šrámek Boh., katecheta z Poděbrad, Šubrt
Fil., farář z Miletina, Topinka Karel, professor
z Hradce Králové, K. V. Topinka, řed. měšťan.
škol v Poděbradech, Trnka Ant. z Jičína, Tóma
Ladvík, kaplan z Král. Městce, Winter Jos., řed.
kůru v Kolíně, Vondráček Fraut., řed. kůru ve
Vys. Veselí, Záruba Karel, farář v Kralupech,
Zelinka Josef, katecheta v Poděbradech, Zyka
Jindřich, řed. kůru v Kouřimi. Z p. t. spanilomy
slných dam, které hojně se účastnily, zvláštního
uznání zasluhují: pí. Hoffmanová, sl. Hoblíkova, el.
Kryšpínova a slečny Novotných, které jak v chrámě
tak i o večírcích neunavně účinkovaly. Sjezd za
končen tím, že se účastníci dali společně fotogra
fovati a přáli si brzku zase se sejíti k tak zá
elužné práci na reformě církev. zpěvu a hudby.
Všem, kdoškoli k sdaru sjezdu jakýmkoliv způ
sobem příspěli, budiž tímto vzdán ten nejsrdeč
nější dík.

Jak so mičíme. (Do Lukaviceu Rycb
nova.) Četl jsem 19. číslo „Podhořana“ a
ačkoliv nejsem přítelem osobních polemik, přece
článek „z Lakavice“ v listu tomto otištěný nutí
mne, bych vážnou úvahu o ničemné té kritice ve
řejnosti podal. Již podruhé jsem svědkem toho
smutného úkazu, že umičen, aštván a ukřičen byl
muž vzácných vlastností, činnosti záslužné « sice
kého rozhledu, protože protivníků byla aíla a po
dařilo se jim nepohodiného, v cestě stojícího muže
chytit sa slabinu. A co smutného přitom jest, lid
se ještě baví, še smýkán blátem člověk, jemaž
ještě včera uznání a pochvala byla přovo
lávána| Svědky jsme už dokonov toho, že takový
palicobijeec bývá považován za hrdinu. Konečně
te též měrou úžasnou ujímá názor, že má pravdu

a žo vyhrál ten, kdo více křičí, kdo šťavnatěji
nadává, kdo napsal slomyslnější, jedovatější a
sprostší článek. Dějí se nyní divné, zvláštaí věci,
v době pokroku, osvěty a svobodomyslnosti! A

a roseštvou dobré přátely, že neukojenou pomstou
rozlévají kalné proudy do celého okolí, ničí akci
vlasteneckou a

obětavých?! V čem záleší vlastně jejich pravda,
v čem jejich morálka? Co platno pak jednotlivei
dokazovati svou pravdu, svou práci a apabu,
když tací © křiklouni chtice ©prosaditi svůj

livých, lživých, za krátký článek celou rubriku

Apln7 v žurnále? A redakce „slavná“? Ta odehrávána foru veřejností v takých kapitolách hlavní ú
lohu, jsouc toho vědomí, že lid má z takových
tahanic potěšení a ve své škodolibosti prospěchát
ské jí nezáleží na tom, že ničí mnoho prospěšného,
dobrého a cbvalného. A pak jest to prý výchova
budoucích! Inu, čistá to forma, jen bohužel, že
čest a hanba drží ge zde za obě ruce. — Snad

postačí tyto řádky, jimiž jsem se dotkl té hruosti a nešlechetnóho jednání, jakého si dovolili
osoby nemající ani ponětí o dobré vůli a snaze
vůči jednotlivcí, který stal se hanou tou ušlech
tilejším, povznešenějším. Pokoření jeho není všeo
beoně chybnou představou, nýbrž pobídkou kdalší
činnosti, stálejší ale opatrnější|

Chlomba Němeů. Liberecká výstava, ne
dávno usavřená, doznala velkého deficitu. Sám
čestný předseda táto výstavy liberecký měšťanosta
dr. Bayer při uzavření této ve své řeči doložil,
že se na hmotný výsledek hned při otevření vý
stavy nepočítalo, ale že se tak obrovského deficitu
dodělá, toho že nepředpokládal. Ani se Němcům
nechce 8 pravdou ven. Tolik křiku bylo po světě
německém, že liberecká výstava musí ukázati, jak
Němci v království vynikají ve všem nad své spolu
krajany české, a hle tak žalostně končí jejich
chlouba, ostatně bez pomoci českých rukou by vý
stava liberecká ani takto nevyhlížela. Vystavovali
tu i Češi a čeští dělníci skližovali celou výstavu
dobromady.

Různé zprávy.
Nové ukázky socialistické vudělá

vací práce. Koneumní spolek socialistický ve
Vsetíně oslavil své desetileté trvání — bankrotem.
Nasekal dluhů přes 30.000 koran; a když věřitelé ae
všech stran své požadavky vymáhali a koukare byl
přede dveřmi, aj, tu trabka hasičská blásala v noci
zvěst, de v konsumu hoří. Daes nabízejí vyrovnání
ne 30 procent. Tihle lidé stále láteří na to, jak
„měšťáci“ dělnický lid vyssávají; a zatím jak značný
počet „měšť ků“ sami svými konsumy a jinými pod
niky těžce poškozují. — Na Žižkově rozhazoval v ne
děli truhlářeký pomocník Em. Můller letáky s ná
pisem: „Laza má moc. Nestydíte se čísti „Národní
Politiku“? Můller při zatčení udal, že mu dal letáky

vě. Víš, aoudrahu, při čtení „Nár. Politiky“ se
člověk nemusí tolik rdít jako při čtení surových na
dávek „Práva lidu“. — Ludvík Pauls, redaktor Od
borného listu sedlářů, brašnářů a řemenářů rakou
ských, píše: „Štváči tahají vlastní své bratry do bláta.
„Právo Lida“ a „Dělnické Listy“ osvojily si v ohledu
tom způsob psaní, jenž stojí úrovní každého
nacionálního listu. Pokročilaf věc.jiš tak daleko, že
hlavní předplatitelé „Dělnických Listů“, vinerberští
oihláři, brogili boykotem listu, nezmění-li způsob
svého psaní.“ Sooialistický poslanec Scbumeier má
legitimní ženu, ale vedle tobo pěstuje svobodnou,
volnou Jásku. Má toho času docela dvě takové lásky,
kterým zs zády své ženy holduje. Nedávno potkaly
se náhodou v Lerchenfeldské ulici ve Vídni pravá
žena Sohumeierova s jeho milenkou a pustily se do
sebe bned tak prudce, še způsobily na ulici sensační
výjev k nemalému vzrašení pouličního publika a mesi
sebon hotový souboj, provázený nehledanými něžnostmi.
Sohumeier posud o této afáře se ve své „Volkstribune“
ani slovem nezmínil.

Židovský učenec prof.dr. Zuoker.
Rozvoj“, noviny pro sájmy židovské, vycbázející re

dakcí dr. Vohryzka v Pardabicích, píší o dra Zuckra
takto: Nalezal se na nejvyšším místě, kamě židu
možno dospěti. Tisíce jiných dospěvšo k takovému po
stavení, odloší svoje židovství jako ballast, ale prof.
Zacker zůstal židem, hrdým a sebovědomým čidem,
který židovství nechápal jako vnncené břímě, jako
vrozené zlo, nýbrš jako vášný problém, jako povinnost.
Nikde své stanovisko nevnucoval, ale akcontoval je
při košdé přílešitosti s kathedry i na kolbišti poli
tickém.“ Toje sajisté vysvědčení skvělé, jaké se tu
dává dr. Zuckorovi v obleda náboženském. Kolik ka
tolických professorů má tatéř statečnost? Pamětibodno
jest, oo píšese tu o řeči Zuckerově při 25letém jubi
eu spolku čes, akad. židů, kdež řečník prorook

věštil: „Náš osvoboditel nemůže přijíti « našich řad,
nýbrá se strany jinověrců.“ A Masaryk opravdu přišel.

Vyšší mravonka ruských terror
stů, Jestliže by ce stal každý Rus učelivým šákom
nepokojných divlů, které bezcitně pronásledají lidi
jiných názorů, pak by se stařo širé Busko hdlovým
rojdištěm surových benditů. Pak by tam zavládla asi

ová humanitní mravouka, jakou měli Hunové a
nich Maďařipřed pokřestěním. Hrůsa obchází vadě

eného člověka při stálých správách o ničemnémřá
dění aobeckých sločinoň v Raeku,. V nedělních „Nár.
Lístech* uveřejněn byl dopis Čechaa Kaviasa, s něhož
vyjímámenásledající: 0 nás v Lebípské je hafedo
dařebů a ničemů. Je to bod, kde mo slízá Juza dolého

kraje v oelek,jehoš hoslémfest rasovat s fíti. nacisí účet. Znejí jedinou préci: ohrodovat šivoty sá

mofných lidí s obírat jim kapay. K hanbě ruské in
telligenos budiš Ječeno, de dávé těmto banditům
vůdce. Tím as bsaditisma do jldkédoby dávě zdání,
že za ním vězí něco ideálného, tato illuse nepo
trvá dloubo. Zde stáli v čele banflitismu dva tnístní
učitelé, kteří s ními pořádali v hájů moottugy a učili
je spívati marsolisisa. Ubohá mareejlnisal- Oba smí
nění učítelé byli uatčení a odredení na obecní úřad.
„Revolucionáři“ přitrhli je vysvobodit. Ač zatčení
sami z okna k „rovolacionálům“ promlavili, aby su

slýchéni, přecenékdo z davu hodil po velícím dů.
stojníkovi kemenem. Svedena pak tubá bítka mezi
„řerolacionáři“ a vojskem, jemuá mučila na pomoc

přijítí dělostřelbu. opřve potom „revolnčfonáří“ ustoupili. Obyčejným jejich zaměstnáním je přepadání podt,
vlaků, peněšních ústavů -a zřízenců, vesoucích penfse.
Kromě toho ukládají pokojným obyvatelům výpalné,
a nedostsnou-lí ho v žádané vyší, akutečoč pak vy
palají. Také akládají daň ve prospěch „revolučního
fonda“, o nějž se vůdcové dělí. „Revolační fond“
slouší pánům vůdcům blavaě k pořádání různých
orgií, pitek a k hazardným hrám, k nimž proletariát
přístapu nemá.“ — Podobně zvrhla se revolace lo
tyšská na Baltě, Lotyši povstali loní proti německým
statkářům, kteří jsou držiteli veškeré půdy. Co věsk
se atalo z lotyšského povstání po roce? O tom se
osnamuje: „Lotyáští povatslci skoro docela zastavili
přepadání Měmoů, ale za to tím častěji přepadají aré
soukmenovce Loatyše,jeoa-li zámožní. Ravolace Lotyšů
směřaje proti každému majetka. Zámožni a intelli
genotní Lotyši stáli loni v čele povstání a dodávali
mu rázu ssciálně národního. Avšak tento ráz jeho je
nyní nadobro setřen a proletariát obírá avé loňské
vůdce letos právě tek, jako loni Němce. Reroluce, do
těchto konců zabředlá, všecko ideální odhodivší, ne
může jiš míti dlouhého trvání, Varšava, aneb aspoň
všechna polská intelligence ve Varšavě, je pobouřena
novým sločinem banditismu: zavražděním redaktora
„Gazety Polské“ Jana (Gadomského. Již několik dní
pted tím bandité navštívili tchána redaktora Gadom
ského, advokáta Fran. Dubského, bydlícího v přízemí
doma č. 6 na ulici Vjdoku. Ale napadený nepozbyl
přítomnoati ducha a bandity zahnal. Po několika
dnech dostavili se zase, Vrazili do bytu p. Dubského
a brosíce mn nsmířenými revolvery, přikazovali, aby

jim vydal peníze. Kuchařce podařilo ae z bytu unik
nouti a oznámiti to zeti napadeného, panu Gadom
skému, jenž bydlel v patře. Jan Gadomský chopil se
revolveru m chvátal „o bytu tchánova, Zazvonil a
bandita, stojící na stráží, ochotně aterřel, domnívaje
se, že přichází soudrahb. Redaktor vstoapil a vystřelil,
ale chybil, načeš dali bandité několik výstřelů a pan
Gadomský se skácel mrtev. Jan Gadomský byl auto
rem historiczé tragedie „Larik“, ješ svého času vzbu
dila v polské literatuře velikou pozarnost, Bylo mu
47 let. Nado vše povášlivým vidí se polskému obe
censtvu, že a bandity podle všeho byli erosaméní slu
žební kromě kuchařky, jež bandity prozradila. Nepo
chybným se to zdé a portýre, jenž bandity do domu
vpustil. To ukazuje na spikautí proti všem majetněj
ším“ —

Čemu se bude učit a jak se bude
chovávat ve „volné škole.“ Jaktřeba

býti na stráši, aby od výstředních směrů učiteletva
nebyl do škol zavlečen brobý materialismus (hmotař
ství), dokazují následující řádky. Jsou vzaty z úvahy
učitel. lista „Ooster. Scbulzeituog.“ 1. Člověk nemá
svobodné vůle. 3. Vychování návošeneko-mravní je
nemožné. 3. Není svědomí, není zodpovědnosti sa činy;
tudíž není hříchu. 4, Zákonník trostní je nespravedliv,
jelikož žádný jednotlivec nejedná svobodně, nýbrš
pouze pod tlakem sevaějších okolností. 5. Základní
zákon státní o svobodě svědomí je podetilost. 6. Zlo
činy jsou pouze choroby společnosti a její členů. 7.
Zásluby a provinění neexistují; proto odměny a pooty
jsou nemístné. 8. Mezi člověkem a zvířetem není roz
dílu. 9. Člověk nemá duše; to, co se další zove, jest
— mozek! 10. Není Boha, ani věčného zákona mrav
ního. 11. Jelikož vesmír není než vývoj přírodního
sákona, není také dádné Bobem ustanovené autority
neb vrchnosti. 13. Jelikož avětem vládne pouze ne
gvratný, neurčitelný osud, je tedy každý zločin do
volen(!), a má se povašovati nanejvýš za neštěstí. 13.
Učení o odplatě na věčnosti jest nesprávné. 14. Ná
sledek toho jest, še anarchismus je pouze kulturním
vývojem poměrů časových. 16. Přirozenými pohnot
kami jednání je pouze zájem, buď jednotlivce neb
společnosti. To, co získává zákonu uznání, není právo,
epravedlnost, nýbrš právo silnějšího, moc, neboť zápas
davů je pramenem práva.“ — Takhle bychom klesli
níže než pohanští barbaři.

Hlas protestantský © sjezdě švý
earských katolíků. Protestanský kantonální
rada Bop sjezdě tom napsal: „Každý protestanto

mobl uměle býti přítomen rokování bez obavy, že b
vo svých náboženských citech byl uražen. Naopak, mohli
jeme mnohé věcioslavovati ssebon, co tam bylo v ohledu
politickém, sociálním ©©náboženském | pověděno.
A omval-li se časem bojovný duch, bylo to všdy jen
proti politické nesnášenlivosti, ješ do opravdy na půdě
repnblikánské většinou kantonální rady dosud se pro
vádí; téš proti nemravnosti, kterouš fodruje puchej
řovitá a terroristická nevěra, ale nikdy ve neozval

oti jiným konfessím. Pohříchu děje se v našich vý

učně protestantských schůzích aspineoh často opaktoho, Mymámevíce kuráše proti Římu hřňotit, nešli
chladně a spolu vřelů vystapovati proti moderní bla
soované nevěře, ješ dnes stala se salonní. To je vý
snámsá snučke k rozemnání stran. A ještě něco třeba
doznati. Naši švýcarští katolíci disponují celou řadou
ukvělých řečníků s vysokým vědeckým vaděláním.
Připomínám ta profestory Decurtia, dro. Gielera a

Moyenbergas několikaještějm Na obou prvníchsjezdech švýcarských katolíků oevědčile se tak veliká
(ra duševní práce a sároveň vřelý, statečný ides
smds, jež radostně © spolu hrdě staví se pod zna

theňí kříže, že nadšení jehomusíme povašovati se
štěstí pro naši sea v f kteréhokoliv, Jost třeba,
v době hrábého materialismu této jiskře v ardcí nedátí
úhasnouti, ozsty bahnem doby zanešené opět vyčístíti
s memonisma. Je dobře, povstane-li čavem blésný



jenš všemi zvony samvoní po celé zemi a všechna srdce
ku věcem věčným avolává.“ — U nás jináče. Evan

pplk raději 00ppojují e tiskem požidovětělýma protifesťanským, neš by saujali spravedlivé stanovisko
ke katolíkům, kteří oraogelinm a bošství Kristovo
bájí.

Hdo všecko podporuje roveluci
v Besku. „Gazeta Polska“ obviňuje také Němce
s podporování anarchie a revoluce v polekýchzemích
Ruska. Nejen němečtí socialisté sebrali k účelu tomu.
sta tisíců marek, ale i němečtí průmyslníci a fabri
kaati ochotně dávali peníze, aby zastavili rozvoj to
vární produkce v Rnska. Také epidemie stávek vy
světlaje se německým podplácením a na omyla jsou
ti, kdož bnutí v dělnictvu oznečají za zjev živelní,
Zmíněné varšavské noviny píší: „Živlem naší stávkové
epidemie byly — hospodáťské a politické zájmy Němců.
Poněvadž nešťastné podmínky utvořily v našem or

ganisma jistý počet anarchistů, Němci použili jichpro svoji věc. německé peníze dovážely k nám
německé lodi zbraně, za německé peníze rozrašili ně
mečtí nesvědomití agenti náš hospodářský život a
blahobyt dělnictva. Za německé peníze hodili po celém
Rusku agitátoři, kteří ee tlačili k děloíkům jako jich

fátelé a pak se zachovali jako nejhorší nepřátelé
dělníků a Poláků. :

Nový pokrokový eharakter. Pokrokový
učitel Bayer na Moravě rozosílsl na Valašsku své
prohlášení k voličům. Zároveň však rozesílal jiné
prohlášení ne kněze a voličatvo konservativní. —
Sláva pokrokové charakternoati, důslednosti a vyšší
moderví morálce!

Jak hospodaří kakatisté. Osidlovací
komise praská, která má za účel, vykupováním pol
ských statků vypuzovati Poláky, koupila poplažní

který byl před rokem tento majetek získal od jistébo
Poláka za 400.000 marek,

Letošní úroda ovoce byla na mnohých
místech ve vlastech našich vážným připamatováním,
s jakou Ihoatejností všímáme si darů božích, které
téměř beze všeho přičinění jen 8e nám sypou. Tolik
ovoce se u nás letos urodilo, ale naší hospodáři mají
z něho zisk nevalný, Cizí překupníci skoupili lacino,
kde co lepšího z jablek a brušek; ti umějí zbohat.
nout z neprozíravosti české. Kdyby ei rolníci zřídili
družetva ovocnářská, pro nákup a prodej, k zpraco
vání ovoce, pak by sady naše poskytovaly nžitku
jistě nejméně dvojnásobného. A co ještě jinak škody
vzejde za hojné úrody našincům. Letos na př. za
deštivěho počasí v některé krajině švestky téměř
všecky popukaly, a ježto nebylo vůbec nářadí na
jich rychlé zpracování, zbyla z hojné úrody samá
shnilotina. Jak by zde pomohly kotle na vyrábění
slivovice a povidelí U nás jeme lhostejní k toma bo
hatství. Ale cizinci sotva zvěděli o hojné úrodě, rychle
Z ní sami dovedou těžit. Na pf. letos ramnnští vy
rabitelé slivovice skoupili v Čechách na devíti mí
stech švestky, přinesli kotle na pálení slivovice,
postavili a prken boudy a pálí v Čechách a na Mo
ravě ramanskou slivovici. Tak přijeli do Kopidlna
dva Ramani, akogpili na 200 vagonů švestek, při
vezli z Ramanska 60 kotlů s 16 ramanských dělníků
a slivovice, vesele sb pálí. Ramuni, nad jichž vzděla
ností leckterý našinec pokrčí rameny, daleko nás
předčív národním hospodářství, bez jehož praktickéhu
provádění i při plné hlavě všelijaké učenosti zůsta
neme předce jen chudáky, Hlavně ten národ něco víc
platí, který vedle statků duševních vládne i statkem
hmotným.

Retormátoři manželství leží si ve
vlaseelh. Akci zednářekých loží, čelící k uzákonění
roavíšiťelnosti manželství a zavedení občanského
sňatku, vydatně podporoval ve Vídni „Spolek katolicky
rozvedených manželů“. Spolek ten čítal všeho všudy
Da 800 členů, ale hluku nadělal dosti, A vedle hluku
dělal také dluby, ješ rostly tím více, ježto z členů
málo který co pletil. Proto pranic nepřekvapilo sdě
lení pokladníka Rsicha (!), že již po celé měsíce no
kladna je prázdná. Mimochodem slovíčko o tom Roi
chovi. Je také ve spolku „katolicky rozvedených“, ale
jak jiš jméno prozrazuje, vyučenec talmadu. Musil se
dříve dáti pokřtíti, chtel-li jako „katolicky rozvedený“
pro zneuctění křesťanského manželství a úspěchem
pracovat. Je to charakteristická drobnůstka v boji o
manželství. Vedle toboto spolku utvořil se však ještě
jiný, konkarrenční, a ten si dal jméno „Reforma man
želetví“. Předsedou jeho je jakýsi původní Germán

lého hnutí splynouti dohromady. Při té příležitosti
dostali ee však předsedové obou, Riederer a Vimlatil
do sebe a onen odnesl si notných ran. Bude žalovat
a tak se reformátoři manželství konečně ocitnou před
soudem. A tihle lidé tvrdí, že nás povznesou k vyšší
mravnosti neš jaké učí katolická církev. Jest také na
nich putrno, jak jsou svobodomyslní a anášeliví, když
Vimlatil polemisoval fackami.

Žádný hostinský nesmí "tam prodati alkoholického ná

obce-li platit řádnou pokůtu. Listinu takovou pode
psal ovšem i krajský řiditel. Za krátko pan krajský
Hiditel vydal se na inspekční cestu po úředním okrsku,
při čemž přišel také do repadlé dědiny. V hospodě
poračil si kalíšek koňaku a sklenici piva, předataviv
se dříve hostinakému. Hostinský věsk místo úsluž
nosti vyvalil oči, pohodil hlavou a suše odvětil: „Vám
nesmím koček: ani pivo prodat; vaše jméno je na

listiněopilců „.* o 
(Zasláno) :

Odbor jednoty bohoal. na zakládání venkovekých

kniboves může letvs založit několik knihoven. ŽádámJletp. nohosoče, Aby,pemětlivi jsonce stanov odboru,
který jatikák Řiihovay jen ©krajích jak nábožensky,

Š 

teli odboru jednoty běbosl. na zakládání venkovských

"stanov o podání.relace: o stavu kni

"wvbných'kt podpoře odborů. Poměry v naší době,batbiRAC 05 oa o oealno“

falešné zásndy úsilně se propagují a celé moře špatných
knih rozlévá so mž do nejsapadlejších dědin a hrosí
atrbnouti mnohé do vírů smrtonosných, jistě pohnou
samy toho, kdo je dobré vůle, aby aspoň nepatrnou
hřivnon přispěl dobré věci a zásluhu si získal,

J. Havel, t. č. jednatel..

"Cržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 13. Fíjna 1906. 1

tl pšenice K 11:60—13 80, dita K 10'00—10'80, jedme
ne K 10*60—11*40, prosa K 11.560—13'00, vikve K 00'00
—00'00, hracbu K 1900—2000, ovsa K 630—696,
čočky K 26 00—28-00, jahel K 20 00—00'00, krap K
18-00—30-00, bramborů K 8:00—320, 1 hl jetelového
semene červ, K 140-00U—104'00, 100 kg jetelového ae
mínka bíl. K 66*00—80*00, růžáku K 0'00—0'00, máku
K 3200—3800, lněného semene K 00 00—00'00, 100

kg n otrub K 11:60—00'00, 100 kg pšeničných
otrub K 11'60—0000, 1 kg znásls čerstvého K 240
—280, 1 kg másla převařeného K 0.00—0.00,
L ky sadla vepřovéhoK 16) —0'00, 1 kg tvarohu K
0-28—0-83, 1 vejce K 08—00, 1 kopa okarek K 000
—000, 1 kopa zelí K 8:60—840, 1 kopa kapusty
K 1'40—8.40, 1 hl cibnle K 3:40—4'00, kopa drob.
zeleniny K 0'80—000, 1 kope mrkve K 140—190,
1 bečka švěstek K 100—1-40, 1 hl jablek K 480—
6:40, 1 hi hraušek K 6.20—880, — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 18. října 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 234, žita
190, ječmene 302, ovsa 366, prosa 1, vikve 0, hra
chu 3, čočky 00, jahel 65, krap 00, jetel. nemínka
18, lněného ©semene 13, máku 3. — 3.) Zeleniny:
zelí 111 kop, okarek 00 kop, kapusty 36 kop, cibule
95 bl, drob. zeleniny 126 kop, mrkve 82 pytlů,
vrambor 197 hl, salátu 00 kop. — 3) Ovoce: jablek
32 hl, brušek 00 bl, švestek 703 beček. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 14 kus, podsvinčat 682 kusy.

K
Listárna redakce.

Onu přažskou dámu, jež nám zaslala
některé zprávy expressním dopisem, prosíme o
podrobné udání adressy. Rozumí se, že nepro
zradíme. Leč nutno písemně prositi za růsná vy
světlení.

Knelppova sladová káva

„Zasláno

Továrna nábytku

kobeneového zboží

v Týništi n. 0.

sva ot. obecenstvo k návštěvě svých továrních
-"abladů,-v nichž zřísopa nyní.podzimní

výstava.

Přeložení a rozšíření závodu.
Kladnu sobě za čest velectěnému hudby

milovnému obecenstvu oznámiti, že jsem avůj
v hudebním avětě dobře známý

závod

hudebními nástroji a strunami
přeložil

do krámu v Palackého třídě
č. 88. (dům p. R. Falty) blíže Grandhotelu.

Na skladě mám veškeré smyčcové 1 de
chové nástroje solidně pracované v ce
nách nejlevnějších, jež prodávám ee
várukou. — Vice než 1000 hooelí k výběru.
Školní housle od zl. 250, orkerstrové od
10zl. — Pravé vlašské a weicholdské strany.
Pařížské smyčce a pouzdra,

Florentiinské G.
Hliníkové D.

Veškeré eprávky, jakož
i ladění citer přesně a ry
chle se provádí,

V plné úcté

Jan Čermák
v Hradci Králové,

Palackého tř. 3, blížeGranlsotelu.

SW €
Továrnarose
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

MČ Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

4 dříve sávod na sušstkování ovoce, salošený A |
A 7. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách $ ji

— nabízí —

koňak, elivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,wino borůvkové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (šampaňské),

Upozorňujeme zvlášť na výtečný a při takové
jakostivelmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby,
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medailí
státní a diplomem zlaté medatlle, a mnohými ji
nými diplomy s právem ražení slaté medaille.

Vzorky zdarma a franko,

s Krejčíkxo Jí
ústí V PRAZE,

Koka“ umělecký závod So
P J | chařský a řezbářský,

Písárna a dílny na Letné číslo 612—VU.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,

ové joby jeste Bojí hroby, kříže, kasatelny,
pomoh i , konsoly,svícny,lustry,

byke ot nke oriebů, řes name na obra ,premte, fotografie a diplomy. aný nábytek a
růsné předměty hodící se sa dárky.

Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a
franko.

F' Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.o óóÍ)
: Veledůstojnému

duchovensóvu!

dan Staněk,
Konviktské ul., pasř spe

ešelnéHk ánáčiní, dovolaie„ ido ti svůj hojnězásoben
pa | skladve vlastnídílněručněrano.

vaných kostelních nádob a máčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciborla,

U ony Kaditelnice,kropennádo atd, vše

Sepřemém slohu cír . [Staré: ty znovu opravije v původní

no a ruděoki oč: sříbří N4poládáníhotovéne ku, rospočty, nákresy neb cenníky franko.
výrobky a slačení rvěm. Největší výroba a

aklad v Praze k volnému nahlédnotí. Provedení od nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle

lacení. Vie zněnípo ruce. Žádné presovanévý.
robky bezcenné. Vie posilám již posvěcené.

Praha-l, ul.
Kar. Světlé

čís. 19n.,roh



Besídka.
Lužloký mecenáš.

Dle „Lažice“ podává Josef Filip.

„Žádné dobré slovo, žádné šlechetné bootí,
svláště však žádný dobrý skotek nikdv nikde
není bez užitku. Tím méně puk v Laožici,jejíž
malá hrstka synů tak těžce zápasí o své bytí,
aby neutonola v přívala nepřátelských vod.
Proti tomuto moři chrání její břehy mužové
ve všem příkladní, kteří jsou vlasteneckými
vůdci srbského lidu. Mazi těmito ticbými, alé
věrnými pracovníky jako bvězda na nebi září
v službě církve a národa zbělená lava stařič
kého pana farářekanovníka Jakuba Herrmanna

ve Wotrowje (Horní Lužice v Sasku), jehcějubileum 70Ótiletýchnarozenin právě Jetos
května oslavovala tiše ale upřímně celá Lažice,

Muž bez ideálu — chudý maž 1Wotrowský
pan farář kanovník Herrmann byl maž ideálův
a jest jím ještě. Vše dobré zahřívá jeho cit
livé srdce, všemu dobrému otvírá štědroa svou
raku. Veškerý život náboženský doma a i po
celé Lužici, všeliké veřejné hnutí národní a
drobné práce vlastenecké hledají u něho sou
hlas, přispění a pomoc. Více ještě! Není idc
álně smýšlejíccho člověka, ka kteréma by se
nepřiklonil, kterého by svou pohostinností ne
oblažil, jemuž by neposkytl skutečné pomoci.

Veliký tento vlastenec, jediný lažický
mecenáš největších zásluh si získal o „Lužica“,
jako dlouholetý její věrný a obětavý pcdporo
vatel. Když z „Lužičana“ a „Lipy Serbskeje“
vznikla „Lužice“, nyní jediný belletristický
časopis lužický“), převzal pan kanovník Herr
mann její administraci a za nedlouho též ex
pedici. Že ze žádného prospěchu, kdo by ne
věděl? Adresy sbírat, psát, lepit, odpovídati,
posýlat a podobně jest údělem každého lužic
kého expeditora; počítati, prohlížet, opomí
nati, platit a zase platit sto a sto a více set
m+rek za rok doplácet, bylo odměnou našeho
administrátora. Pan kanovaík kvitoval to ve
slovy: „Když vaši spisovatelé obětují čas a
síly, chci já tohle.“ Oběť pro ideál!

Láska Boží poskytla drahé Ložici od je
jiho znovuzrození vždycky nejméně aspoň jeden
pohostinný dům vlastenecký, do nichž se schá
zejí srbští vlastenci, mladí i staří stejně rádi;
mezi takovými byla nejdříve Lazowská fara
Ondřeje Zejléře, prvního básníka lažického,
potom v Hoďiju Imišův hrdý farní hrada dále
v Badyšíně tichá jizba nezapomenutelného nej
většího lažického Srba kanovníka Micbala
Hórnika, středisko, hostianý dům všech slo
vavských přátelmilovaných Srbů, a nyní je to
Wotrcwský tichý, přítulný farní dům. Tam jsou
sjezdy „Lužicarjow“, návštěvy idealistův do
mácích i cizích. „Lužicarjo“, pracovníci a přá
telé „Ložice“, ehromažďají se každoročně okolo
pana kanovníka jako svého patriarchy již více
než 15 Jet, od té doby, co přijal laskavě kmc
trovství chudičké dívky „Lužice“ a připravoje
ji každý rok krásný „zelený čtvrtek.“ To byl
a jest pěkný, posilající a hojící zelený čtvrtek,
bez něbož matka „Lužice“ jistě by nemohla
zůstati při životě. A k jmeninám této své
matky zval a zvé oi E sobě do Wotrowa
ostatní kmotry dívky „Lužice“ a přiřkl jim
sám jméno společné„Lužicsrjo.“ Ale když ge
někdy — což bývá často — jedém nebo více
Njelušicarjow — zvaných i nezvavých — na
hodí k tomuto svátku, stejně byli a jsou «a
všichni mile vítáni a pobostěni, všichni tam
tělesně i duševně okřejou a vlastenci v nad
šení opouštějí hostinný Wotrowský farní dům
a 8 vděčným srdcem přejí jeho panu hospo

dáři nát zdraví a Boží požehnání a prosí,aby mobli za rok zase tam býti a viděti tam
zdravéhoa čilého svého patriarchu, vlastence
a mecenáše Jakuba Herrmaona.

Největší pomník horlivé obětavosti srb
skéhb národa jest nový Srbský dům národní
v Budyšíně, kde 60 soustřeďaje veškerý život
duševní národa. „A kdo pak přinesl moobo
těch set kamenů k jebo alavbě , . P“ Mece
nášské čtědré skutky našeho vlastence.
-| Málo známé dílo Jidumilnosti Herrman

novyjaat; založení spolku katolických řeme
sloikův v Budyšíně. Spolek katolických řeme
slojkův, jejž byl založil r. 1845. slavný Adolf
Kotýipg + Elborfeldu a po třech letech v Kc
lině n/4.| rozšířil se běhemlet po celémNě
mecko, takže v Sasku 8e zakořenil již r. 1854.
v Drážďanech, později v Lipsku a Kamenici.

Jenom ao neměla o pro pa řemeiy. dy. kazatel pří dóměv Budyšíně,
Past; Řorráent; založil 10. listopadu

r. 1867. v městě spolek a 39 dělníky a 11 sa

+) Pod deb „Lylleit, k
odběratele P ntoe p ob uzbakýVlá přátel.

: Profesor Dr. Ernst Mucke, Freiberg. Sachsen.
4 K ročně,

mostatnými řemeslníky. Účel tohoto spolka
seznáme z řeči, kterou měl pan kuzatel na
prvol valné hromadě,

„Postavení řemdslnických dělníků je v naší
době zcela Jiné než za starých časů. Tehdy byl
dělník považován xa dočasného člena mistrovy
rodiny a sdílel a todto rodinou radost i žalost.
Tu nalezal pak také srdečné účastenství a
mocoou podpora a pevná ruka mistrova bděla
nad ním. Tak mistrův dům zastupoval dělní
kovi otcovský dům. — Časy se změnily a děl
ník je nyní v mistrově domě ciziocem a ru
vstopuje více ve přátelský styk a obcování
8 mistrovou rodinou. Samého mistra vidí málo
kdy v dílně. Tum pak křesťanský duch již
žádného místa nenalézá. Tam jeden zkažený
dělník nakazí jiné a není nikoho, kdo by ma
Da odpor se postavil. Řeči v takových dílnách
jsou většinou nepřístojné a pohoršující, a kdo
se ještě rdí, netřeba mu čekati na posměch.
Tak to jde v pátek a ve svátek; a nedělní
práce zavírá dělníka to místo, kde by mob]
zase svou mysl sebrati a k lepším touhám se
povznésti. A co potom, když je denní práce
skončena? Kam se má obrátit? V zimě, ve
tmavé a nezdravé komůrce někde pod střechou
nemůže dlouho přebývati. Když chce jíti do
spolku, nedovoloje mu hubená kapsa (a často
též obnošený oblek) do takového hostince
vstoopiti, kde bývá lepší spolek, ale vedou
ho do nejnižších krčem, kde ve epolka lidí
zkažených kořalka, pohoršlivé řeči a špatné
příklady dusí hlas svědomí a hry s Jinými
dělníky vyprázdňojí chudou kapsu. Brzy jest
sváteční kabát v zastavárně nebo prodán a
tak je stezka do kostela zarostlá. Takovýmto
způsobem si mnohý klade v tovaryšských le

non i věčnou zkázu, jestliže snad v pravém
čase neodvrátí ho pomocná roka na lepší cestu.
— Takovou pomocnou rakou jsou děloické
spolky, které mají zabraňovati této zkáze u
otevříti místo opuštěnému dělníkovi, kde si
může po skončené práci oddychnont, slušně
se pobaviti, lépe city a křesťanské smýšlení
ubájiti a též zdokonalovati se v tom, co jest
notno a prospěšno řemeslníka vědět. Tam na
lezne přátelská, dobře smýšlející srdce, která
ho chtějí varovati před nalíčenými nástrahami.
Tyto spolky se snaží vybadovati lepší, křes
fanský řemeslnický stav a jsoo, jak patrno,
užitečnými uejen pro členy, ale také pro rc
dinu, zemi a církev. Dobře činí ten, kdo pod
poruje všemožně práci a snuhu těchto spolků,“
To je obsah vážué řeči. Jakub Herrmann tímto
spolkem učinil důležitý krok k nápravě soci
álních poměrů: první v Lužici.

Šlechetné srdce Herrmannovo chová vře
lou lásku ke všemu lidstvu a jest ploo borlivé,
obětavá a nekonečné lásky k srbské národnosti.
Sedmdesáte let jeho věku! Léta učení a pří

ravy, práce a Činul Léta zasívání a — žuíl.
o je krátký, ale veliký obsah těch dlouhých

let! Jako krásný nepřetržitý věnec, nejen
2 kvetoucích růží, ale z nejeladších plodů
stromu života poskytají tato léta obraz cti
hodného stařičkého kněze. Jeho pečlivá práce
nebyla prázdná, poháněla jiné. Jeho mecenáš
ské dary nesou plody. Srbský národní dům
stojí dokonán, poněvadž příklady tahnou a též
jiné tak povzbudil a přitábl. Svatý oheň ide
álů plodný v něm plál, zapaloval kolem sebe
srdce dobrého ideálu a uchvacoval je živou
mocí. —

Na jižních břanicích Lužice je pohostinná
wostrovská fara věru silnou tvrzí, která pevně
hájí milé Srby, jejich řeč a staré zvyky. —

Kéž dobrotivý Bůh ještě dlouho zachová
srbské národnosti jejího mecenáše a kéž ráčí
stále posýlati na svou vínici mezi Srby právě
mnoho podobných pracovníků! Jenom pak,
když se v dobře započatém díle též dobře dále
pokračuje, jenom pak může Lužice se nadíti
dobré a lepší budoucnosti svého lidu.

Historická hlídka.
Pan Mikuláš z Lobkovic.

II.

(20) Dáte se o páňu Mikoláši došítáme
zprávy následující:

„Král Sigmundodebral se hned po Novém
roce 1420 z Brna do Vratislavi, kamž přel
sjezd koížat říšských, a szůstával tam t
tři měsíce. Následovali ho tam čelnější pášěvé
čeští a moravěti: mézi nimi i Mikuláš z Ló

kovic, nejeví písař český atd., všecko to pá
nové a úřednícidílem katolíci, dílem PoEbofí.“.,.. Tu ve Vratislavi dal Sigmund kru
usmrtiti pražského husitského měšťana Janě
Krásu, ta 17. břesna blávně vyhlášena proti

husitským Čechům válka křižácká, tu také
Sigmond hned no všech přítomoých knížatech
a stavích říše Německé žádal, aby se chystali
jemu pomáhati, jak sluší a patří, při vypleme
ování všeliké zloby kacířské v Čechách. A
ta kronikář vypravuje: „Čeští páni a rytíři ve
Vratislavi vidoace Co se děje, a kterak se
jméno české vyhlášením války křížové tupí a
hauobí, jali se trpce tukové jednání odsuzovati
a své rozhořčení nad tím zřejmě na jevo dá
vati. Mohl si král Sigmand toho povšimoonti,
že to bylo proň povážlivé znamení, avšak on
z opatrnosti stavěl se jako nevida a neslyše.“
(Sv. II. str. 790. a 791.). Máme důvodnon dc
unénku, že mezi těmito protestajícími pány byl
i vlastenecky smýšlející pan Mikuláš z Lob
kovic.

Pak máme o něm zprávu z r. 1421 tuto:
„Česká šlechta v Litoměřicku a Žatecku vesměs
u věrnosti k Sigmondovi stála, a města, vyjma
Žatec a Louny, vstopovala s ní na začátku r.
1421 v branný spolek proti Husitůi. Jeden
z náčelníkův toho spolku, často jmenovaný
Mikuláš z Lobkovic, pán na Hasišteiné, zvláště
žateckým velké škody činil.“ (Sv. II, str. 880.).
Bylť pak pan Mikuláš důsledvým protivuíkem
Hositů, jak vysvítá i ze zpráv následojících:
„Pražané a Žižka pokračovali v února—dubnu
r. 1421 v dalším dobývání země v stranách
západních. Vojska jejich šla od Plzně přímo
k půlnoci na města Chomůtov (město i kra
jina okolní řádem německých rytířův křížových
v polovici 13. století valně byla poněmčena),
kteréž jsouc ve braoném spolku s Mostem,
s Mikulášem z Lobkovic a jinými šlechtici
kraje žateckého a litoměřického, mnohými
škodami pomstu Čechův zvláště proti sobě
bylo vyvolalo.“ (Sv. IL. str. 886.). Chomůtov
však padl s velikcu závadou, hůře se vedlo
Hositům u Mostu, jak kronikář vypravuje:
NPražanům ovšem zdálo se, že jich válečné
štěstí, až posud jim tak příznivé, tu před
Mostem také nemine; avšak o Boba jinak u
loženo bylo, a jejich pýchu předcházela pád
a pokoru. Dřív režli brada mosteckého dobyli,
přitshl bojovný markhrabě Bedřich Míšeňský
ve spolku s českými pány strany královské,
totiž s (jména 3 pánů). . . Mikulášem z Lob
kovic na Hasišteině“ Tu vojsko Pražanů od
Němců spojených s některými pány českými
bylo poraženo a rozutlkalo se 5. srpna 14"1,
(Sv. IT. str. 925.).

Když Hosité, totiž Táboři a Sirotci s jedná
strany a Pražané se strany druhé ve Vožici
se roku 1426. smířili. poznali páni katoličtí a
šlechta kraje plzeňského a podbrdského, ne
mohouce od krále S'gmonda pomoci se dovc
lati, že spojeným silám neodolají a proto
vstoupili v příměří 8 knížetem Sigmundem
Korybutovičem a stranou pod obojí vůbec.
„Král Sigmund pro toto smíření se strany
jeho s Husity nemálo se bněval, neboť byl se
mezi tím časem již od počátku října proti
Husitům do pole vypravil. Vojvoda Albrecht
totiž chystal se na Moravě k dobývání kláš
tera třebíčského, tehdáž od Táborův osaze
vého; Sigmund jemu to zrazoval, nemoha ho
však od tohoto předsevzetí svésti, za povin
nost si kladl pomáhati jemu, a již dne 9. října
pana Oldřicha z Rosenberka v Čecbách listem
napomínal, aby s Husity se nesmířil, ale když
by chtěli klášteru třebíčskéma na pomoc jíti,
aby hned se statečným Mikolášem z Lobkovic,
kterýž od Sigmunda před rokem do stavu
panského byl povýšen, a a jinými věrnými za
zády za nimi povstali a jim co nejvíce by
mobli, škodili. . “ (Sv. II. str. 1037.). Než
výprava tato Sigmundova jako četné jiné s ne
zdarem se potkala.

V květnu r. 1431. vidíme pana Mikuláše
na spěmě v Praze. „Nová vláda zemská (z dva
nácti údů samých Hasitů se skládající, mezi
nimiž patrně byl Prokop Veliký, kněz a vůdce

Kostka z Postupic) uložila ke dni 1. května
1431. veškerému království valný sněm do
Prahy, jakž čeští theologové králi Vladislavovi
polskémo v Krakově v březnu 1431. byli při
slíbili. Tbeologové čili bobomluvci měli se však
hned 25. dubna sejíti, aby se napřed již amlu
vili o srovnání se u víře. Nastávala totiž Če
cbům potřeba, aby se napřed co jedna a svorná

strana„osiv na budoucím sněma církevvním. Nové toto hádání o víře mezi mistry
Pražskými a Táborskými počalo však teprv
30. dubna ve veliké síni kolleje Karlovy před

hluče . (Leč) vůči
nastávajícímu stání před všeobecným sborem
církevním nesrovnaly se ani tenkráte nábožen
ské strany mezi Čechy.“ (Neuznávalit autorita
učící a rozhodující ve věcech víry, proto roz
Štěpovali se ve strany navzájem se potírající,
dle.přísloví: kolik hlav, tolik smyslů. Nejed
notnostHusitů jak u víře, taki v nážorech



společenských, politických bylo příčinoumimo
jiné jich nevítězetví konečného. Pozn. pisatele.)

„Na sněmě samém přítomní byli dva po
slové krále Vladislava Polského, Abrabam
Svanšin a Mikuláš z Březí, od Římského krále
Sigmonta též dva, Zdeslav Tlakea z Bařenic,
purkbrabí Karlšteinský a pan Mikuláš z Lob
kovic a také byli poslové od Olomúckého bi
skopa Kunce ze Zvole. Všickni tito poslové
snažili se o to, aby se Čechové 8 ostatním
křesťanstvem smířili a srovnali a k tomu cíli,
aby šli vyjednávat o víra svou před konci
linm do Basileje. Král Sigmunt snaže se mimo
to, aby jej Čechové za krále do země přijali,
dal je do Basileja ku sboru zváti a zároveň
v Německé říši děsnou křížovou válka proti
nim strojil; myslil si totiž, nepovede-li ho
k cíli válka, ačiní to mírnou cestou konci
Jium. Výsledek sněmování byl ten, že vysláno
jest k pozvání krále Sigmuontanové poselství
jménem celého království ku králi Sigmantovi
do Cheba, jehož se však Sirotci a Novoměstští
Pražané nezůčastnili.“ (sv. II., str. 1111, 1112.)
Toť poslední zpráva o činnosti páně Mikulá
šově v Kronice Zapově. Jen ještě v dodatku,
přehledných zprávách o osobách za husitské
války vynikajících, dočítáme 8e na str. 1304.
mimo známé nám už věci následujícího: „Umřel
r. 1435 na Hasišteině pozůstaviv dva syny,
Mikuláše a Jana příjmím Popela. Tito založili
dvě linie pánův z Lobkovic, Hasišteinských a
Popelův. Rod Popelův dosud u nás květe v stava
kniížecím.“ Z tohoto vypravování vidíme, že
mezi odpůrci Husitův byli i Čechové chrabří
(mimo pana Mikuláše na př. pan Zdeslav Tlaksa
z Buřenic, jenž uhájil proti Husitům Karl
Šteina) a vlastenecky smýšlející. Mnoho pánů
českých vyhnalo z tábora husitského pusté a
vandalské obrazoborectví, ničení památníků
české slávy na poli vědy a umění a veliká
nejednotnost u věcech víry, která až v blou
znění chiliastická a různé neřesti (Adamité)
zabíhala. Což divu, že se Jidé jednoty víry pro
národ tak důležité — dle slov samého Havlíčka
— a bezpečného řáda společenského a vědy
i umění milovní proti anarchii jednotili z nouze
třeba i pod praporem nehodného syna Karlova
— Sigmuntal

Pamět čestnou zachovají však Čechové,
zvláště katolíci, „původci onoho slavného de
kretu Kutnohorského z r. 1409“ panu Miku
láši z Lobkovic a přáním upřímoým, aby po
tomci věhlasného tohoto muže vždy povně stáli
při českém lido, z něhož pocházejí k jeho i
k svojí oslavě.
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malinský křen
5 kg. balíček franko.

15 kořenů . 5K50h
20 „
2% „
30 „

od 10 kg. výše dráhou nevypla
cené za ceny levnější.

Neb gměs a sice: 5 kg. křena,
3 kg. cibule, 2 kg. mrkve, 2 kg.
petržele, 1 kg. česneku a 1kg
cerelu, vše za Š K zasílá proti
dobírce neb dle dohodnutí

nejstarší zasílatelství pravého malínského křenu

J. M. Jireček,
Kutná Hora.

Prosí se o přesné udání poštovní, respektive ná
dražní stanice.
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firadec Král.
Adalbertinum.

Fotografování světlem umělým
Patent Langhans

umožňoje momentní přijmutí při kaž
dém počasí a každé době.

Zařízení toto zde

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
s touto ochranoou známkou.
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Vídeň 1006 Zlatá medalie.
Antverpy 1906. Zlatá modaille.

Prahaji905. I. cena. Diplom čestného usnání.
které jedině kupujte a žádejte!„MONOPOL“

akclová avíčkárna a voskárna v ML Beoleslari.
Torární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

Tovární sklad PLZEŇ, Saská ulice číslo 7.
Telefon č. 416.

„m—————
Unělkéřezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd. provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradel Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidni. Ceny velmi mírné.

Paramenta.

Ignáce V, Noškudla on
(protokolované firma)

3v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
zi (bratr P, J. Neškudly, faráře ve Yýprachtielob)

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praperů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku Ř

se na požádání franko zašlou. s

OZE TO DOT TON T TOTO TT TTTOTO TIT

-ji

Sulsna.

Inu, do „Města Paříže“,

7
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a modní

DUKNÁrei
(C—.,Ž—> z

látky ku nastávajícímu

A vzory na požádání zašle ——

68 Obchodní dům se sukny w Hradci Králové.

šeobecná úvěrní banka
w Hradoi Králové,

filiálka ve Vídní VI., Getreldemarkt 18,

=- aa
Velice zdařilý

přijímáVklady od 1K počínajena
úrok 4'/—5"/, dle výpovědi.

-Zároka hotově eplaceuých závodních podílů, fondů
reservních a jiné ca. K 400.00000. Složní lístky

pošt. spořit. zašlou 8e na požádání zdarma.

Poskytuje půjčky úředníkům, učitelům, důstoj
míkům, obchodníkům a vůbec důvěryhodným ©

osobám všech stavů na výhodné splátky.

Poskytuje záloby na cenné papíry a skvosty a
zabývá se všemi obchody bankovními.

Petra Buška synovéŠ
uměl. závod sochařský a řezbářský

pro práce kostelní

T OYODOV

1

Jan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
69 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice$ se šelesnými
A rámy, sílčmi vsasením.

Vetkeré rozpotty, akizsy i odborná rada bezplatně, beze
vší zárarnostijku definitivní objednávoo.

RP- Nesčetnáveřejnáipísemnápochvalnáuznání,-ij

Založeno rokn 1836.

Piana,
pianina,

: | harmonia
mt |ěj' =varhany

soustav —levně

téžnasplátkyavýměnunabízí
$ prvníkrájovéhradoskátovárnaAL.HUGOLHOTA,
FIRADEC KRÁLOVÉ.

obraz sv. Otce Pla X.
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 2ĎX30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkusném

Passepartout nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.|

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
daným K8..*

Na skladě jsou též dopisnice a obrazem
Lva XIII., + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy.

páá
Ga Pr. Junek, Slatiňany,Česky,

výtečné chuti; zásilky 5 kg. franko
dob. zelená od K 1U—,pěkně

pražená od K13—.Každá zkouška nadmíru uspokojí.

©)
190 zl.

angl. ložnice z tvrdého massivního
dřeva (žádný fornýr) nejmoderněj
šího a bohatého provedení se za

ručením:

2 skříně dvoudvoř. se zásuvkami,
2 postele,
2 noční stolky s mram.
1 umývadlo s mram.
1 zrcadlo,

na každou stanici zasílá

továrna na nábytek a dekorační
předměty

K. V. Skuherský,
Hradec Králové.

Též ns mírné měsíční eplátky.
Žádejte prospekt a cenník zdarma a franko.

O

SINGER

Nový dům
-na Pražském Předměstí 206,

solidně stavěný, o 1 poschodí, se 4 byty, krásnon
ovocnou zahradou, 5 minut od nádraží, hned se
prodá. Dlužno hotově složiti 3600 zl.

Nabídky buďtež zaslány na adresu: Karel
Zabokotzky, VídeňII., Engerthstr. 205.

KXIOOOOOOCX
C. k. místodržitelatvím koncessovaná.

Realitní Kancelář

Inž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

zahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“,
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

W
- Úznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, paramenlů
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.,

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenniky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

šicí stroje "BE
pro všechny možné účely

pro všeho druhu šití v domácnosti,AKON
Hladme k tomu, aby byl

„stroj v našich závodech
koupen.PTEN

SINGER A Co., akciová

Naše závody poznávají se
vesměs dle tohoto znaku.



KARLA ADAMCE,
=) dodavatele na biskupský kostel v Litomě
ka řicích a četných jiných věžových hodin, na
PO městské jatky v Praze atd., odporučuje se

k vyhotovení věcho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

8

Železný nábytek
posteleskládací. zaK 760
tytéž postele v silněj. provedení . n. 9—
postele s plnými želez. stěnami . od „ 25—
drátěné matrace HH„18—
dětské postele. 1 n I3—
kolébky . n „16—
mycí stolky n. B—
stojanyna šaty... „po„—
stojany na deštníky un T

OP" velice praktické -m

skříňové postele
(pro úsporu místa)

s plnými železnými stěnami
s matrací plněnou jem. dřevitou vlnou ve velik.
80X180 cm za K 29—. Tytéž postele bez
plných stěn a s pérovou matrací za K 25 —

doporučuje firma

J AN STOUP A v Praze,Václavskénáměstí č. 32.
O8“ [ilustrované cenníky zdarma a franko. "W

9707

m Dra.Ant. Brychty a
VADEDLECUM

seu Brevis synopsis mmateriarum et
casuum in cura animarum freguen

tiorum.
Stran 58489nabízíza sníženou cenu
K 160 (místo K 320)

Biskupská knihtiskárna.

Bařtipánova

nákelníroslaura08
9 Adalbertinu

dovoluje si nabídnouti ctěnému obecenstvu co nej
lépe k nastávající podzimní a zimní saisoně každý

pátekvečer

rybí polévku a ryby.jŘ

KaždouP on suzeným.

Obědy i večeře v předplacení,
nebo A Ja carte.

Adolf Bařtipán,
hótelier.

m ALT

C.k. místodršitelstvím koncessovaná a c. k.
ministerstvem kultu a vyučováníve Vidni

schválená

POUMOADNÁKÍúřostomí střně, 2
raní míry, šití a aranžování veškerých

dámských oděvů

ie Houdkové v HradciKrál,
Velké nám. č. 36. (vedle biskupské residence).

O
Kursy trvají:

V kreslení střihů 1 měsíc i déle, až se žákyné
řádně vyučí. V kreslení střihů, braní míry,
šití a aranžování věškerých dámských oděvů
3 měsíce, 6 měsíců a mistrovský kurs 1 rok.
Kurs počne vždy 1. a 16. v každém měsíci.

Vysvědčenízákonné. Přihlášky každodenně.
Pro vzdálené též ubytování a stravu za velmi
výhodných podmínek.

Učitelka industriálních učitelek obecních a
vyšších škol. Za řádné vyučení se ručí. Vy
učování děje se česky, dle potřeby a přání též
německy. — Dotazy zdarma a franko vyřídí
majitelka školy. Přijímají se též slečny do
bytu na celézaopatření, které navštěvují místní

jiné školy neb ústavy, v ceně mírné, dozorpečlivý.

Emilie Houdková,
majitelka odborné školy v Hradci Králové,

Velké nám. č. 36. (vedle bisk. residence).

DOROOVCÍ
Mřeséní liséy

(ex offo) 40 kusů za 80 haléřů nabizi

Biskupská. knihtiskárna,TO
První český katolický závod ve Vjdní.

František Řuber
Dílna ku vyšívání
A zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, kříže

at d.

Víden,
gasse čís. 35.

(Na ukázku sasílá
se vše franco.

všech druhů

d pro dětská představení;

Antonín Měkota,

“, Eradoe Král., Pětidomy, č. 2.

PůjčujizaKoa oo,poplatky

p obleky

sklad

XOOODOODOOOOOOCOA

XBKKON

,KBD KEODKED XCBDMCBDK

Jan Horák,*sdukenník

v Rychnověnadken Šzasílá 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.
X Velejemné látky na taláry.
4 Též na splátky bez zvýšení cen!
X603XGP2XGSDXC2X583

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnově n. Kn,

X

Ř
X

g
X

:

Solidníobsluhapřiwírmých

cenách.

nabízí ve velkém výběru: ho

skvosty, jako: y, náramky, jehly
8 j. v nejmodernějším or radoný s úplnou zárukou/

Důvěry hodným udsilky na výběr též i masplátky
bes zvýšení cen. — Založemo r. 1848.BRANOOOA

Zalozenu r. 1450.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému důchovenstvu
doporučuje ee

první a nejstarší odborká dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králbvé č. 93.

vení veškerých ko
ralaje h nádob ze stříbra,
brodsu a jiných kovů. od nej
jednoduššího do nejskvostněj

šihb.provedení, v kažťěm

vzorkua ryze církevním ebuVle přesně, čistě a důk
shotovuje Bev mé vlastnídí ně
jen,ručuě, číméumošnéno
mi Šodativeledistojnému du

chofenatvupráci inkuměleckou za ceny přim é.
Vbškeré vzorky jsouJehcbo

Biskupskou Milostí revido=
váLY.

Meání nádoby jen v ohmt
slatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry:l.le, řádně a.
levně vyřizují

Vše zasílám jen posvěcené.

X ko FŘRE- BÁFOĚ: SÍEPROVTAÍ

obleků historických.

= „ji“

UHLÁ
ven En dobodnutíP. Ť. pány
na celé vegony při cenách nejlevnějších.

Též doporu

—
i svůj hojně zásobený sklad

vého,měkkého i tvrdého. ——=
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Změny v rakouské ústavě.
IV.

(14) Únorovka byla ústavou oktrojovanou,
jako předešlé, ba více než ony, ježto nyní jme
noval komora panskou i poslaneckou mocnář
s vyloučením volbr. Členů mělo býti dobro
mady 343 a to dle zajmů i poplatnosti, aby
Němcům jednov pro vědy zajištěna byla polit.
váha nad národy slovanskými. Poslanecká ko
mora byla navrhována delegáty ze sněmů zem
ských a tyto obesílány byly dle skupin zájmo
vých, takže na říš. radě uemohla nikdy k plat
nosti dojíti majorita (většina), jaká na sněmu
zemském se. třeba uplatnila. Za jistých poměrů
mohli přijíti do řišské rady poslanci přímo
s obejitím zemských sněmů, jak je tomu i
v dnešní ústavě prosincové, Ta jednu přednost
však ústava ta měla, že byla v jiném ohledu
zase až posad nejvíce konstitnční a přestala
býti sborem pouze poradoím. Tím byl absolu
tismus částečně obmezen. Říšská rada dle ú
stavy únorové kontrolovala státní dlub, stano
vila rozpočet, povolovala nové dávky a mělu
zasedati každoročně v jistých lhůtách. Před
stavenstvo její jmenoval panovník a noevolilsi
je sněm, jako daes; též jednací řád neutvořil
si sněm sám, nýbrž obdržel jej oktrojovaný. Na
pohled tedy ústava liberální a přece zase ab

"solotistická, ježto ani nezaručila občanská zá
„kladní práva. Za to rozšířena volnost slova a
shromažďování, třeba neprovedena. Paragrafn

-14. sice fato ústava neznala, ale měla něco po
dobného v $ 13., dle něbož mohl panovník,
"nezasedala-li říšská rada a v pádu nouze uči
niti opatření, jež se příští radě jeu vysvětlí.

Im byla brána absolutismu stále po
-otevřena a bohužel že se také často otvírala.
Rozdíl tedy mezi absolutisuem Beustovým a

merliogovým byl pouze ten, že onen svobodě
-vypověděl boj, kdežto tento svoboda sliboval,
ale nikdy neprovedl. První, kdo se postavil
"proti únorovce, byli zase Ubři a s nimi Chor
-vaté a Italové, říšskou radu neobeslavše; tak

FEUILLETON
Marná příprava ma onen svět.

HI

(3) Málka zůstala u Borovníků do druhého
dne, abý jako vycvičená plačka činila hasnutí
Borovníkova života mollový, tragický doprovod.
Ovšem Borovníkovi se tím neulevilo, Slábl dále.
Smrt si přibrousila kosu a čekala s dychtivostí
na kýžený okamžik, až jí bude moci seknout, *

V noci Borovník začal blouzniti, ' Když se
probudil, usmíval se. «To je mi teď pěkně; milá
bolka, co jsem viděl, to je těžko povědět, Taková
krásná zahradal ©Tráva na ní jako brčál zelená,
Moc lidí tam procházelo. Já jsem věděl, že to
jsou nebožtíci, kteří už se radají v nebi. Pořád
jsem napínal zrak, uvidím-li taky maminku a ta
tínka. Ale bylo téžko rozeznat, A v tom najednou
ke mně letí takový malý, krásný andělíček se ze
lenou ratolístkou. Já jsem vzkřikl — a už jsem
se probudil, To už mne volají na věčnost, jistě
volají. «

. «I to bylo jentekz mutýrky, tatínkula »Ale
= pořád máš mutýrku — mutýrku. Ať mne da
remně ještě před smrtí nezlobíš. Já teď po zpo
vědi nechci páchat hříchy. Co pak se nevyplnil
takysen Josefu Egyptskému —| Slábnu tolik,
že se nědočkáém ani týdne. A co že nepřišel
včera zas Vorák? Taky zapomíná na starého ka
maráda z vojny.«

»Vždyť už tu byl dvakrát.«
("»Vím — vím, ale včera jsem s ními chtěl

ujednet všelicos k vůli funusue. m
„ A Vorák ráno 'přišel; kouřil z kořenky.

»Jak'se ti teď vede, hochu, jak se vede?«
sVěsk vidíš; uš rby mne do truhly položili.

Čo pak tyl Pěkně si“zabafáš, jsi pořád zdráv
jako mladík. Kdyš jsem byl při síle, říkal jsem
si: Mám-lň dýmku, to už jsme pohromadě dva.
— Bylo mi veselo, jako bych seděl s kamarádem,

V Hradci Králové, dne 26. října 1906.

stala se ona užší, ač měla k obstarávání fi
paoční záležitosti celé říše. Poněvadž Šmerling
sahal při takových poměrech častěji k $ 13.,
jako duešní vláda činí v příčině $14. byli
ústavou sklamání i němečtí liberálové a tak
pudla před blížící se válkou s Pruskem úac
rovka a 8 ní Šmerling, v jebož dědictví uvázal
Re poctivý tworavský pán Belcredi, který ne
mohl a nechtěl přistoupiti na požadavky Ma
darů a proto po válce musi] nstonpiti saskému
makléři Beustovi, jenž poradil Němcům, aby
zachovali, co se zachovati dalo a přistoupili
na státní právo uherské za slib, že Mzdaři budou
je podporovati proti národům slovanským.

A tak povstal pověstný dualismus s dvo
jím centralistickým ústředím, s jednim pro
národy Cislajtanie ve Vídui, s drahým pro
nárcdy zalitavské v Pešti. Vyrovnání s Ubry
stalo se bez nás a proti nám a proto nepocho
pitelno, jak růže některý slovanský národ na
ústavě prosincové, resp. dualistické míti zájem,
neb ji dokonce podporovati. S Maďary sí ji
utvořili, s Maďary at se Němci vyrovnají znovu,
my Uhrám státoprávních svobod nezávidíme a
jako státoprávníci ani záviděti nesmíme. Ma
ďarům vymoženosti jejich z r. 1867 jiá nestačí
a oni si mohon dupnouti, protože se jim bc
hužel centralistický stát za Litavou utvořit
podařilo; Němcům se to nepodařilo v této

a proto ať dají každému, ce mu patří, aať se
8 námi vyrovnají. Ústava prosincová až Da
nepatrné sociální změny trvá bohužel až do
dnes a my, kteří jsme v těchto statích slu
vili o ústavních změnách v Rakousku, můžeme
pojednání toto klidně ukončiti. Ještě nikdy
netrvala ústava v této říši tak dlvuho, jako
tato, což je jen důkazem, že se Němcům hodí
a jest-li při nynější volební opravě učinili Po
láci návrh na změnu ústavy, byl návrh jejich
nejen časovým, ale i logickým a měl býti ode
všech Slovanů podporován, poněvadž je to je
diný prostředek k povalení německého byrc

Němci
drží se jí zaby nehty a nemohouce zadržeti

U
1 když jsem byl o samotě, A teď si nebafnu už
do smrti. — Víš, v několika dnech je po mně.
Předevčírem se mi zdálo o mamince a tuhle
dnešní noc jsem viděl andělíčka se zelenou ratc=
lístkou. Už mne zvou, už na mne čekají«

»A co pak jsme vám, hlavičko zlatá, udělali,
co jsme vám jen udělali, že nás chcete opustit 2«
spustila kvílivou melodii Málka, která bedlivě
vyhledávala každou příležitost, při níž by mohla
vhodně svůj nářek uplatnit.

»Hm —nic jste mi neudělali zlého. Ale
když mě pozval maršálek Radecký, musil jsem
opustit samotnou maminku hned a jít do krvavé
patálie. Teď volá Pán Bůh — proto musím tím
spíš. A — a jen shledám-li se tam v lepším ži
votě s naším tatíčkem Radeckým 1«

+Bodejť žes, potvrzoval starý Vorák. »Přece
takový nábožný člověk! Vždyť se modlil i rů
ženec. — Ale na to ještě nemysli, Vždyť přece
umřít nemusíš. Sám víš, kolikrát i starý člověk
vyvázl z těžké nemoci jako by nic. Tuhle v Do
hrálově byla stará výminkářka Hrachová; když jí
bylo sedmdesát let, začala silné stonat. Za tři dny
jí lidé už chtěli zvonit umíráčkem, ale bába za

skoro každého půl roku byla na smrt nemocná
— a chodila po nemoci zas.. Až jí lidé pro ty
nemoci říkali sstará cholera«. Ta měla, panečku,
zaschlou dušičku! A tobě se může ulehčit taky.
Budeš kouřit zas, jem měj naději u o shledání

o»[ já se přece těším, až uvidím tu dobrou
hlavu šedivou. No — a tam už mne náš tatíček
komandovat nebude; jen se bude se mnou vodit.«
A Borovník se nsmál. — Humor ho posud neo
pustil. »Á víš — když už za tskovým maršálkem
půjdu, to mne přece musíte vy, kamarádi zvojny,
doprovodit A pěkně v parádě při muzice. Proto

na můj funůs z pokladny připadlo, nechím to,

tolik, že bych si mohl třebas padesát pěkných

" Ročník XILfnserty se počítají levně.
Obmova vychásí v pátek v poledne.

proudy na změna volebního práva, chtějí si
dvoutřetinovou většinou aspoň pojistiti, aby
další, ještě borší změny tohoto práva nena
staly, jež by nutně musily vésti k naprostému
jich odstavení. Mladočeši k tomuto polskému
návrhu zůstali lhbostejnýmia jich voliči se ani
neozvali, protože se v Čechách uhostila k po
litickým událostem lhostejnost, jaká la ještě
nebyla. Co pak vnitřní čeština, co universita,
co vlastenectví, "co politika! To jsou již pře
konaná stanoviska a nesmyslné požadavky;
dnešní pokolení, pokud nepluje s moderními
proudv protikatolickými a protináboženskými
vůbec, je «mrzelé, otapělé, ježto slyšelo tolik
slibů a tolik málo vidělo skutků a výsledků.
Když před 17 lety přišli Němci s nouktacemi,
povstal proti nim celý národ a dnes, kdy při
cházejí s něčím daleko horším, k požadavku,
že volební oprava nemá podrobena býti poža
davkům času, ale jejich velkopanskému při
volení, dnes — všude hloboké ticho. Naše
mladé pokolení má jiné starosti, než o poli
tickou existenci národa a to svědčí o zbuhně
losti našeho veřejného života. Byli jsme proti
punktacím, ježto ony znamenaly rozdělení to
hoto království a konec státního českého práva,
dnes vycbází ne Němcům vstříc 4 dělení tohoto
království na poli církevním, na dioecese české
a německé saiwvinavrhujeme. To by byl první
krok k dalšímu trhání. Aspoň, my kněží, stcjme
na stráží a nedopustme, aby metali los o tu
sukni Kristova nesešívanou!l...

Dopis z Prahy.
(Schopnosti kandidátů. — Užijme všude hesla:
S náboženstvím katolickým ze škol! — Ortel nad

drem. Bartoškem.)

Pardubské kandidatory ukázaly, že z kon
centrace stranu prozatím není nic. Nejbolestněji
pociťaje okolnost 'tu strana pokroková, v jejíž
jménu Masaryk o prázdninách na moohých

funusů sám zaplatit. A ať mne, vy kamarádi, ne
opustíte ani po smrti Ať se za mne modiíte]
Víš, že jsem vás měl všecky rád.« Starci oči
zvlhly.

»No - vždyť ti, Lojzíčku, nemusím zvlášť
slibovat. Však nás všecky znáš. Kdyby si Pán
Bůh vzpomněl, poneseme tě se slávou jako ge
neráju.«

»Teď jen půjdou-li taky hbasičile| rozjímal
Borovník. »Taky jsem se přece v tom spolku hodné
činil, pokud to šlo, Myslíš, že nezapomenou ?«

sAle kde! To víš, jak tě má rád velitel,«
"“A já to zadarmo nechci, rozhodně nechci;

vždyť jim dám něco na spolek; já mám, dost
ještě mám. Jen aby nebyl funus ve všední den
nebo za deště. Toho se moc bojím. Pak by se
jim tolik nechtělo... .«

A ještě odpoledne slábnoucí stařec udělal
pevnou smlouvu s hasiči. Pozval taky místního
kapelníka a široce mu vysvětloval, jaký pochod
a jak má kapela hrát. »To víte, že já muzice
rozumím, že já vím, co je dojemné na poslechnutí.
Já starý zpěvák už jsem prošel nějakou školou |
Mne pan učitel vždycky chválil. Jen pěkně všecko,
jak vám povídám. Já si zaplatím dobře, moc
dobře. Jen aby Co mládenci hned nepropilis oni
mají žízeň pořád.

Málka se od Borovníků nehnula; pořád
chtěla obsluhovat v noci Borovníka sama, aby si
prý domácí trochu odpočalj. Borovníkova ro
dina věděla dobře, že Kalčino vtírání neplyne
z čisté lásky samaritánské, Ale co měli konečně
dělat? Po prudkém. odbytí by je ještě ta osoba
pomluvila. m

Konečně v pondělí večer ohlásil stařec reso=
lutné, že již se „úterního poledne nedočká. Byl
slabý jako louč, Celý dea nic nepožil; šeptal
modlitbyčky. Byl klidný, ba usmíval se chvílemi.
Panečku, v úterý zemře a ve čtvrtek jest svátek
Nanebevzetí Panny Marie! Bude mít pohřeb ve

sloužilcům to nebude vadit, sejdou-li se v plném



schůzích o koncentraci pracoval a k tomu ú
čelu na váhu vsadil všechen svůj význam. Jest
S podivem, že Masaryk, ač jindy tak silně 80
ciálně mluví a cítí, tentokráte na lid a na
souhlas jeho úplně zapomněl a přes jeho hlava
vyjednával o soustředění 8 ministrem Pacákem
a Kramářem. Všichni se však přesvědčili, že
nelze žádné koncentrace lidovým vrstvám di
ktovat. Lid v tomto případě neobmeškal pro
jeviti své právo samostatného rozhodování a
vůdcům svým vytřel pořádně zrsk. Kdyby byli
realisté jen trochu ohledali půdu, mohli prof.
Drtinu ušetřit nemilé situace, že kandidaturu
svoji musil odvolat, Jest v tom poučení, že
strana Masarykova pořád ještě nezískala si dů
věry a že přes všechnu svoji pokrokovost po
litického zastupování národa jest vylačována
právě tak, jako nemůže proniknouti se svými
kandidáty v samosprávné sbory městské. Nechf
tedy novinářští a řečničtí vyvolavačí strany
v čas opatří se velikým nákladem trpělivosti
a nechť zatnou zuby nad opětným nepříjemným
sklamáním.

Ujišťování Masarykovo, že oni jeho strana
jsou proti straně konservativní, při příležitosti
pardubských kandidatur maně svádí, abv pcs
zorovatel události srovnal schopnosti kandidáta
staročeského dra. Horáčka a realistického dra.
Boučka. Denní listy ve svých refarátech o
schůzích voličských již nechaly probleskooati
poznání, že prof. Horáček rozhledem, vybrou
šeností formy i hutným obsahem své řeči od
poručil se posluchačům co nejlépe. Co do jed
notlivostí Horáček účinoě reagoval na výpady
realistické proti českému konservatismu a po
pronikavém rozboru definoval konsertatism tak,
že realistické výkřiky o pokrokovosti splaskly
Da tuctové a ošuntělá fráse. Však také ondyno
„Čas“ ostře poznamenal, že Horáček ve své
řeči Štípal pojmy. Pochopujeme roztrpčenosl
„Času“, nebot prof Horáček pojem pokroko
vosti až brůza jasně rozebral a proklepal jej
tak, že ani „Čas“ sám neodvážil sa odporo
vati. „Názvu konservatisma“, pravil prof. Ho
ráček, „nikterak se nebojím, předpokládaje
ovšem, že Se názva „konservatism“ užívá
v pravém, dobrém slova smyslu, v němž kon
servatism neznamená zachování toho starého
proto, že to jest staré, neznamená umělé udr
žování útvarů přežilých, ani uzavírání se před
myšlenkami novými proto, že jsou nové, nýbrž
snaží se zachovati to, co osvědčilo se býti
dobrým a prospěšným, snaží se udržeti dějin
nou souvislost mezi starým a novým, varuje
se překotných změn a přijímá novoty teprve
tehdr, je-li skutečná jich prospěšnost opravdu
osvědčena“.

Nemusí se hluboko jíti pro reznm do
hlavy, aby bned na prvý ráz bylo patrno, že
rozklad Horáčkův o zdravém konservatismu má
bezpodmínečnou platnost ve všech vztazích ži
vota a že 8e jím maji dát poučiti jak překotní
pokrokáři, tak zkostnatělí konservativci, ne
má-li býti způsobena veliká škoda zájmům
oběma směry zastávadým. Ano, dějínná sou
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počtu. Modlil se k Panně Marií, aby mu vypro“
sila skonání na úterek, A ona mu prosbu vyplní
jisté vyplní; vždyl se to už všecko k tomu dni
schyiuje. A nemocný beztoho už nemá co na
světě dělat. I ta poslední vůle jest již hotova.
Na Málku při tom pamatoval něčím taky; ať už
je jakákoliv, však je to osoba chudá, udřená...

Přišel Vorák zas. »Hochu, hochu, to mají
na literátském kůru teď potíž! Pořád tě chce za
stat Zeleník, při zpívání všecky překřikuje; a
ma-li zpívat hodně do vejšky, vždycky to bere
o půl tónu níž. Na mouté, že mu řeknu, aby
toho v kostele nechal a šel si hlaholit někam do
pole. Když zpívá »Minula noční hodina«, Jidé se
obracejí .... je z toho jen pohoršení. To bylo,
Lojzíčku, jinší, když jsi zanatil ty. Takový pěkný
tenor jako zvonek.«

»To už je, Honzíčku, fortel. Co pak tohle
všeckoi Ale když jsem v mladších letech zpíval
při houslích »Almae nebo »Exsudi mea, to te
prv lidé rádi poslouchali«, dokládal stařec zvolna,
hlasem přerývaným, Pak se silně rozkašlal. Mlu
vení bo namáhalo příliš. »A — a — zsjtra —
zejtra už dětem ubnu. Zkusily — se mnou.« Pak
se odmlčel; přemýšlel, jaká to byla sláva, když
v průvodu andělů Matka Boží do nebe se vzná
šela; kéž jeho duši anděl strážný leké k trůnu
Kristovu doprovodí! Kde pak bv ta duše sama
pravou cestu nalezla v tak širém vesmíru! A
pak bude mít hlas svěží, silný jako dřív. Jak
bude jásové pak zpívati ve sboru s ostatními ne
bešťanyl Když Vorák se vytratil, šeptaly vadnoucí
rty již podrubé: »Zdrávas, krélovno, | matko
milosrdenství!« Tak si to všecko pěkně a poho
dlne k smrti přichystál, tak še hezky připravili
To není dopřáno každému — třebas by byl
kníže. Buď za to chyáls Bohu

Večer, když všichni u jebo postele seděli,
šepfal ješté: »Prosím tě, žeňo, prosím vás děti,
sbyste mi pro lásku Boží odpusířly, čímjsem vém

poj ublížil, A —=za všecko vám ufockrát děkuju.Pán Bóh vám to zaplat.« Snad — snad — už —
" zejtra s Vámi dni — nebudu moci <—slovo pro
"mluvite 

vislost mezi starým a novým, to jest to pravé
slovo sto jest ten správný pojem. Z toho samo
sebou plyne, že činitelé, kteří oba sméry kon
servatismu a pokrokovosti ženou až do nej
zazších výstředností, nemají pravých pojmův
o šivotě a jeho poslání. — Když vyčerpány
jsou důsledky nějaké zásady a budova, jež
spočívala na ní po staletí, ohrožena jest ne
bezpečenatvími, jest dlužno getřásti prach
8 nohou a omladiti se vovými rozpuky života.
To platí o tahém konservatismu. Podrývají-li
splašené zásady ve své výstřednosti soulad ži
vota, jest potřebí přitáhnouti uzdu a obmeziti
výbachy neprozíravého nadšení. A to platí
zase o nepromyšlené pokrokovosti.

Ne bez hamoru vylíčil Horáček českou
pokrokovost. Seřadiv vedle sebe věcí, které ač
navzájem se potírajíce, přiozdobeny jsou hlava
nehlava názvem pokrokovosti, mohl docela
dobře ukázat, že kde schází pojem, dostaví se
ovšem slovo a takovým slovem či módním
heslem že stal se výraz „pokrokovost“. Roz
borem české pokrokovosti prof. Horáček po
bladil realistickou strana nemile proti srsti a
postrčil do pravého světla kandidáta jejího
dra. Boučka, jenž statečně reprodukoval po
krokové fráze, které v hojnosti oasbromáždě
ných sil každodenně protékají realistickým
denníkem.

Že v závrati pokrokářské dr. Bouček sli
boval nejkrajnější boj proti klerikalismo, ro
zumí se samo seb.u. Klerikalism a zase kle
rikalism, toť jest počátek a konec moudrosti
každého pravověrného realisty, a pak jest v tom
také taktika: bij sám, abys nebyl bit. Na boj
proti klerikalismo kladl dr. Bouček vůbec ve
liký důraz, ba chlabil se tím, jako Iadián
skalpem.

Volba bude sice již vykonána, až tyto
řádky budon vytištěny, ale bylo potřebí nicméně
povědít, že staročeská, ta konservativní inte
Jigence přikryla realistickou úplně. Prof. Ho
ráček přinesl na schůze nová hlediska, vhodná
osvětlení poměrů, které pronikavoau kritikou
zvětšil a předložil posluchačetvu, aby rozhoj
nilo své poznání a obohatilo úsadek. Jeho řeč
v Chlamci v záplavě českého řečňování jest
událostí a obrážela klídné sebevědomí, že řeč
níku není potřebí točiti se po větru prázdných
a mělkých hesel, jako to činil dr. Boučeks po
krokovostí a klerikalismem. V řeči Horáčkově
vidíme také úcta k voličstva, protože mu pře
dložila věci všestranně promyšlené, obracejíc
se k rozumu a nekořistíc ničím z citových
nálad, ve kterých lidové vrstvy až posud byly
vychovávány.

Strana pokroková, majíc v čele Masaryka,
vrhla v lid hevlo: s náboženstvím katolickým
ze škol ven! Zchátralá neupřímnost nedovolila,
aby se křiklo také na náboženství protestantské
a židovské. Ku pomoci přispěchali ovšem také
sociální demokraté a pokrokoví učitelé, z nichž
moobým již novým evangeliem stalo se „Právo

A teď zas všecko odprošovalo a líbalosta
rocha. '»Jen si, tatínku, odpočiňte, mluvení vás
namáhá.«

Smrt si už sedla na pelest, pozorujíc ne
dočkavě každé hnutí Borovníkovo.

Po půlnoci Borovník začal dřímat. Za čtvrt
hodiny se probudil, zašeptal, aby mu Mařka dala
k políbení a do ruky malý krucifix. O drubé ho
dině zavřel oči znovu; dýchal s počátku slabě,
pak ze široka — až předl jsko kočička. A tak
spal plné tři hodiny. Drubý den chodili sousedé
se loučit, odprošovat, A bned při tom obvyklé
výzkumné otázky: »Znáš mne, kamaráde? —
Víte, kmotříčku, kdo jsem ?« Pacient přikyvoval,
jmenoval, dávaje tak na jevo, že se mu ještě zrak
netrhá.

Pro samý zármutek a přípravu na očekávání
posledního zápasu stercova přítomní ani nepozo

také zečel mluvit s menší námahou než včera.

Bylo již odpoledne, ale duši se ze starého
těla nijak nechtělo. Nedala a nedala si říci. A —
pro bůh — co ee to jen dělo? Děda k večeru
projevil přání: »Sterá, já ti mém cbuť na trošku
kafe.< A také vypil skoro pól brafčku. Smrt od
skočila v hněvu od postele ke dveřím. To je
doba, než ten starý oči navždy zavře. Tolik tady
času zbytečné promeškál A dědouš večer místo
umření začal spáti; a předl hlučné ak do úsvitu.
Réno už vypil hrníček celý. Tvářičky už měly
lepší barvu. Posedil sena posteli. sám. .Nič. ne
mluvil, Dnes -mu kořenka návštěvníka Voráka
nějak woněle,. :

| wCopaktak,dědečku,semračeněsedíváteře
| Ale — jsem nerad, že bude přecejénom

funusve všední den. Pořád vás trestám — a
smrt nikde.«

remné nehřeším. Taskmém pěkné všecko připra
-vbnois . o. 

Lida“. Místy ctí barva i národní sociálové,

kteří přes ovůj nátěr o aovský Bepochoují, že obstarávají plány židovské. Aliance

(et tedy hotova. Pří dogoradním tichu, veterém pohřížen byl lid Katolický,pokrokáři
se domnívali, že pšenice již uzrála a še ji
třeba jen posekat a sklízet. A proto jen s ná
božepstvím katolickým ze škol ven! Aby se
útok odůvodnil, musil vůdce prohlásit, že ná
boženství katolické dítky znemravňuje. K ta
kové ohromující lži potřebí jest ovšem zvlášť
ních schopností. Pomluvy a ještě více pomluv,
přátelé, pak to půjdel.

Milí pokrokáří, nepůjde to. Mnohý váš
oštěp se svezl po tuhé trpělivosti našeho ida,
ale tento poslední se hluboce zabodl. „S nábo
ženstvím katolickým se čkol ven.“ Cože, ptá
se konečně rozhorleně katolický lid, kdo se
to opovažuje vyhazovat naše náboženství ze
škol, na které platíme a které draze vydržu
jeme? A heslo jednou vydané Jetí plamenem
po celém venkově a zapalaje v městech, ve
kterých i Ibostejní pociťují pojednou, že jim
náboženství jest něčím více, nežli aby je ne
chali ostouzet stranou pokrokářů, židův a 80
cialistů. Svůj k svému, katolíci dohromady!
Sem s organisací! Tak to zaznívá se všech
stran, a schůze katolické se množí a překva
pojí množstvím účastníků.

V čelo hnutí staví se kněží, Ano, tužte se,
vy kněží, jest nejvyšší čas; vyneste heslo ne
přátel na veřejnost, vnikněte až do poslední
chaty a poznáte, že heslo to koná divy. Ne
půjdou-li všichni vaši drahové a vámi, nepro
vedou-li organisace ve jvých osadách, nebu
dou-li chránit pastýři své stádo, zazní jednobo
dne přísná otázka: „A kde jsou ti ostatní?"
Ale pak nastane také účtování před veřejností!

* +
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Sloup „Volné myšlenky“, dr. Bartošek,
tady v Praze nedávno prohlásil, že po vyho
zení náboženství ze škol musí se zabrániti a
zakázati rodičům, aby náboženství dítky ne
vyučovali ani doma. Čtenáři, nerozčiloj se nad
tímto fanatickým skřehotem volného myslitele,
jsouť hlouposti, které přijímají se klidně. Celá
přednáška bude otištěna asi ve „volné my
šlence“, částečně ji přinesl také „Čas“. Jest na
nejvýš žádoneno, aby se co nejhojněji četla,
neboť vysvitnou každému spousty nesmyslů,
které tam volný myslitel nacpal a které in
tensivně osvětlují rozhled a soudnost pana
doktora zvlášť a „volné myšlenky“ vůbec.

Pan dr. Bartošek svými nápady před.
stavil se již také v létě v „Přebledu“. Uveďme
aspoň jeden: „Jsme vědecky deterministy (vé
řícími, že vše se děje nutně), v theorii budeme
odmítat svobodu vůle, ale prakse naše jest
opačná. My nadále soudíme, odsuzujeme, tre
stáme, dokonce i smrti.“ Ale opravdu, psne
Bartošku, toť jest kakraholtský pořádek na
světě, že již všechny zločince nepnstili ze ža
lářů! — Není tu pomoci. Jako onen občan

So
A — zatím smrt opravdu ze světnice zmi

zela ve velkém hněvu; šla raději k staré kořenéřce
Klikové, která se její kose poddala hned.

V poledne žaludek pacientův| neúprosně
žádal trochu polévky. Stařec mu musel vyhovět.
— A zase bylo trochu líp.

Na svátek Nanebevzetí Panny Marie se kojil
Borovník aspoň slabou nadějí, že suad umře
v pátek. A pohřeb bude pěkně v neděli. Nechtěl
se ani přiznat, že má naději chatrnou. Tak pěkně
si všecko přichystal — a teď? Ještě se mu lidé
vysmějí. Nedivte se, že byl pacient nyní nevrlý, — —

V sobotu ráno ptáčkové tak pěkně před
okny zpívali! Slunce se smálo na celý svět, vo
halo všecko k životu, vrblo pronikavé paprsky do
světnice Borovníkovy. Ten najednou vstel s začal
se oblekat. Třásl se rozčilením. »V tomhle nebyl
žádnej dobrej duch, že jsem neumřell«

s[ nerouhej ses, domlouvala stařena; »máš
radši děkovat Pánu Bohu.«

»No — no, však jsem tolik neřekl. Ale —
když jsem to měl už tak krásně připraveno! Teď
se mi každý bude smát.« 2
„o Když mu však lidé místo smíchu blaho

přáli, když mu sousedé dokazoveli upřímnou
účastí, že bo mají mezi sebou rádi, tu ho roz
mrzení trochu opgstilo. Muzikanti uš peníze měli;

v ponděll. Však prý stejně těch věcí brzy jindy
bude potřebovat. Mě radost, še si mohl pomník
problédnouti. Návis se dokončí, až bude starouš

zas: »Minula noční hodina.s ,

Zbožní katoličtí Sodouškové a stařeny přisavují, se na smrt klidně. Jeví v- nemoci hero
řekou hurá) málokdo. Sdadnevěrec

na venekprojevuje velikou statečnost, po
kudslouží zdraví., Když, všek těžceonemocní,
srorgajte jeho duševní stav s odvahou s mušnostíoBororafk(O
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v revoluci francouzské psal zákonodárnémo
shromáždění, vzkazojeme podobně p. Bartoš
kovi i my, aby ve dvou mésících pod trestem
smrti vrátil se ke zdravému rosumu.

Obrana.
(2) Batiboru. Poukásali jeme na zřejmé

protikřesťanské přebarvování dosud občansky
zachovalého „Ratibora“, jenž od svého býva
lého nestranného stanoviska náboženského dělá
v poslední době krkolomné salto mortale k na
rostému náboženskému nibilismu. Nebránili

jeme snad jenom stanovisko církve katolické
proti bladným názorům „Ratibora“ o možnosti

„správné výchovy školní bez náboženství, nýbrž
bájili jsme tím požadavky vůbec křesťanství
a každé náboženské konfesse.

Pan redaktor Peřina však místo věcných
„protidůvodů odpověděl osobním barcováním
proti Dru. Reylovi, Sabulovi a jiným příslaš
níkůtm stavu kněžského, ač sám má málo příčin,
aby vyzýval k osobní polemice. Pan Peřina by
se byl vyhoul výroku o fixlování e báchorkou
Vrohlického, kdyby byl čítal „Ratibora“ a
„Osvětu lidu“ v době jeho jubilea. Rovněž by
ho nenapadlo ani bledati příčina naší udvety
v orašené ješitnosti Dra Reyla, poněvadě knihu
jeho o reformě manželské posrudily věvně od
borné časopisy, takže ou Šablonovitém uznání
krajinského kritika nemůže mu již z toho dů
vodu záležeti, že knihy jest 90%, rozebráno.
Důvodem naší odvety není osobní zájem, nýbrž
žurnalistická povinnost, poukazovati na bludué
a nezažité názory „Ratibora“, jenž nemohl by
býti již považován ani za list slušný, kdyby
si liboval v tonu, jakým posledně na naše
věcné vývody odpověděl. Pan redaktor Peřina
může býti úplně ubezpečen, že mu svou úvahou
o zdárné výchově ou základě náboženské mrav
nosti nechtěli jsme bráti „trochu volného ži
vota“, aniž „trochu lidského práva nespoutané
podstaty“, protože u nikoho neplýtváme zby
tečnč slovy.

Trváme však i nadále na svém názoru,
že je to hříšným útokem nejenom proti církev
nictví, nýbrž vůbec proti humanitě, když ve
výchově mládeže mají se konati jako někde
na pokusné stanici — expérimenty, 0 jejichž
nešťastném výsledku měl již správný názor
neznaboh Rouseau, jeož o mravnosti bez Boha
píše ve svém Emila (III): „Mnozí by rádi
cnost založili na pouhém rozama, rež poznal
jsem, že pevného základu mravnosti není mimo
náboženství. Cnost je prý šetřením pořádku;
než zdaž jsem povinen obětovati své Štěstí
k vůli pořádka? — Není-li Bohs, soudí a jedná
nespravedlivý člověk zcela správně, když
sama sebe učiní středem, k němož masí pod
řizovati se všecko“. .

A aby p.redaktor Peřina mohl přečísti s'
ještě jeden 8 naším tvrzením eoahlasný názor:
citujeme mu v závěru ještě jednoho moderního
nevěrce F. V. Krejčího: „Náboženství není
však jen věrookou, nýbrž i zdrojem mravních
příkazů. Nepodává jen soustavu názorů o světě,
nýbrž i hotovou, v sobě vsavřenon soustavu

mravní. Neurčaje jen, co věřiti, nýbrž i co
čeniti, určuje to pevně, přísně a ukazuje vůli
přesný směr, ztrácející se až v nekonečna
světa nadsmyslného. Podává tedy to, co sám
právě dnes mejvíceschází, po čem nejvíce tou
žíme, a zvláště to,co se podává v křesťanském
evangeliu, jest soustava tak vysokých idef
mravních, (tedy ne „historek“, p. Peřinol), že
naše moderní ideje mravné wsemohounijak od
bočiti ze stop, jež po sobě zůstavila světlá po
stava Kristova. Není proto divu, že se moderní

"duchové v únavě a krisi vnitřní obracejí na
konec zas k evangeliu jako prazdroji všeliké
altruistní (blíšenecké) mravnosti a že je do
poručují jiným jako jediný lék k uzdravení
daše, jako jediný spasný východ pro jedno

az Bp Poječnosk“ (Dnešní otázka mravní,str. 51.

Nemistné pomluvy. Neznámý dopiso
vatel „Bílého Praporn“ v č.42. ve své reformní
horlivosti podrobil velíké kritice české bískapy.
A největší pozornost věnoval našemu nejdp.
biskupovi dru. Jos. Doubravovi. Neměl pan pi
satel raději napřed sám trochu reformovat
svoji pravdomluvnost, než to poslal do tisku?
Lší jest tvrzení, jak dostalo se Jeho Biskup
ské Milosti drahokamů nu biskapské berle.
Velikou, neomiavitelnou lží jest poznámka o
skromnosti pana biskupa. Kdo měl příležitost
poznati pana biskupa osóbně — zvláště na
visitačních cestách — ví, že ani chvilka ne
promešká. Nikdo mg není nízkým, pro každé
ho má vlídné slovo. Na př. o letošní gener.
visitaci dvakrát čel do chudých, nízkých, da

sv. biřmování. V jednom případě bylo mu přes
půl hodiny čekati, než dívka srdeční křečí
stíšená přišla k vědomi; a čekalo tolik práce
jiné. Není lží tedy tvrditi, že se náš arcipastýř
stará víc o 8vé zdraví než o blabo diecése?
Opouští-li odp. biskup den ode dne lože o 5,
hodině a teprve vědy po 10. hod. ulehá, to

nijak nesvědčí o pohodlnosti; toho svědkem
ostatně může býti všechen kléras po dobu víc
než dvou měsíců při generální visitaci. Nám
oaopak připadá, že při visitaci až příliš náš
arcipastýř spolehá se na zdraví svoje.

Styky nejdp. biskapa se Šlechtou a „ve
likými pány“ vůbec mohou asi sotva /býti na
škoda věci katolické. Neomluvitelná lež jest
i v plarále „hostiny v kruhu, vojenských
hodnostářů“ ; vždyťpodva rokv nedává nejdp.
biskup žádné representační hostiny a při le
tošní bylo důstojnictvo přece jen v minoritě.
Klep neodůvodněný, někde maně sebraný, má
se dávati z lásky k bližnímu hned do tisku?
Že pan biskap nijak podporami nešetří, jest
víc než známo; že tyto nebývají oveřejňovány
v „Obnově“. svědčí jen o skromnosti nejdp.
arcipastýře, který si toho nepřeje. Lží a smy
šlenkou jest, že „prý“ vystavěl si pan biskup
kdesi nové letní sídlo; dal jen postaviti novou
lesovna, při níž ovšem pomýšlel i na byt pro
sebe, kdykoli občas chce podívati se du svých
lesů a k tomu snad právo má. Zkrátka pisatel
se skryl chytře za redakční tajemství, aby po
hodlně a nekřesťansky uváděl jiné v podezření
a olupoval bezdůvodnými klepy arcipastýře o
důvéru věřících. Koho jen mínil tím pánem,
blízkým Jeho Biskupské Milosti?

Jak se říká takovému jednání? Zabýva
jí-li se dopisovatelé do „Bílého Praporu“
grandiósními myšlenkami o reformě od hlav
samých, jen ať při té horlivosti nezapomínají
na reformu svého zpravodajství; nechť si pro
vedoa vždy uapřed řádnoa korrektaru, aby
se jim nestala blurmážkapitální „mystifikace“,
jaká už kolikrát tolik zla natropila.

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna nedostala se dosud

k plodnější práci; jedná se stále o pilných
návrzích a různých dotazech. — Ve výbora
pro volební oprava vše se točí kolem něm.
návrhu na zabezpečení dvontřetinové většiny;
dosavadní kompromisní návrhy ministerského
předsedy bar. Beck+ neměly žádného účinku.
Němci i Čechové jsou neústupní. Poláci v pří
padě, že bv byl přijat kompromisní návrh na
zabezpečení většiny. žádají také pro Halič
dvoutřetinovou většinu. Do Čechů se stále
hučí, aby jen povolili. Raději žádnou volební
opravu, než zabezpečení dvoutřetinové většiny.
— Ministr zahraničních záležitosti hr Golo
chowski odstoupil podlehnav ta nátlaku Ma
darů, kteří hrozili, že mg v delegaci vysloví
nedůvěra a nepovolí rozpočet. Tím nejlépe se
ukazuje vliv maďarsky. Dosahují všude, pra
cujíce víc a více na vlastním osamostatnění,
ohrožujíce takto velmocenské postavení Ra
kouska. Odchodn jeho Čechové jinak litovati
nemusí a Rakcosko neposloužil také vždycky,
Nástupcem Goluchowského jmenován baron
Aehrenthal, rakouský velvyslanec v Petrohradě,
Taki ministr vojenství Pitreich podal žádost
za propoštěnoo. — Při doplňovací volbě po
slance do sněmu za Plzeň zvolen mladočeský
kandidát prof. Čipera.

Na uherském sněmu chorvatský poslanec
Vojnovič mluvil poprve svým jazykem ma
teřským; sněmovna pak přes odpor některých
se usnesla, aby i řeči chorvatské byly příště
stenografovány; v rakouském parlamentě řeči
neněmecké vůbec ge nestenografují. Tak si
nás váží!

Ve Francii po odstoupení předsedy mini
sterstva mají utvořeno nové ©ministerstvo
zednářsko-socialistické s pověstným Clémen
ceanem v čele; pro katolíky francouzské zna
mená to zhoršení situace.

V Rusku svítá. Carským úkazem udělají
se všem poddaným stejná práva; státních
úřadů může tedy od nynějška dosíci každý.
Sedláci mohou se volně stěhovati; zrušeny
předpisy v příčině daně z hlavy, dělení rodin
ného pozemku a jiná ještě obmezování selského
práva. Tím upokojí se asi nešťastná Rus, a
podvratní živlové, jichž činnost dosud ne
ustává, postupem časn budou nucení astati.
— Admirál Rožestvenský před vojenským 800
dem osvobozen.

Z činnosti katol. spolků.
% Třebechovice. Katolická jednota v Tře

bechovicfeh pořádá v něděli dne 28. října 1906
v sále pí Kat. Jarkovské echůzi, na níž p. JUDr.
Jos. Myslivec z Prahy promlavi „O úkolu katolíka
v naší době.“ Po přednášce vásledovati budou
zábavná čísla. Vatapné 20 hal. ve prospěch Ústř.
Matice školské. Začátek o půl 8. hod. večer.

Z Nov. Bydšova. Naše jednota pořádala
schůvi dne 21. t. m., při až přednášel pozvaný
vln. J. Sebula z Hradce Král. o Karlu IV., Otci
vlasti. S velikým unapjetím nasloucháno slovům
řečaíka, který četnými příklady dokazoval, jsk za
Karla IV. země korany české byly mocným, samo
statným státem, jak veliká kultura zde kvetla,

jaký národohospodářaký pokrok zde se vyvíjel a
jak jméno Čecba tebdy všude bylo ctěno u váženo.

Řečníku poděkováno a ujednáno, aby v době
nejbližší znovu přednášetí přišel. Přiložme jen
horlivě ruce k práci další! Nechť katolické uvě
domění všude v našem městě úspěsné se šíří|

Z Červ. Poček. Křesťanskc-katolickývzdě
lávací a podporující spolek „Svornost“ se sídlem
v Červepých Pečkách konati bude v neděli dne
28. října t. r. o 4. bod. odpolední měsíční spol
kovou schůzi ve spolkových místnostech v bostinci
p Josefa Kucbaře, na níž p. František Satorie,
cestující z Praby. přednáší „O příčinách bmot
ného úpadku jednotlivých stavů.“

Zprávy místní a z kraje.
Ve schůzi městské rady králové

hradecké dne 22. října t. r. usneseno: Žádosti
p. V. Javůrka, vlastníka domu čp. 175, za opravu
chodníku se vyhoví, jakmile ae přikročí k úpravě
Spitálské ulice. — Žádost p. Ant. Vokala za u
dělení koncesse hostinské a kavárenské pro dům
čp. 291, dodána c. k. okresním hejtmaastvím k v3
jádření, posioupí 8e Žživnosteauskému odborn, —
Živnostensko-čtenářské jednotě zde povolí se ob
vyklý příspěvek na zakoupení oděvu a obuvi cbudé
školní mládeži. — Ku pozvání firmy Bromovský,

komité ve Vídni upozornění budou pp. čienové
městského zastupitelstva, že lze dne 30. říjnat r.
sblédnouti park nákledních automobilů, zaslaný
c. k. ministerstvem války, ve dvoře dotčené to
várny zde. — Zpráva jatek o pronájmu malých
komor chladících vzata byla na vědomí. — Žádost
c. k. velitelstva četnické stanice zde za provedení
některých oprav v bytu velícího důstojníka po
zprávě technické kanceláře postoupí se k rozpočtu
Da r. 1907. — Zpráva důchodenského úfadu 0
účtech za práce na školní zabradě měsť. školy
chlapecké vykonané a vyvlasťnovací nález týka
jící se pozemku zádušního, kostela sv. Jana, č.
kat. 378, zaslaný c. k. místodržitelství v Praze,
vzaty byly na vědomí. — Schváleny byly návrhy
odboru vodárenského, aby provedeno bylo pro
dloužení uličního potrubí k novostavbě p. Fr. Čer
ného na parc. č. 10. v bloku O a aby náklad toho
vřaděn byl do rozpočtu na rok 1907; dále, aby
zjištěn byl vyhláškou a techn. kancel. konsum
elektrické energie, a aby vyhověno bylo žádosti
zdejšího „Sokola“ za dodání vody a zřízení vodo
vodu na kluziště zdarma 8 tou podmínkou, že sta
noveno bude mírné vstupné pro studující mládež.
— Ochotnické jednotě „Klicpera“ propůjčí ae di
vadlo na den 1. listopadu t. r.

Osobní. Zástupci zem. výboru v kuratoriu
musea v Hradci Králové jmenováni pp. Václav
Ctibor, «. k. professor, u továrník Janu Červený
v Hradci Králové.

Dr. Leop. Batěk v Hradci Králové pře
stěhoval se do Jiříkovy třídy č. 287., II. poschodí
(mezi Grandbotetem a hotelem „Merkurem“) a za
hájil praksi jako odborný: lékař pro nemoci
vnitřal a nervové. Ordinuje denně od 8.—9, hod.
dop. a od 2.—3. hod. odp.

Politický křesťanskodemokratický
klub pro hejtmanství královéhradecké pořádá
v neděli dne 28. října 1906 o 3. hod. odpolední
veřejnou klubovní schůzi v hostinci pana Jana
Pražáka v Pouchově č. 98. 8 následujícím pro
gramem: O reformě práva manželského referuje
JUDr. Bedřich Petr, adv. koncipient z Hradce
Králové. Po vyčerpání programu přijímání no
vých členů.

Městsképrůmysl. museum v Hradci
Králové chystá pro zimní období 1906 —7řadu
odborně vzdělávacích přednášek. První na pořadu
byla ve čtvrtek dne25. října přednáška přednosty
zdejší expositary úrazové pojišťovny p. R. Bube
níčka: „Dělník a úrazová pojišťovna.“ Další budou
„Zaměstnavatel a úrazová pojišťovna“ téhož před
nášeče, dále p. inž. Urbana „O zpracování od
padků průmyslových“ (s ukázkami), „O některých
novinkách chem. průmyslu“ (s ukázkami). „O zkou
šení surovin se zřetelem k veř. dodávkám“; p.
inž. Stracha „O různých způsobech osvětlování“,
učit. H. Pávka „O významu kalkulace v živno
stech“, p. arch. Pellanta „O vývoji nábytku“,
případně srovnávací referát o výstavách v r. 1906.
v listopadu otevřena bude výstava silbouet, v pro
sinci obvyklá výstava vánoční, v níž vedle drob
ného umění zástoupeny budou i výrobky uměl.
řemesl z obvodu musea. Přiblášky příjímá do
30. listop. řed. musea. Rovněž i do bezplatnéhe
kursu účetaického pro řezníky a uzenáře.

Velenzajímavá předmáška, pořádaná
Místním odborem Národní Jednoty Severočeské,
jest na pořadu v příští neděli dne 28. října 1906
o 3. bod. odpol. v městském Klicperově divadle.
Jest to přednáška českéh» turisty a rodáka krá
lovéhradeckého, pana O. Koska z Prahy „1.000
kilometrů po Nilu“, cesta bornímEgyptem
až k prréma kataraktu, .upojená s řadou koloro
vaných diapositivů, .zbotovených dle původních
snímků pana přednášejícího. Přednáškou tou do
stane se nejen každému názorného poučení otéto
starobylé zemi, ale i zábavy nad jiné ušlechtilé.



Vstupné stanoveno na míru nejnižší. Předprodej
lístků obstará knihkupectví pávě Tolmanovo. Dá
se předpokládati, že přednáška tato bude míti
hojaého i vděčného obecenstva a že matiční škola
v Těchoníně, v jejíž prospěch se koná, bude míti
z ní i značného výtěžku.

Zájem Intollizemce © mábošenské
otázky. Vidp. dr. Reyl byl požádán, aby svoji
přednášku o náboženství a intelligenci opakoval
v „Klubu pokrokovém.“ Ujednáno, aby dr. Reyl
přibral k debatě zdejší p.t.pp.theology; pokrokáři
pozvou zase svoje stoupence z Praby. Ujednány
podmínky důvěrné schůze: že bule mít každý
řečník volnost slova, osobní imuaitu, resoluce
žádné nebude, do schůze vpuštěni budou jenom
návětěvníci, jimž dá se legitimace. Zkrátka „Po
krokový klub“ ujistil, že pojímá debattu váčně.
Zájem o schůzi byl veliký. Do dvorany Adalber
tina sešlo se večer 23. t. m. mnobo našincův a
ještě více pokrokářů, kteří osvědčili též klidaým
chováním při schůzi, že přišli bráti účast vážnou.
Leč pozvaní pávové z Prahy chápali účel schůze
trochu jinak. — Nejdříve na pokyn předsedy dra.
Klumpara dr. Reyl vyložil podstatu oáboženatvía
jeho potřebu i pro intelligenci. Dokládal se citáty
z kniby dra. Drtiny, který potřebu a zájem lidstva
o náboženství dokazuje. Olázku „odkud je nábo
ženství“ zodpověděl poukazem na dvě příčiny ná
boženství a sice na vnitřní, t. j. rozumnost duše,
a vmější, kterou jest zjevení Boží. Nato a podstaty
náboženství dokázal, že právě intelligent nábožen
ství míti musí, a že jest hříchem proti humanitě,
jestliže někdo jiného o náboženství olupuje. —
Nato přihlásil se ke slovu dr. Bartošek, Soublasil
8 drem. Roylom o potřebě náboženství pro intel
ligenci. Leč — hned začal kritisovati katolickou
cirkev, opouštěje věcnou rozpravu o náboženství
přirozeném. Prý právě tím, že se mu začalo ve
škole náb ženství dokazovati, ztrácel víru. Snažil se
dokazovati rozpor mezi vírou a vědou. Kanovník dr.
Šulc v odpovědi hravě vyvracel námitky Bartoškovy,
Po té ujal se slova prof. dr. Masaryk. Měl
vlastně rozvinouti to, o čem dr. Reyl mluvil.
Tvrdí-li, že věří v osobního Boha a že si
přeje, aby lidstvo náboženství neztratilo, pak
měl před sebou vděčnon úloha poučiti positivně
o potřebě náboženství a chladnoací srdce
vzpružiti. Ale o to se Masarykovi nejednalo.
Nevyložil positivoího náboženského programu
svého. Dr. Reyl mlovil o náboženství přiro
zeném. Masaryk, ab; se mohl | přehoupnooti
k vlastnímu koníčku, řekl, že dr. Reyl si není
ani vědom, jak vlastně směřovala jeho řeč ke
katolicismu. Prý dr. Šulc sa mu líbil víc pro
svoji upřímnost, otevřenost. Proč by býval
dr. Reyl méně upřímný? Vždyť mluvil na vy
tčené thema: „Náboženství a iatelligence.“
O církvích mluviti nechtěl; a slova dra. Šuloa
byla řečí obrannou. Také se omlouval Masaryk
šikovně oběma stranám, že není připraven.
Zajistil si uálada a upevnil své Šance zmínkou
o možném znásilnění 86 strany přítomného
katolictva, pochlabil se, že udělal pro nábo
ženství víc než všichni přítomní kněží dohro
mady, pochyboval), zda se chtějí od něho
poačiti. V předmluvě tedy manévr. velice
obratný. A na jaké thema mluvil? „Já a
katolická církev, církov katolická a já.“ Tak
to na nás působilo. Někteří optimisté čekali,
že universitní professor filosoficky zdůvodní
své přesvědčení a že — bude-li mluviti o ka
tolictva — posvítí na věroučné a mravoučné
články naší víry klidnými a logickými posudky
filosofickými. Leč jaké zklamání! Masaryk pro
hlásil hned, že u něho argamentace v příčině
víry neplatí; prý soudí podle toho, jak se ná
božensky žije. Co prý se scholastikou? Vcolé
řeči ani jeden článek víry nevyvrátil vědeckým
protestem. Řekl na př. mimochodem krátce,
že proti důkazům Reylovým o jsoucnosti Boží
by se daly říci zase protidůkazy. Nebyla-li to
laciná fráze, proč jich tedy nepodal? Na ta
kovou rozpravu byli by naší řečníci svými
vědomostmi ku prospěchu a vzdělání obou
stran rozhodně přispěli. ©A nato historie
náboženského života pana řečníka. Prý se
bránil nevěře zuby nehty. Problášení neo
mylnosti papežské zjedoalo mu plné světlo —
v neprospěch katolické církva Vždyť prý byli
ve Vatikáně přehlasováni umělou machinacl
papežského dvora velice vzdělaní hierarchové
od Asistů, penmějících ani peáti. — No, ne
víme, zda se právě bránil řečník zuby nehty;
v případě tom by se byl přece aspoň důkladně
poučil o tom, jaký smysl článek víry o neo
mylnosti papežské má. Ještě před několika
lety dokázal „Rozvoj“, že Masaryk tomu článko
nerozumí, načež tento učenec odpověděl —
útočným odsouzením strany, která sa „Rog
vojem“ stálu. Začal dokuzovati, že měla Panna
Maria mimo Ježíše ještě jiné syny. Byl na
něm žádán důkaz. Hned se v Plsmě četlo o
Nbratřích Ježíšových“, ntd. A přece i méně
vsdělaný člověk ví, co vobrazné mluvě Písma
slovo „bratři“ často znumemá. Namítnato též,
že sám Abraham nazývá svého | synovce
bratrem. Vhodně v replice dr. Reyl stručně
posnamenal, še se nyní Sokolové nazývají
také bratry, ač přirosenými bratry nejsou.

Poukazoval na některé pověrečné komické
blady některých katolických spisovatelů. Jako
by je církev vážně brala! O tom se nezmínil,
že pověry u jednotlivých katolíků jsou jenom
malou bromádkov proti veliké boře pověreč
ných nesmyslů, které hlásali a tiskli pověrační
pastoři němečtí v XVL. století. OhbřálTaxila,
pustil se do katolického tisko, poukazoval na
pronásledování židů, ohřál busitskou reformaci,
atd. No — na tak širokém poli se to moblo
majestátně oválati. Tohle mobl mlaviti leckterý
socialistický děluík po přečteníněkolika bro
žorek. Proti bladům církve protestantské a
židovské — nic. Jestliže vytýkal dro. Reylovi,
že nepodal přesně pojem pravé zbožnosti, zů
stal vlastně na to odpověď dlužen také sám,
neboť svěživotopis Masarykův přece není nej

dr. R-yl ke konci věcnéa zcela klidné repliky
p>zoemenal, že by 8e daly zase provášeti po
dobné výtky církvi protestantské — a tak by to
trvalo do rána. Pak p. Myslík se vytasil so sta
rými a dávno odbytými frázemi o biblických
Šesti dnech stvoření, o stáří země a lidstva,
atd. Patrho, ža ten pán aní starších avi no
vějších katolických výkladů o tom nezná. Za
veselosti posluchačstva pak P. Jemelka odkrý
val veliké trhliny ve vědě Myslíkově. Pak po
ukazovaj na nedůslednosti Masarykovy; nato
se dotkoul odpadnatí p. Kuutea. Ten protesto
val, šel na podiam. Poněvadž bylo ujednáno,
že p. Konte jako řečník do schůze nebade při
poštěn, vydán na straně katolíků povel: „Ven“
A řečníci katoličtí se svými stoupenci odešli.
— Pak jsme se přesvědčili, že vlastně nebyla
věc tak zlá. Předsedaschůze dr. Klampar dle
ujednání zcela důsledně nedovolil p. Konteovi
tulaviti. Pokrckáři pak ještě vyslechli resumé
dra. Masaryka. Jestliže se nám vytýkalo, proč
nechceme s p. Kantem mlaviti, nechť si vzpo
menon jen páni, jak jejich stoupeuci hrozili
společenským boykotem professorům katol.
gymnasia. Schůze ukázala, jak veliký jest do
posud zajetu mezi intelligancí i lidem o nábo
ženství. O nějaké ztrátě nebo zisku některé
strany ze schůze té sotva lze mluviti. Z tak
roztříštěných úvah a nápadů těžko bylo sklá
dati určitou mosaiko. Každý si stejně ponechal
ufoční své. Ale poučná byla přece v nejednom
směru. — Poznámka, Ku zprávě „Časn“
o přítomnosti redaktora Konoteho ve nchůzí
problušuje nám p. dr. Reyl, že a přítomnosti
p. dra. Šulce bylo vyjednáno 8 p. drem. Klum
parem před gamou schůzí, že nesmí p. redak
tor Kunte ani býti připuštěn k debatě ani
k návštěvě sálu, poněvadž nechtěli katoličtí
řečníci debatovati s knězem odpadlíkem. Rov
něž během předchozího vyjednávání vyjádřil p.
dr. Reyl přání, "by Kunte nebyl zván za řeč
níka, jinak že.se strana katolická schůze ne
súčastní. Byl tedy exodus katolických řečníků
přivýkřikup. Kantehovsáledůsledkempřed
chozího společného ujednání, takže by se byla
debata sotva protáhla do 1.hodiny z rána, kdyby
se byl p. Kante dříve již ozval. ,

Panorama Národní Jednoty Severe
české za Bílou věží předvede ve dnech 27. října
až do 3. listopadu novou serii pontavých pohledů
na městoHambark a ostrov Helgoland,
jakoži obrázky velkých vystěhovaleckýchparníků.

Druhá salsona východočeškého di
vadla zahájena bude 10. listopadu v měst. Klic
perově divadle v Hradci Králové. Ceny míst v před
placení na těchto 30 večerů: Lože 135 K, křeslo
a tribuna 36 K, I. místo 27 K, II. místo 21 K.
Zárnamy na předplacení jakož i předprodej vsta
penek z laskavé ochoty převzal opětně knihkupec
p. B. Broukal. Zahajovací představení 10. lito
pádu: „Šárka“. Volká opera od Fibicha.

Z Klieperova divadla. Na počest60
leté památky úmrtí Jos. Kajetána Tyla sehrála
Jednota divadelních ochotníků „Klicpera“ v Hradci
Králové v sobotu 20. a v neděli 21. t. m. Tylovu
báchorku „Strakonický dudák“. Po oba dny jevil
se v divadle mezi četně shromážděným obecenstvem
čilý zájem. A ochotníci dali ai všemožně záležeti,
by se čestně zhostili svých úloh. Souhra tu i tam
nice vázla, i zpěvy vynechány, přes to obecenstvo
odcházelo s divadla uspokojeno. Výprava byla
velmi pěkná.

Věelařský spolek proHradce Krá
levé a okolí pořádá dne 28.října o 8. hodině
odpolední v Černilově v hostinci p. Václ. Jindry
svoji obvodovou achůsi e obvyklým programem a
přednáškou p. řídícího učitele V. Machka „O mo
derním včelaření“,

Záložní úvěrní ústav v Hradel Kr.
Na sákladě usnesení řádné valné hromady ze dno
3. března 1006 (schváleného c. k. ministerstvem
vnitra ze dne 13. června 1906 v dorozuměnís c. k.
ministerstvem financí) přikročeno byde v době nej
běižší k wpinorání akcií III. omiase v obnoju K
2,000.080-—, při čemž zůstane dosavadním pp.
akcionářům odebrací právo vybraženo. Subskribění
podmínky budou v nejbližších dnech zvláštními
projekty i denufmi tsty publikovány, Zároveň
schválena výnosem ze doe 1. t. m. změna stanov
ústavu c. k. mistodržitelstvím královatví Českého
a na základě této kooptován za člena správní rady

pasu MUDr. Ant. Špidlen, lékař a starosta města
Semil. Censory filiálky v Semilech jmenováni pp.:
Rudolf Husák, lékárník a okresní starosta, a pav
Ed. Beneš, obecní tajemník, oba v Semilech.
W Z minalosti Hradce Králové. Při

nynějších vysokých cenách všech domácích potřeb
nebode nezajímevo, uvedeme-li ceny některých
věcí, jak je hospodářský úřad měst. obce Hradce
Králové r. 1769. udává -ve svých účtech. Toho
roka platil za cent železa O 21. 40 kr. — 8 zl.
36 kr., dolnorak. libru ocele 18 kr., dolnorak.
libru dráta 16—21 kr., kopu podlačn. břebíků
15 kr., kopu polopodluž. hřebíků 9 kr., 1000 šin
deláků 1 zi. 3 kr., 1000 ovočků 40 kr., kosíř (do
řezačky) 36 kr., trávní kosa 39 kr. arp 8 kr.,
koňská udidla 34 kr., břbilko 19'/, kr., chlévské
vidle dřevěné 6 kr., vějka o kr., obilof tok 12 kr.,
koš na plevy. velký 33 kr., malý 10 kr., koňský
kartáč 19'/, kr., koňský hřeben 7, kr., štětka
k bílení 15 kr., řezačku 1 zl. 45 kr., kopu din
dele 11—14 kr., brus 24 kr., mlýnský kámen
2 sl. — 3 zl. 30 kr, sáb kamene 54 kr., korec
vápna 1 zl. 6 kr., cent beduářské smoly 2 zl. 30 kr.,
libra prášku na cídění skla 43 kr., kopu hrubého
plátna 4 zl. 30 kr.

Čiperná reklama. Knibkupecpan Jiří
Tolman učinil si včera reklamu vyložením pře
krouceného referátu o důvěrné schůzi a modrou
interpretací šťavnatých výrazů. Myšlenka tato je
vekutku reklamní a byla by se panu Tolmanovi
zajisté osvědčila minulé dny, když bylo pátráno
zaslánem v „Osvětě lidu“ zdejších pokrokových
lidí po neznámém (!) padělatelí cizích podpisů.
To si měl p. Tolman vyvěsit!

Pokrokářský diktát. V jednomměstě
naší diecése dostavil 9e do kuihařského obchodu
mladičký učitel a přímo zakazoval další prodej
kaleudářů Steinbrennerových, sic že mládež školní
nesmí tam kupovat potřeby. Ale padl na nepra
vého; úvědomělá katolická paní řekla mu přím»,
že se mu uejedná o kalendáře od Němce, jak
tvrdí, nýbrž o katolické kalendáře a ber obalu
mu sdělila, že místo Steinbrennerových objedná
na přes rok jiné katolické kalendáře české. Mila
distvý onen člověk, jenž by zasloužil, aby o jeho
boykotování vyjádřila se okr. školní rada, nabízel
v obchodě kalendáře vydané ústřední jednotou
českého učitelstva. Tedy kšeft! Máme také my
katolíci podobnou — ovšem slušnější a spravedli
vější — kuráž?

Schůze voličů poslamce ma sněm
království českého ua skupinu měst
Pardubice—Holice—Chlumec konala se
v neděli dne 21. t. m. v sále měšťanské bosedy
v Pardubicích. Účastenství nebylo tak silné jako
se očekávalo, přes to, že byla neděle a že Par
dubice čítají na 1600 voličů. Kromě toho přišlo i
mnoho nevoličů tropit povyk a ukazovat úroveň
svého vzdělání. Mladočeský kandidát dr. Horák
mluvil dloubo až k únavě a rozvinoval program
strany mladočeské, odporučuje svoji kandidaturu
Jako nejvhodaější. Staročeský jeho protikandidát
dr. Horáček promluvil jen krátce, ale jadrně a
důstojně. Řeč jeho imponovala všem přítomným.
Třetí řečník byl dr. Klouda, kandidát spojených
mladých radikálních stran. Ve své ohnivé řeči
obbajoval program státoprávní. Dr. Lipčík, pokro
kář, skočil mu do řeči 8 poznámkou: „Nejsou to,
p. doktore, jen holé fráze ?" Načež mu dr. Klouda
trefaě odpověděl, poukázav na to, že znal kdysi
v Praze studenta, na něhož by mohl ukázati, který
nechtěl zpívati píseň „Kde domov můj.“ Dr. Kloudu
jsme za jeho působnosti v Pardubicích poznali
jako nesnášelivého nepřítele katolíků. Konečně
vystoupil sociální demokrat Svěcený, který měl
řeč „nesvěcenou“ a vytknul za nejpřednější úkol

póslance KEE náboženstvíze Školya rozbodnýboj proti klerikálům. — Schůze trvala až do půl
2. hod. a sáčastnili se jí mnozí hosté z Prahy.
Pokrokářská strana se svým kandidátem drem.
Boučkem Be schůze té aktivně nesúčastnile. Dr.
Bouček procházel se netrpělivě vzadu po síních.
Red. Hajn neměl také stání, vybíbaje stále ven.
Konali pokrokáři sami pro sebe scbůci v pátek
dne 19. t. m. u Střebských, kde dr. Bouček klidně
mezi svými se vyhovořil, Bylo tem plno židů a
všichni sdejší evangelíci. Dr. Thein tam nedů
stojně snižoval svého kollegu dr. Horáka. Pokro
káři rosvinuli pro svého kandidáta horečnou činnost
na všech stranách. Kde se volič nedal získati, tam
86 usilovalo aspoň o to, aby hlasy byly co možná
nejvíc rostříštěny, aby tak počet hlasů soustředě
ných na dr. Boučkoví víee imponoval. Kde kdo
dostal od pokrokářů agitační lístek, v němž dr.
Bouček zvláště slibuje osvobosení školy od kleri
kalismu.

Umravněnost socialistů v Pardu
bicích. Při voličské achůsi v Pardubicích v Mě
šťanské besedě stálo v zadní části sálu několik
socialistů, kteří chtěli mermomocí svoji přítomnost
a důležitý význam svůj uplatnití různými neoma
lesými výkřiky. Tak když dr. Horák vo svý řeči
pronesl slova: „Bůh dá, že také toho doctiime“,
svolal tam jeden vrade: „ie — tem ti tobo
dá“ Když počul mlaviti dr. Horáček, sačali zase
někteří tí „umravnění“ oovícenci vande ukasovati

svoje ušlechtilé chování K zěnámkumí takže u kolem stojících to vsbadilo aš badea odpor.
To tak vzdělává socialistický tisk,



Kčšeftování ve schůsi. Jak rozumímezi
jiným „Osvěta lidu“ také kšeftu, to se ukázalo
při voličské nebůzi v neděli v Pardubicích. Kol
portér jeji přišel tam-'a nárnčí té požidovětělé
tiskoviny a vtíraje 8e mezi přítomné, nabízel a
patil ke koopi. Rozumí me, že kdyby tam někdo
přišel s listem jiným, pokrokářům nepřátelským,
že by „Osvěta lidu“ ztropila bned povyk a za
topila by mu bned nějakou jízlivon denanciační
poznámkou.

Za poslance do sněmu král. čes.
ve volební skupině Pardubice — Holi
ce — Uhlumee dne 24. t. m. zvolen dr. Vojt.
Horák, advokát v Pardubicích, nepatrnou většinou,
dostav dohromady 692 hlasů, zvolen-byl blavné
v Pardubicích, kde dostal 659 hl. Staročeský
kaodidát dr. U. Horáček rískal 181 hl., Dr.
Klouda 2534, Dr. Bouček, pokrokář 171 blasů,
hlavně blasy učitelek, částí učitelů a židů. Red.
Svěcený 74 hl.

Řádná valná hromada akciového
pivovara v Pardmbicich konatise budedne
28. Hjna 1906 o 2. hod. odpol. v zasedací síni
akciového pivovaru. Veliký tento pivovar neopa
trným hospodařením předešlé správy byl přiveden
téměř na pokraj záhuby. Štěstí, že se ještě včas
na ty věci přišlo a že se mobla ještě také včas
konati záchranná akce tak velikéuo průmyslového
závodu. Nová správa se také ze všech sil činí,
aby ty staré hřicby smazala a přivedla závod
tento k náležitému rozkvětu. To se také opravdu
daří a bude bobdá čas, kdy akciový pivovar v Par
dubicích svým akcionářům bude moci vynahraditi,
co dříve povážlivě pokaženo.

Némecká škola ve Vesceu Pardubic.
Veska je ryze česká víska mezi Pardabicemi a
Dašicemi. Má ze starých dob, kdy v těch konči
nách byl německý ostrůvek, německou školu. Tato
škola se nyní promění v českou. V těchto dnech
německá sekce zemské školní rady v Prase ode
vzdala spisy záležitosti této se tykající české
sekci, aby další kroky v té věci zařídila.

Pardubské sporty. Jako jiná léta tak
i letos sjelo Be na podzim do Pardubic mnoho
různé šlechty ze všech končin na t. zv. parforsní
bony jelenů. Venkovské obce jsou z důleži'ých
příčin proti štvanicím, ale pravda není, že by
účastníci parforsních honů resp. štvanic škody ne
polích způsobené dostatečně nehradili. Opak jest
spíše pravda; ale stává se prý Často, že na ty
potrefené právě náhrada nedojde taková, jakou Ji
„jeleňuci“ složili. První začala brojiti proti panstvu
„Osvěta lidu “ Ale byvši okřikouta „svými lidmi“,
uticbla jako pěna. Nyní tu štváčskon roli převzal
list národ. nocialistů „Proletář“ a vyniká v tom
ohledu bezmeznou brabnati. — Koňské dostiby
na pardubském závodišti budou sé konati dne
4. listopadu o 1 hod. odpol. Hubertovské štva
nice budou před tím v sobotu dne 3. listopadu
t. r. u rybníka Pobranovského vedle trati Pardu
bice-Hradec o 12. hod. v poledne.

Osvěta v Bychmově n./K. (Dokoně.)
Zkrátka jakmile vášený redaktor přestane nalévat
do sklenice, už mu to nedá; Botva si utie ruce,
už začne valévat do „zpátečnických“ mozků mou
drost. Kde toho vyššího vzdělání ten Šenkýř nabyl,
nikdo neumí povědět. Snad už se učencem narodil
— anebo když rozdávalí moudrost, vzal si hned
dvě porce. Dík šlechetné duši, která ani při na
lévání pěvpivého moku nezapomíná, čím jest po
vinna pokroku. — Druhým sloupem rychnovské
osvěty jest ženiální mladík, pravé zázračné dítě.
Tato slavná veličina — scela po pokrokářsku —
zcela nerada si vzpomíná, že požívala za gymna
sijních stadií podpory dobráckých lidí; stydí se
za to, že musila být vychovávána lidmi zkušeněj
šími. Proto si jich ani nevšimne. To tak, aby-ta
kové pokrokové světlo prozradilo, že někdy něco
nevědělo! A aby tenhle harcovník dokázal, že zku
Šenost a soudnost jeho učitelů jest hodně pod
úrovní moderního nazírání, píše do „Podbořana“
junácké moderní úvahy, svítící do temnot ryoh
norských jeko veliký obňostroj. Někteří neposední
lidé, kteří nedovedou chápati ducha vslétajícího
do sfér moderní filoucfie, říkají, aby Se raději aka
demický ten občan postaral nejdřív o sebe a svého
starého otce; ať prý teprve potom se stará ocelý
národ, až dokáže, že dovede se postarati aspoň
o Bebe. Hesky mu narostl knír — a taky ty děl
nické pozéreké šaty mu sluší; ale prý by mu líp
slušelo jedno kolloguinm, Tak šuškají lidé
tajmu, protože kdyby tomu osvícenci někdo tohle
do očí řekl, bned by ho strhal v novinách jako

prvý pokrokářský rytíř. Ale všeho do času!oš o to! Oni by i ti „spátečníci“ dovedli si
krátit čas různou filosofií, kdyby neměli na mysli
bližší povinnosti a kdyby místo poctivé práce
chtěli žíti ze štědrosti lidí jiných. A proto pozor!
Do smrti vás, pokrokový rytíři, Jiní lidé podpo
rovati nebudou! Nebudou stále potřebovati vaších
roskladů o reformě manželské. Spíš se vás ze
ptají na reformu povinností synovské. Také nebude
stále potřebí, abyste sháněl studentstva do jed
nobo domu k pokrokovým besedám; nebudete
moci stále bezstarostně pozorovati odras kulí ns
kulečníku. Pozor, léta utíkají! Takble byste snadno
byl někdy nucen hledat podporu a protekci u ně
kterého „zpátečníka“, anebo prosit, abyste byl
přijat sa lokálkáře do některého požidovětělého

listu; a tam by vám svobodu hodně přistřibli. Ně.
kteří lidé říkají, aby redaktor „Podhořana“ raději
si hleděl víc umění šenkýřského i kuchařského,
aby u „Rotrů“ byly. o trhu obědy opravdu dobré
Prý pikantní historky o velebníčcích stále psáti
mu možno oebude; teké stále nebude začátek
školního roku, kdy stadestům nějaký ten šesták
ještě zbývá. Ale to víte, že jsou zlé jazyky všude.

lým houfem závistníků. — Naši čtenáři odpustí,
že neděláme dlouhé rozklady o „úvahách“ rych
novské pokrokářské dvojice. Jest snad potřebí
bájiti proti „Podhořanu“ ty posvátné ideály, které
souhlasně jako největší poklad velebili a za své
přijímali největší myslitelé lidstva ? S frivolností
a drzými frázemi vcházet ve vážnou disputaci —
to není ani potřebné ani vhodné,

Od hor Orlických. Z kompetentnístrany
píše se nám: V lokálce „Trať nové dráhy dou
dlebsko-rokytnické“ v posledním čísle „Obnovy“
píše nějaký dopisovatel: „Na čtvrté zastávce
v Pěčíně nové vítání. Odtud k Rokytnici planina,
opak krás dříve uvedených. S mrazivým pocitem
jede se k sousedům Němcům. Odpoledne v rad
nici banket, řada přípitků v řeči již německé“
— Této výtky si ani krajina ani ti Němci v Ro
kytnici nezaslonžili. Krajina — ne — poněvadě ji
na výsost chválí cizinci, kteří hodný kus světa
viděli. Sám Dr. Štemberka z Rychnova zajistě ne
s přílišné lásky k Němcům popisuje krajinu tuto
podobnou Šumavě. Co se toho mrazivého pocitu
týče, s jakým se jelo k sousedům Němcům, ten
si oni opravdu nozaslonžili, vždyť je všeobecně
známo, že nebýt jich, nebylo by té krásné dráhy,
která jistě hojné požehnánípřinese krajinám, jimiž
prochází. A konečně ohledně toho přípitku nelze
přece zazlívati Němcům když každému volno bylo
česky mluviti, i oni ve svém německém městě si
německy mlavili. — Mimo to třeba podotknout,
že ač od Doudleb až do Rokytnice mnoho pánů
mluvilo a znich každý si přichvaloval, jakým po
žehnáním tato dráha bude pro jednotlivce a celou
krajinu, ani jeden z nich si nevzpomněl také na
toho, kdo tolik cest 4 sice nezištně pro uskuteč
nění této dráhy vykonal, avé úspory, čas a zdraví
obětoval, v Praze a vo Vídni uouzi chudého oby
vatelstva líčil a neustal, až velké dílo bylo doko
náno. Snad se stalo tak proto, že to byl „katoli
cký koěz.“ Mouřenímsvou práci vykonal, — teď
si může jít. —I—.

Říšský posl. F. Hoverka pochován
minulý pátek v Něm. Rybné za velikého. účasten
ství obecenstva. Obřady pohřební za přísluhy
místního j okolního duchovenstva vykonal říšský
poslanec farář dr Stojan. Pobrbu účastnili se
také poslancové Parisch a Formánek.

Ze Dvora Králové =. L. (Dr. Mo
raveo a obecní volby). Městekýlókařdr.
Moravec poslední dobou pouští se do politické
činnosti a provádí agitace při obecních volbách.
Minulého měsíce zajel si do Bílé Třemešné, kde
konaly se obecní volby. Vybízel občanstvo, aby
volili pokrokáře a socialisty. S touto agitací svou
špatně dopadl a orgán jebo známá „Zvičina“ marně
se namáhala. Dr. Moravec utržil si jen trochu
ostudy. Nyní máme před volbami ve Dvoře Krá
lové a dr. Moravec začíná opět s agitacemi. Vzal
si na pomoc protičeský list „Reichenberger Zeitung“,
jehož hlasu prý musí p. dr. Moravec respektovat.
Nějaký židovský pisálek zaslal do „Reichenberger
Zeitangu“ dopis, ve kterém píše, že by Němcům
za starostu byl milejším p. Fioger nebo p. dr. Je
fábek, první kouciliantní a druhý umírněný, než-li
dr. Moravec, známý český bojovník a člověk, který
dovede národnostně pracovat a nikoliv národnostně
mluvit. A k tomuto židovskému knifa osměluje
se orgán dr. Moravce napsatií: Kdybychom chtěli
situace využiti, mohli bychom uhoditi na vlaste
necký buben a oba pány hnáti před soud ná
roda jako „zrádce české věci“. To ae povedlo!
Protože. židácký pisatel pustil do světa lež, že
němečtí voliči přejí pp. Fingrovi a dr. Jeřábkovi
a dr. Moravec, že jest jim nepohodlný a nebez
pečný, chee p. dr. Moravec ve „Zvičině“ tlouci
na vlastenecký buben a pp. Fingra a dr. Jeřábka
bnáti před soud národal Oč se vlastně pánům
jedná, mohli říci krátce: Vy čeští voličové, nevolte
ani p. Fingra ani p. dr. Jeřábka, protože jim
Němci přejí, ale volte známého českého bojovníka
dr. Moravce. Tento bojovník český před léty
prodal staveniště od Sokola ukoupené Němci ži
dovi Schůtzovi přes čestný svůj závazek proto,
že mu kynul notný výdělek. Jako poslanec v mla
dočeském klubu nedělal ničeho, ale provozoval
politiku obojetnosti a opatrnosti. Jestliže pořádal
nějakou scbůzi, hledél voliče upokojiti frázemi. Ve
schůzi řídil se náladou poslachačstva. Dle toho
byl buď radikálem nebo oportunistou a mlavil tak,
aby se zalíbil všem. Proto také když „Nár. Listy“
vyzvaly ho, aby vystoupil z mladočeského klobu,
on se jen chabě omlouval. Nyní hraje si zase
na pokrokáře, realistu, sociálního demokrata a
čeká, že od některé strany této bude za poslance
kandidován. A tento „český bojovník“, který prý
„Dedovede národnostně mluvit, ale jedaat“, užívá
různých intrik, aby stal se obecním starostou ve
Dvoře Králové. A to se mu bohdá nepodaří.

Z Jilemmice. Okresní orgunisace katol.
lida v Jilemnici uspořádala v neděli dne 14. října

o 2. hod. odpol. v sále „Městeké radnice“ důvér
nou schůzi, kteráž byla neobyčejně četně navětí
vena. Doatavili se k ní katolíci — muži i ženy.
— ze-13 obcí, v počtu čtyř net. Mnozí, uznavše
důležitost katolického bnatí, přišli až 4 bod, cesty
pěšky. Zajisté to obět nemalá, v době nynějšího
protikatolického hnutí pozoruhodná. Velmi četně
též zastoupeno bylo čilé vid. duchovenstvo celéhn
okresu. Schůzi zahájil p. Jos. Jobn, za předsedu
zvolen p. Čístecký. Pan Fraot. Šupka, úředaík
u Hradce Králové, promluvil o tbématě: Nynější
sociální postavení a kterak Be máme organigovati.
Řečník věcně a důkladně rozvinul smutný obraz
naší apolečnosti ve veškerých sociálních otázkách,
poukázal, proč společnost tak hluboce zabředla a
jímavým způsobem vylíčil nutnost katol. organi
sace. Bouřlivý potlesk mezi i po řeči byl zajisté
nejlepším vysvědčením, že celé shromáždění upří
muá slova řečníkova všestranně pochopilo. Veškeří
přítomní s ochotou přislíbili, místní orgenisace
dle konviktského sjezdu ve svých obcích co nej
dříve provésti. Opět zde podán důkaz, že lid náš
jest ještě katolický, že chce pracovati, že však
jest nevybnutelně nutno, mezi ten lid přijíti, jej
pončiti a řádně spojiti. A to v Jilemaici plně po
chopují. -- Uznají to též i jinde?

Z Hlinska. K dopisu « Hlinska v čís.
110. „Osvěty lida“, v němž p. dopisovatel vyjel
na vypolichaném Pegasu do boje proti těm ne
náviděným klerikálům, a v němž svolává všechny
pokrokové živly na Hlinecku do boje zvláště po
venkově proti té černé záplavě, dovolíme si ně
kolik poznámek. Už tón celého dopisu svědčí o
úrovní vzdělání té intelligence hlinecké, jež za
Osvětou lidu stojí. Mílí pánové z pokrokového
tábora, už se musíte smířiti e tím faktem, že
jako „klerikálové“ nepřekážejí vám v konání
vašich schůzi, že také nepůjdou k vám o milostivé
povolení ke konání svých schůzí. S naší strany
byl e vámi až dosud veden čestný, otevřený boj.
Ale jak patrno z posledního dopisu „O. L“, na
brubý klín musí dopadnoati i hrubá palice. Těch
pár pánů, co za „O. L“ stojí, mají nejméně práva
uluviti za celé město. Chlabíte se, že v tak
zvaném pokroku kráčí Hlinsko před jinými městy,
jsouce v zaslepeném velikášství toho domační,
že Hlinsko udává tón celému národu. Ale už
staré pobanské přísloví praví, že koho chtějí bozi
zničit, toho raní slepotou. O tom vašem p kroku
nebudeme s vámi digputovati. Pěkně jej chara
kterisoval nedávno universitof professor Dr. Cyrill
Horáček- na voličské schůzi v Chlumci. Také
poslední volby do obecního zastupitelstva v Pardu
bicích i jinde jasně vám ukázaly, že lidé vašich
zásad dostávají všude jinde ve slušné České apo
lečnosti vyhazov. Proto se nedivme, že toho va
šeho pokrokového troubení na poplach dbá ven
kov zrovna asi tolik, jako těch píšťal, když hoří
v židovském krámě.

Slavnostní posvěcení obmoveného
chrámu Páně v K.amškroumě. Krásné dny,
jichž jsme byli svědky, již minuly. Starobylý dě
kanský kostel sv. Václava, který v dějinách již
ku konci 14. století se připomíná, byl slavně Jebo
Biskupskou Milostí nejdp. Dr. Josefem Doubravou
posvěcen. Dne 20. t. m. v sobotu přijel nejdp.
biskap do Lanškrouna, aby slavnostuí svěcení
předsevzal. K uvítání u gymnas. kostela sv. Máří
Magdaleny 8e dostavili: pp. Vojtěch Kčlbl, šl.
z Goysinku, jako patronát. komisař, c. k. místodrž.
rada rytíř z Komeraů, dále starosta města Lan
Škrouna, úředníci c. k. okr. hejtmanství, c. k. okr.
soudu, c. k. berního úřadu, c. k. tabákové továrny,
c. k. poštovního úřadu, okr. zastupitelstvo; dále
professoři c. k. gymaasia se žáky, žactvo obou
měsťanských a obecných škol s učiteli, žactvo
školy tkalcovské, různé spolky jako spolek ostro
střelců, hasičů, vojenských vysloužilců s hudbou
atd., dále dachovenstvo vibkariátní v čele 8 vdp.
Fr. Michalitechkem, správcem lanškrounského vi
kariátu, a nesmírný zástup obecenstva. V kostele
sapěno krásné: „Ecce sacerdos magaua“ od Ha
neechky a uděleno Jeho B. Milostí papežské po
žehnání a i sakramentální. Odpoledne ve 4 bod.
konány církevní hodioky za přítomnosti J. B. M.
Drubý den dne 21.t.m. vykonáno svěcení chrámu
Páně od 7 bod. ráno do '/„2. odpoledne. Při svě
cení provedli církevní zpěvy ctib. pp. bohoslovci
královébradečtí za řízení zasloužilého vdp. arci
děkana chrudimského Dra. Josefa Mrěštíka a za

Broda varhanového harmonia. Při slavné pontikální mši sv. provedena cenou vyznamenaná mše
od Stehlova, jiš zapěli studenti zdejšího e. k. gym
nasia, proměnlivé částky pak chorálně ctib páni
bohoslovci. Ostatní příště.

Obrana proti vpádu klerikálního
moru de Chotěboře. Brrr! Už to ta je.
Katolíci chotěbořští dlouho dávali se „Osvětoui.*
tupit, zdejší pp. učitelé nechávali se vinit bez
hlesu za to, že po příkladu „oavícenějších“ štváti
nechtěli. A když už všeho bylo dost, zdvibli se
konečně také k obraně. Už už se myalilo, že
chytrou taktikou v našem kraji připojuje Masaryk
k svému království novou provincii A najednou
tak veliká schůze katolické! To je přecekslosti!
Teď katolíci, kteří rozhodně déle v městě bydlí
než do Chotěboře se přistěhovavší moderní pokro
káři, nasváni „Osvětou lidu“ — „klerikálními ve
třelci.“ U nás má domovské právo vlastně výhradně



nějaký pokrokář. Že mluví „O.1.“ o „fianďácích“,
to nikterak nepřekvápuje u lista tolik „vzdělava
cího.“ — Když pan Dr. Čapek al schůsi
Masarykově, to byl úplně řádný člověk. Teď —
kdy neohroženě dokázal své sympatie k bodrému
lidu katolickému, hned je borší; už se mu vyčítají
příjmy advokátní kanceláře. My „Osvětu 1.“ upo
zorňujeme, že jest daleko čestnější bráti příslušný
poplatek za poctivé hájení, než dát ei platit za
prolhaný a hrubý časopis, který žije ze štvanic.
A ještě něco. Neví„Osv. lidu“ nic o tom, jaký
„pakatýlek“ žádal za soudní obhajobu na chudém
učiteli její miláček dr. Bouček? Sám pokrokářský
„Český Učitel“ nad tím moc vrtěl hlavou. Tedy
jen se pěkně podívat do tábora vlastního! Jenom
si všimněte, jak klidně a věcně psala „Obnova“
o přednášce Masarykově a jak „Osv. L“ štváčaky
píše o naší katolické schůzi. — A proti kterým
učitelům se to na schůzi mluvilo? Snad proti
těm, kteří jsouce pamětlivi své přísahy, vychovávají
vskutku katolickou mládež náboženeky-mravně?
Pokrokoví štváči bojují proti duchovenstvu vůbec,
chtějí vůbec kněze katolické vystrnaditi ze škol;
ale katolík nemá tolik svobody, nemá tolik práva,
aby 8e ozval aspoň proti těm paedagogům, kteří
proti jeho vůli chtějí míti školu beznáboženskou?
Jame volní občané a chceme také svého přiroze
ného práva ažiti.

Různé zprávy.
Nevé ukázky socialistické vzdělá

vací práce. Není boršího násilnictví a panovač
nosti jako v socialistické straně. Jak již čtenářům
našim známo, pořádali národní socialisté ve Slatiňa
nech 27. května t. r. protestní tábor lidu proti ne
spravedlivé úpravě všeobecného práva blasovacího.
Radí dostavili se též a to v číselné převaze; a bned
zaznělo z jejich lidumilných hrdel: „Mažte je, řešte
je, zpátky, pryč!“ atd. Do národních trkáno a ma
dané znamení píšťalkou počali radí tlonci do národ
ních holemi, deštníky a kamením. Nejvíce v hrdinském
zápase vyznamenal se žid Em, Weisser, který statečně
vybízel: „Mažte je, řešte je, tu rotu národní l“ Došlo
k sondu. Žida bájil Maesrykovský dr. Bouček; inu
— Weiss dobře věděl, ke komu nejlíp se obrátit, Nic
platno; židovi naděleny čtyry měsíce těžkého žaláře,
zostřeného čtyřeí posty. Židovaký „Rozvoj“ a „Osvěta
lidu“ psaly o Weissovi jako o ubohém mučedníkovi
— jak se samo sebou rozumí, To však tyto časopisy
nepověděly, jak drzý ten id plival při setkání před
lidmi jinak emýšlejícími, jak plival před svědky před
hlavním líčením. Takový člověk náš národ velice —
zušlechťaje. — Jinde se dostali do žaláře za své ná
silnictví socialisté: Kratocbvíl na 4 měsíce, Hejkal a
Jastián na 2 měsíce, Hrabě a :orkát na 6 týdnů
mimo postu, Hoilička na 3 měsíce, Novák na 1 měsíc.
— Jak vídenětí socialisté, vedení židem dr. Adlerem,
chovají se k soudruhům z České krve zrozeným, 0
tom píší samy socialistické „Dělnické listy“ a „Právo
lida“: „Práca némeckých soudruhů proti členům česko
slovanského svazu obnvnickéhe. Z řad dělnictva
obavnického sdělaje se nám několik případů, kterým,
kdyby nebyly peány tak věrohodnými soudruhy, ne
mohli bychom věřiti, neboť ani ga pět roků budou se
za ně styděti i dítky těch, kteří se jich dnes dopou
štějí. V továrně pana Brumla pracovalo několik členů
svazu českoslovanského. Hlavní důvěrník, pan Nebesář,
nenančil se věsk v organisaci ještě ani tolik, aby roz
li6il, co je slušností a co neslašností a proto počal
proti soudrabům štvát, Přinutili je k přestoupení ku
spolku německéma, nechtějí-li prý být z práce vyho
zení, ale dělníci, kdyš do německé skapiny příš'i a
seznali, že tam 80 vzdělávati nemohou, rozhodli se,
že vrátí se zase do spolku českéhr, aby mohli celou
svoji individualitu v hnutí dělnickém oplatniti. A tu

E pan Nebesář zase ve svém živlu; inscenoval stávkuvůči mladému a nadějnému soudruhu Moravcovi, neš
ten se sebral a vyzvedl sí svou pracovní knížka do
brorolně, poněvadě mu nelze pracovat vedle lidí cha
raktera Nebesářova. V továrně Strakošově udál se též
podobný případ. Dra členové českoslovanského spolku,
již byli tam zaměstnáni, musili se dostavit do sekre
tariátu na Márzetrasse a tam jim bylo vybrožováno,
že badou z továrny vyhnáni, pakliže nepřestoupí ka
spolku německéma. Soadrazi ti jsou otcové rodin,
jeden má tři dítky, drahý má nemocné dítě a proto
musili elíbiti, že se podrobí „soudružekémo“ násilí a
přestoupí. Ale také hned prohlásili: „Stáváme se
mrtvými členy Říšského apolkr, pouze platícím ná
strojem“ . .. Není to charakteristické? Na tuto hi
storii bude jednou lidstvo podivně bledět,“ Ale když
již dávao „Právo lida“ vědělo, jak židovští eocialisté
abližojí socislistům českým, hlásalo, že prý sociální
demokracie dobře smýšlí s právy jednotlivých národů.
Ta prý lépe národa našemu vyhoví než „měšťáci“,
atd. Možno věsk od vrchního generála, vídeňského
žida, čekati epravedlnost vůči našemu národa? Ajak
obrovské sumy peněz anesli Čeští aocialisté již do
centrální pokladny vídeňské! A jak to vyblíží v Brně?
Ač je tam českých socialistů daleko víc neš německých
(zvláště odečteme-li židy), přece jsou v brněnském
vedení čeští radí eoadruzi banebně odstrkování; a
čeští sondrazi sami si k sréma otroctví pomáhají,
Nyní 3 čeští přísedící n pokladny hlasojí všdy a Němci,
poněradě ae bojí o ará místa. Proti českému právní
kovi Vaculovi podporovali čeští výboři čida dr. Adlera,
Vacula sice zví čzil, ale český aoudrah Merta proti
němu bojaje. Když 19. září měl Vacala vésti protokol,
byl následkém výdělkářekých zájmů Mertových pro
blášen za „člověka neposívajícího důvěry“; zvolen

tedy Bapieotatelem Merta, prý „nestranný a spolehlivý“. Proč? Iou, že sa 1 protokol dostává4 korany

a dva 1 koraou. Též českémy tajemníkovi Vaňkovipodrážejí se nohy; Némci proseěili návrh, aby místo
tajemníkem se tel NěmecZinnburg, který vůbec česky
neumí; tento „proletář“ jest majitelem statku v Žabo

vřeskách, má smýšlení německo-nacionální. Bere ročně

Spokiodny, přes 8000 koran, kdešto čeští úředníci,s 5 aš 7 dítkami, jsou odbývání 100 korunami mě.
síčně, ač jsou vudělanéjšía vykonávají práce namá
havější. Ad so ovelalisté Vaňka sbaví, bode hned
Zinoburg tajemníkem. — V nemocenské pokladněo
bavnických dělníků pod správou socialistů stratilo 00
104 K 86 hal., jak sjištěno do 8. t. m. — O eociali
stické panamě veVastíně píše „Našinec“: „O osudu
socialistického konsumu jest jiš rosbodnuto. Kdyů se
poznal celý zabožený stav společenstva s kdy o ví
dělo, že spolek ani nabízených 40%, nemůže vyplatit,
muselo dojít k vyhlášení konkursu a to se stalo doo
16. t.m. Tímcelou záležitost převezme obchodní sond

8 jeho jednání ještě mnohé překvapení přinesou našimlehkověrným soudrabům. Dnesuš dělnictvo, které
socialistickým hubařům slepě věřilo, avé svůdce prc=
klíná a pozdě bědaje. Mnozí tam ztratili celé své
úspory, které u mnohých obsahují velikou výši až
1900 korun. Mnozí, davše se obslemuatiti, podepsali
směnky a dnes budou maset zaručené obnosy sami
zaplatit. Předseda konsumu na př. bral u šida Saxe

Úži na obav na účet společenstva! Zhotovenon obuv
dodával do konsuma, dal si ze ni vyplácet, ale účet
u Saxe neplatil nikdo. Dnes však společenstvo o dlaba
u Saxa nechce ničeho vědět. Nebyl prý ktomu aplno
mocněn, Téměř všichni vastínští židé jsou tam se
zoačnými pohledávkamisúčastaění, Vida, kdo podpo
ruje soc. demokracii. Charakteristické jest, cu pravil
účetní konsumu Mlčoch soudnímu slahovi, který ob
chod uzavíral: „Dejte si to pojistit proti krádeži, ať
vám to někdo nevykradel“ Každý den vynáší na po
vrch ohromnoa spoustu socialistického babns. Nevy
ohásíme z údiva. A za této všeobecné akleslosti a bě
dování dělnictva soc. dem. píše v posledním čísle
vlastní orgán strany „Hlas lidu“ ve článku: „Soci
listu nebo klerikála“ toto: „Na duše valašského lidu
ulehla tivícehlavá saň, která dusí a zabíjí rafinovaným
systémem všechno lidské včlověka. Tato saň jmenuje
se klerikalisem. Klerikelism na Valašsku, toť ponto,
ješ přikovalo chudinu k bídě = k bezradnosti, ktrpě
livému snášení všech strastí a obětíl“ Tak tak! Aby
se odvrátila pozornost bodrého Valašské od rudého
hospodářství, nadé se katolíkům. — Velkou sensaci
v Koburku způsobila zpráva o velké defraudaci vo
všeobecné nemocenské pokladně. V čele pokladny stáli
sociální demokraté. Zpronavěřený obnos obnáší asi
110.000 marků za jeden rok. Státní zastupitelství za
vedlo již kroky ku stíhání defraudantů. — V továrně
Fleschově v Dolním sv. Víta v Dol. Rakousích mají
zvyk na nemocné soudruby vybírat. Před nedárnem
sbírali také na nádenníka Kornera, který leží nemo
cen již několik měsíců a je otcem 8 dítek. Dělníci
vybrali obnos 15 K 30 hal. a odevzdali jej 80c.-dem.
agitátora Kčhlerovi. Tento však svěřený obnos z5
soboty na neděli probýřil po různých hostincích a
kavárnách a když to vyšlo ven — vystoupil z práce

V Olomouci minulý týden zemřel bývalý
dlouholetý redaktor olomouckého „Našince“. Zvěčnělý
byl zručným žurnalistou a horlivým národním pra
covníkem.

Stařlčký primiciant. Dne 25. listopadu
bude na kněze posvěcen pražský professor p. J. Šaner
s Augenburgu, mládenca 62 roků starý, Tento pán,
pro vše dobré nadšený, šíjící jiš na odpočinku, ne
trá“il nečinně ani poslední leta sróbo živote, obfraje
se studiemi bohosloveckými.

Víry ubývá, pověry přibývá. Enealic
S., bytem na rozhraní hor. Nov. Města Pražského a
Král. Vinohrad, konala spiristické seance, v nichá
citovala duchy zemřelých lidí. Dachové jejími ústy
žádali ci však věcí málo duchovních: pětku, blůza,
šperky ..., rozamí se, že pro Rosalii S. Lidé chodili
kRosalii S. jako posedlí a věřili jí všechno do alova,
věděleťt„Rozálka“ o všech podrobnostech (že dříve se
dobře vyptala na všechno, to důvěřivým lidem nena
pedlo) Proti Rosalii S. bylo těchto dnů učinéno
trestní oznámení. Sváděla pomocí ducha ke — krádeži.

Podvody v matrice za příčinou ed
vedu. Jak vypadá vedení matrik v lsických rakou,
o tom podává doklad eoudní líčení v Uhrách: Vpon
dělí započsl v Satorajla Ujcely proces « 87 obžalova.
nými. Jedná seo podvody, které před několika měsíci
objeveny byly v horních Uhbréch při vojenských od
vodech. Bylo zjištěno, že así ve sto případech byli
mladí lidé následkem podvodných machinací sproštěni
vojenské slažby. Ve většině případů stalo se to tím
způsobem, že hned při křtu byli zanesení tito branci
do matriky jako děvčate. Hlavní obžalovaný dr. Grůn
fold (křesťan ?) se Sstropkova, jemuž bylo svěřeno
vedení matriky, při přelíčení zachvácen byl mdlobou,
klesl v bezvědomí k semi a druhého dne nalezen byl
ve vězení mrtev. — A tak k velkým matričním pod
vodům dříve objeveným drafí se nové. Pěkně si to
zednářeká vláda zreformovala. Většina těch, kteří po
mocí falšování matrik chtějí se sboetit: alušby vojen
ské, jeou židé. Inu — žid v Uhrách tak rád hájí
zemi, s níž tyje, jako šid ruský.

Roshodné slovo ministra franconz
ského © socialistoch. Našinec tone v údivu.
Sám ministr Clemenceau, bývalý socialista, pronesl
14. října v Dragaigoanu výsvu, aby veškeré strany
levice apolapůsobily k založení nové společnosti, vy
loučíce zároveň socialisty a jejich přemrštěnými po
žadavky. Jak tento ministr uměl při stávkách socia
listům laboditi, jak se k socialistickým stávkatům
choval vlídně, když tito provozovali na lidech jiného
přesvědčeníkrajní násiluictví| Ale nic ma nepomohlo,
Socialisté jen sdvojnásobili avůj poktik a své útoky,
Teď tedy zklamaný Clemenceau promlavl po trpkých
skošenostech slovo rozhodné.

Jedno s druhým ruku v race. Ní
denník šestnáctiletý Vilém Balling s Praby atál 13.
Hjna před porotou, jsa šalován z rašení náboženství
a krádeže telefonního drátu. Osouzen do vězení na
13 měsíců. — A coš ty časopisy, které eamy oesraloa
mládež kazí sprostými vtipy na náboflenetvíma krajním
Btvaním? Kde je vina větší? .

Ubosí Češi videňětí! (00 jen pou
kazoje, Se Čechové vrán jmvídeňětí odatrkování jsouce nemo

hou se zmoci na vlastní svůj kostel, kde by bylí jako
ve svém, kdežto dojmů jen' s milosti třpěno jim v ©
kostelích, aby se tu pousevneděli a ve svátek konaly
české bohoslužby, obmezeně jedna nanejvýš dvě bo
diny. Z Čech a Moravy shánějí se milodary na sří
zenÍ českého kostela ve Vídni, ale darů přichází málo.
A přeca tolik Čechů ve Vídni, přes 800.000, z niché
snad přece asi 50,000 nebude proti katolické or
Ganisaci. Edyby těchto 50.000 věnovalo týdně aspoň
2 haléře — takovými chudáky přece nejsou, že by
nemohli tak nepatrný dárek věnovati — sešlo by se
ročně 36.000 K, z čehož by jistě v několika loteob
mošno bylo zbudovatí kostel. Nedělejme ze nebe před
světem chudáky, ale shromašďajme i po buléfich,
těch také vzrůstají statisíce.

Pemsistů nebude snad nikde tolik, jako
v Rakoasku. Svědčí o tom ve atátním rozpočta. po
loška pense, vyšadající 79,063.154 K, úbrada na ně

činí pouze 7,106.775 K. V porovnání k rozpočtu ministerstva vyučování, jež šádá 90,460.266 K, jest ná
klad na pense zvlášť pozorahodným,

Ze ukušonosti amer. průmyslníka.
Mydlárna Pearova v Nor. Yorku projnssrovala během
prrních sedm let svého trvání 14 milionů korao, každý
rok 2 mil. V následujících 7 letech zaplatila již za
inserci 25 mil. kornn a přiznává se, še na těchto
25 milionech vydělala 60 mil. Ovšem vhodná inserce
jest také uměním.

Stráž bezpečnostní v Lendýmě není
bes zajímavostí. Londýnský strášník stojí na svém
stanovišti v černém občanském oděva, bez poboční
zbraně, pouzs čepice jej odlišuje od ostatního občan
stva. Pokyny strážaíkovými říditi se musí stejně lord
v kočáře se drěma uniformovanými lokaji, jako chudý
vozka u nákladního vozu. Anoglická policie v tom
ohledu nezná rosdílu. Strášník má tam nejen velikou
zodpovědnost, ale i značnou samostatnost, zejména
na ulici. Dle policejní statistiky ztrácí se ročně v Lon

dhně 600—600 lidí. Policejní předpisy Číní zvláštnídůraz na zdvořilé zacházení s příslašníkyjiných států.
Národní pořekadla o šenách. Frau

Franconsi říkejí: Žena ze slats má tutéš cenu jako
muž ze slámy. Krásná žena, slabý rozum. Ženy,
vítr a štěstí stále se mění.“ Vlach praví: „Koně kon

jti a děvče ai vzíti má každý jen od souseda. Žena,
terá ráda u okna stojí, je jako vinná réva s hrosny

na cestě. Kdo chce míti mrzutosti, af si buď konpí
loď anebo ať ss ožení. Když muž ztratí manželku
a peníze, hledá jen peníze. Příroda učiaila třešně a
ženy k jejich vlastní škodé krásnými.“ Španěl říká:
„Jsou dobré ženy, ale af všechny zemřely. Ženamé
jen třikrát vyjíti z domova a to: když ji nesou ke
křtu, když jde ne oddavky a když ji pochovávají. Kdo
vezme úhoře za ocas a ženu sa slovu, pocbodí stejně.
Vzíti si vdovu se třemi dětmi, jest: vzítí ai čtyry
zloděje. Veselá vdova musí se buď vdáti, buď musí
do kláštera, anebo se musí otráviti.“ — Ovšem že s
těmito škádlivými pořekadly těžko zcela soublasiti.
Počkejte, mužové, až teď avědomě.é ženy začnou sklá
dati pořekadla o vás! Ach, to bude sproba!

Několik dat = výroční zprávy Ú.
M. Ň. sa loňský rok. Příjmymatičnísa loňský
rok dostoupily výše dosud nebývalé a sice: 701.757 K
88 h, vydání 699.787 K 87 h; jest tedy správní pe
bytek 1970 K 06 b. Ú. M. Š. vydržaje či spravuje 4
střední školy, totiš 3 gymnasis a 1 reálku (počet
žáků 1196', 52 škol obecných a 44 opatroven. Do.
těchto škol zapsáno 12.485 žáků, o 268 víc než roku.
loňského. Na školách téch působí 29 ředitelů a řídí
olch učitelů, 18 profossorů, 22 správců škol, 74 učitelů.
a učitelek, na opatrovnách 67 pěstounek a 21 peda
g'gických správců. Mimo vydání vlastní udělila Mo
tice školám nevlastním 47618 K podpory a Komen-
ského škole vo Vídní 14000 K. Odkazy, jimiž nejlepší
synové a dcery národa našeho na Ú. M. Š. v poslad
ních okamšicích svého života pamatovali, dostonpily
ve fondech výš: 763.000 K. Mezijedaotlivými dárci
sluší jmenovati urozenou vlastenka pí. Karlu Vojáč
kovou, která ve svém testamentě odporučila ne výchovu:
českých dětí 40.000 K. Dále vzácní vlastenci odká
seli: p. JUDr. O. Milde 6000 K, pp. Sýkors, Pod
hajeký a Tůma po 2000 K. Z dálné ciziny z Unie
Ssverosmerické zaslán slošný udkas knězo vlastence
p. Poláška, který s posledním pozdravemna rtech
Easlal 1660 K českým dětem matičným. Vedle darů
a odkazů jednotlivých dobrodinců vynesly nejvíce
různé slavnosti Ústřední Matice, na příklad výtěžek.
s národní slavnosti pražské dos 2. a 5. července vy
kazuje 2021 K 93 h. Pokud zprávy do Matiční kan
celáře došly, pořádáno bylo v aplynalém roce 79 ná
rodních tlavností ve prospěch Ú. M. Š., ješ růsné
korporace v jistých městech a dědinách úspofádaly.
Dary z těchto slavnoatí a příspěvky matiční vykazají.
sa aplyoalý rok 600.868 K 36 h. Z odborů nejvíce
odvedl dámský odbor pražský a to 80.064 K 20 L,
pak odbor plzeňský 321.500K, Mobutným dojmem, jak
výroční zpráva udává, působil o pražské národ, slav
nosti jubilejní dar českého hasičstva Matici věnovaný
v částoe 1000 K. Hasičstvo České jek tímto darem,
tak ostatními obětinami do tisíců jdoucími ouvěděílo,
jsk věrným jest stoupencem věci vlastenecké, věci
české. — Jiný příjem matiční jest elašný zisk z ma
tičních pohlednic, hlavně při slavnostech rozproda-—
ných, jenš činí 15.000 K. Zisk © národ. kolku vyka
suje 3319 K 14h. Do kanceláře Ú. M. Š. došlo během,
loňského roku 16.226 spisů, vypraveno jioh bylo 68.318.
Pokladní denník vykazaje 8.048 polofek příjmů a
1489 pološek vydání. Uvedená čísla sama Olovíine
třeba maoho podotýkati. Jisto jest, že Český národ a
jeho vzdělanost bude ee romeíjeti jenom tenkráte,
bude-li kráčeti ca ideami, jieů savvócenajest Ú. M.Š,
se ideami vlastenectví, krásy s dobra, nikoliv sa pu
stou internacionální a slomyslnon svobodou|

- Evropy de Ameriky po souši.Želesniční spojení mosi Sibiří a Aljaškou jest plánem
jisté americké společnosti. Tato deleznice má býti

(spojkou mesi nynějšími rgeko-sibifokýmia americko
kanadskými drahami. trnem.má býti 5000 verst
(1 verst=asi 1 míle)dlonbá trať vedenapo zemi
a 61 kilormetrů pod mořem. Pomoci dvou mesilešících

i ostrovů bade kašdý jednotlivý tunel 20 km dloabý



e stavba má býti ma šestí místech najednou za

početa. Tonel počne u Východního Mysua končiti
ude u MysuSe Podnikatelépoša jí 0 raskév nejinou než oboustrabné pásy zem

DBdolesaíc do svého vlastnictví, které jsou dnes
skoro bezcenné. Američané počítají, Že vyvine 80 Da
přilehlém území šelesnice čilý průmysl, kterýjim při
nese později užitek.

Vamákání se palléstrí a banditství
ve Franmeli. Ve Francii vypadá to pomalu již jako
v Ruskn. Celé vesnice stévají so obětmi lijí, zavrha
jícoh všeliký zákon božský i lidský. Vesnice Pogomas
je paliči a vreby jiš po cejý měsíc ničena. Leší
blízko a Ganesa v depart. Mořské Alpy. Skoro každé
noci vypuká tem oheň buď na některém domě, anebo
Ba stodole. Každé noci ozývá se zvonění Da poplach.
Nesmírná úzkost zmocnila se obyvatelstva. | Upénlivě
volali vesničané úřady o pomoc, jež však nepřicházela,
Konečně ubozí lidé organisovalí se k sebeobraně.
Kladli ae po denní práci oblečení na lože a revolrery
a puškami vedle sobe. Umdlenost věsk nedala jim
bdíti s v tom již v noci opět někde oheň propukl.
Jeden majitel hospodářetví kdysi v uocí pří tmě od
vášil se kolem domu vykonati hlídka, ale sotva vyšel
ven, atřílelo se po něm a bázelo velikými kameny,
načež všecko zase utichlo. A ke vší úzkosti paliči při
svých útocích sezváněli melými zvonky. Nebylo po
cbyby, že tu byla organisovaná banda lapi.ů a vrahů.
Konečně úřady se vzchopily a poslaly tem šandarmy,
kteří s počátku vypravování vezničanů 8 nedůvěrou
přijímali, konečně však, kdyš na vlastní očí spáleniště
a díry do zdí od kolek viděli, uvěřili. Nyní má do
Pegomana býti vyslána komisse k vyšelření všech věcí.

Obrovské hedimy mají na kostelnívěži
v Mechelnu. Včž je 99 metrů vysoká. Číselník hodi
nový měří 1172 m v průměru a 36 m na obvodu,
takže jedna hodina od drahé jest 3 m vzdálena. Čís
lice jsou 1.96 m vysoké a 23 cm silné. Račičky měří
3.62 m zdělí a 86 cm zšíří. Hodiny tyto byly zřízeny
roka 1527 a šly do roku 1861. Tehdy byly opraveny
a za elektrické zřízeny. Hodiny oznamuje zvonková
hra o 45 zvonech, které váží 35.000 kg a jsou na 4
oktávy rozděleny. Nejtěžší zvon váží 8884 kg, druhý
8000 kg, třetí 4235 kg a čtvrtý z r. 1498 pocházející
má váhy 8000 kg.

ŮtŮtŮt.Ů.?.M?"M"?"?"?"yYyŮyý%,%"
Wyrovnejte nedoplatky

za Obnovu a Časové Úvahy.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 30. října 1906. 1

bl pšeniceK 11:60—13 80, šita K 10:00—1080, ječma
neK 10-60—11'40, prosa K 11'50—1200, vikre K 00:00

"—(0-00, hrachu K 19-00—3000, ovea K 6'30—6'96,
čočky K 26:00—2800, jahal K 20'00—00*00, krap K
18+00—30-00, bramborů K 8-00—3-20, 1 hl jetelového

Kamspěcháš
žšž přítel
Oltářní s*= =

doporučuje

Ja Hlávka, atelier pre církevní
malbu,

Praha-Vinohrady,
Čelakovského ul. č. 9.

Nákresy a vzorky franko.

Na sta doporučení k volnému nahlášnuší.

semene čry, K 100-00—104'00, 100 kg jetelového 60
míska bí). K 56-00—60:00, růžáku K 0*00—0-00, máku
K 32-00—38-00, Iněmého semene K 00:00—00*00, 100
kg žitných otrub K 11-60—00-00, 100 ničných
otrab K 11'60—00-00, 1 kg másla čerstvého K 140
—3980, 1 kg másla převařeného K 0.00—0.00,
1 bg sádla vepřovéhoK 160—0'00, 1 kg tvarohu K
0-28—0-83, 1 vejce K 0-8—00, 1 kopa okurek K 000
—0W, 1 kopa zelí K 360—8-40, 1kopa kapusty
K 1'40—8.40, 1 hl cibule K 340—400, Kopa drob.
zeleniny K 0-80—000, 1 kopa mrkve K 1:40—1*90,
1 bečka švěstek K 1:00—1'40, 1 bl jablek K 480—
6-40, 1 hl hrašek K 6.20—-880. — Natýdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 18. října 1906 odbývaný
přiveteno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 234, šita
190, ječmene 803, oves 966, prosa 1, vikve 0, hra
chu 8, čočky 00, jahel 5, krap 00, jetel. semínka
18, lněného semene 18, máku 3. — 3.) Zeleniny:
zelí 111 kop, okarek 00 kop, kapusty 35 kop, cibule
90 bl, drob. zeleniny 135 kop, mrkve 82 pytlů,
brambor 197 bl, salátu 00 kop. — 3) Ovoce: jablek
82 hl, hrašek 00 bl, švestek 708 beček. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 14 kus, podevinčat 582 kusy.AD

Úiluška Požárová,
roz. Hanzlíková

muDr.Jindřich Požár,
lážeňský lékař

s novomanželé.

D Hradci Králové,

V Bohdánči u Pardubic,
v říjnu 1906.

Továrna nábytku

w Týništi n. 0.

skladů, v nichž zřízena nyní podzimní

výstava.

PSG
Kanonické tabulky

pro oltáře, v provedení velice
vkusném, dvoubarevném, sob
rubou dvoubarevnou, nabizí

ve třech velikostech

Biskupská knihtiskárna
o Hradci Králové. ——

|

|

oPTc

I
WB V tisku se nalézá a vyjde |

k novémuroku 5907. “j

P. GOFFINE-A:

Domácí postilla.
Iilustrované vydání, s titulem barevným,
se 6 barevnými a 140 černými obrázky.

Uprevone vo 3. vydání dle 898. vydání původníké.

Cena Postilly vázané vpředpla

-9 korun, později 11 korun. 
-© Upozorňujeme na tato vzácnouknihu, je

4nšá dmKnih ši od je |lenaké útěchy a povznesení

Makladate R.
-Zadat PG NĚ

HK

©

i
!
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Koloniálnízávod [EmPBrožký Guthové
a import kávy.: EXradeoc EKrálové, roh Velkéhoa maléhonám.O .

* Zásilky proti hotovému zaplacení neb dobírkou. Objednávky kávy vyřizují se o

| I =
z |š Kávy syrové druh : Pražené druhy ká
Z |“ ELE teká »= ET " A
4 [E . , (enaza| Kg. velkoprážírna E, „. 2. | Cena zajokefrankodoj
Š 3 E Zaručených dobrých chutí : T franlo, kávy á| Oblibené kávové směsi: F 1kg.| všechstanicm on —
Š 8| zSme dý 10000000 m0, Kávy | JI.)Brasilskáoměs K 250| K 12%0
ŘE Š pantoe Jahodný máod . 5.50 ooo i jsou denně. 2.| Santosová směs . „260| ,„13—A „2 Ú x v
SElí Kampinasla,velejemný,zelený— "250/1260| čerstvěpražené, 3.| Vídeňskásměs „280 , 4— s
%S | 6| Santosperl.,lahodnýa vydatný... . - „ 260 1260| Jsou tuhé nekro-— [4| Perlová směs... „ 310, „ 1550| 3
© s| 7| Jamaikaaromatickáa silná... „ 260 13— pené, nemaštěné 5.| Holandská směs 320 16
© 8 | 8| Javový kampinas světlý a jemný —.. . .|, 260 13— a prosty všech . olan směs . „ „ =
'S o| 9 Cuba aromatická -< . <. <. 4%. „ 280 4— ; 6.| Pražská směs.. . . . 3-40 17-—
S 5 | 10| Domingo la, velkozrnné . < < < < +. „ 290 1460 škodlivých přísad. K = A“ a.< A| 11)Onatemalasilnájemná. <. . < -+ „ 280,14— Následkemtoho 7.| Král.Hradeckásměs . „ 380| „19—
z 12 > aromatickáa silná.. . . « , 290 1450 stalyse našekávy 8.| Berlínskásměs „4—| .20—13 , K — |, 320, 16— joblíbeněišími. , ,
Z [18Jávaholandsképravésvětik22. | 550, 1750 nejoblíbenějšími č 7K směs " 0 „ 21—15|Ceyl j nejjemnější... < <. <, * 370|18:50 10.) Zvláštnosti. „ 440, „2 
Z fi6.. perlovýaromatický: (1 370,18%0 E "

17| Menado hnědé pravé. <. « < < < <.. 1, 380, 14—

Čokoláda ——
eškeré druhy na skladé. ;

Čokoládovézlomky1 kg Sklády40.

: | Baličkový čaj IKakao. rumu, cognacu, jemných likérů! ali Oo : '* .
Oruh Veškeré nejjemnější

známka | druhynaskladě. a vešker ý ch druhů vín.MG"„Indra Tea ©. —
Congo velký list !/, kg. K 280 L H IL. Ivy Mandle. ,

©Souchonglist drobný . . K 320 o , . rozinky, vanilka, Na požádání
Suchong la. aromat —.. K 850 | 50 gr. K —80, —60, —50, —40 ||- .

: Moningvelejemný K 5—| 100. „ 160, 120, 1—,—80|| jakoži veškerézbožído| gyge= zvláštmí cenník franko. ji
| Peeco < < < 24 K 6— a velký výběr čaje oboru koloniálníhospada

v známkách jiných. jící v jakosti nejlepší a
nejlevnější.

J9fouzopielou34I[eASPZAnyjan0?juorigzouIgTEp67|

|

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové.

oubskripce na odDŮ akcií I
ŽZáložníhoúvěrního ústavu v Hradci Králové

s dosavadních K 2,000.000-— na KH4,000.000-—
vydáním 5000 kusů nových plně splacených akcií na majitele znějících po K 400— jmenovité hodnoty.

t. r. č. 25609 schváleno.

starou opět jedna akcie nová,

ustřední banky českých spořitelen v Praze a její filiálek v Brně a ve Vídní.

Staré akcie budou při předloženíokolkovány a ihned m onE
Při npisování musí býti složeno na každou upsanou akci K 180*—hotově jako záloha.
Třetí splátka obnosem K 150— na každou akcii musí býti zapravena do 81. ledna 1907.
Jinak ponecháno každému upisovateli úplně na vůli složiti i celý obnos najednou.

má upisovatel již právo na dividendu pro rok 1907.

„spěch reservního fondu Záložního úvěrního ústavu v Hradci Králové.
Jinak platí ustanovení $ 7. stanov banky.

V HŘADCI KRÁLOVÉ, v říjnu 1906.

Subektipdní prospekt zašleZáložní úvěrníústav na požádání,
“ 5 © -i - -ce

emise

906 proti před- :

nee
VEM: .
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asy Z Ameriky
o kázáních Filipa Heusiera,

* X
„Vaše kázání jsou výtečné a pro nás Americké

kněze nenahraditelná. Lid je jimi nadšen! Kóž Vám vše
mohoací Bůh popřeje skálopevného zdraví, byste ještě
100 tak krásných kázání vydati mohl.“

Rev. Ladislav Klouček,
farář u sv. Vojtěcha, Cleveland, 0.

„Maje příležitost dvou avasků Vašich ká'ání po
užívati, musím doznati, že jsem posud tak praktická, hi.
dová a výhorná kázání v žádné řečí nenalezl. Tento úsudek
sdllí se mnou i mojí pp. spolubratří ve správě duchovní,
jimž jsem kázání ta zapůjčil. Můj dobrý lid slovenský je
poslouchá s největší pozorností, i v aoglickém podání
nachází velké obliby u mých augických farníků.“

Rev. J. V. Vrána,
St. Ednard's Church, Fayetts City, Pa.

„Z upřímného srdce gratuluji k tak plodné a blaho
dárné činnosti spisovatelské na poli homiletickém a vy
prošuji na Pánu Bohr zdraví, sílu a požehnání kVaší
další záslužné činnosti “

Rev.A. C. Bleha,
farář nejstarší osady česko-katolické sv. Jana N.,

Bt. Louis, Mo.

(A podobně dále; vyžádánoj povolení ku překladu
do angličiny.Evropských přípisů chvály i oadšeného uznání
s Čech,Moravy, Slezska, Rakous, Uher,Štýrska, Polska,
Prus. Slezska atd. zúmyslně neuveřejňují; jen jediný výrok

z posledně došlých přípiaoy uvedu: „Na div mi“, píšejeden velice vážený kněz,„že jich (kázání) nepřekládáte
do němčiny; nabyla by světové povéati [“)

Krom letošního všecky ročníky (IL—IX.)jsou úplně
rozebrámy; též postní řeči „U kříže“. Letošního ročníku
(X.) zbývá již jen něco málo výtisků.

Jsem mnohými vyzýván, abych místo jedno
tlivých, obsahem obmezených svazků (ročníků) kázání
vydával ČASOPIS HOMILETICKÝ, ve kterém
bych více prací a pro rozmanitější svátky a příle
šilosti uveřejňoval. Vyhovuji tedy letos a odhodlá
vám se zahájiti, počínaje novým rokem,

nový homiletický Časopis
pod názvem:

„ROMŮČPĚEKÉLIST
Vydávati jej budu po sešitech dvouměníčních. Prvý

sešit vydám 20. progince t. r. Uveřejňovati v něm budn
Řeči na všecky neděle a svátky, řeči postní, příležitostné
a co vůbec bude žádoucího z oboru homiletiky. Uveřej
ňovati budu práce avé (jak sí pp. odběratelé moji přejí),

aviak i dobré cizí. V prrém sešitě určitěji program vyožím.
Předplatné na celý rok (6 sešitů) i s poštovní zá

sílkou 7 kor. Přihlášky a předplatné přijímám výňradně
sám ; na trh knibkupecký nemohu a nebudu casopisu dá
vati. Desiderata stran obsahu rád dle možností vždy splním.

Přihlášky vyprošují si do polovice listopadu, abych

mohl počet výtisků stenoviti; do zásoby nebudu tisknouti.
Prvý mešit pošlu těm, kdož si přáti budou, i na ukázku.

Filip Heusler,
farář ve Střížově,

Pošta Luka u Jihlavy.

JAN KALIS,
hodinářa zlatníkv Rychnověn. Kn,

5, :
;8 3
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nabízí ve velkém výběru: | jo
dinky všech druhů a soustav. Pondlové hodiny

Miro ch skříních.Zlatéa De
2 j. v nejmodernějšímprovedení»úplnou kov)
Dioěry- šodným sášilky na výběr táš i na splátky

bessvýšenícen.—Založenor. 1848.
| ' |

Poustkova

Plzeňská pivnice
v Kolíně.

Založ. r. 1869, Zaloš. r. 1869.

Útulné, vzdušné restaurační míst
nosti vodními ventilacemi opatřené.Sní
daně, obědy a večeře v každé době svě
domitě upravené. Znamenitý. vyhlášený
Prazdroj a pardub. Porter. Nejlepší do
poručeví el. farních úřadů při dodávkách
piva v labvích a v soudkách pro visitační
hostiny a pouti.

Nejreelnější obsluha

Pro porady a schůze zvláštní místnosti.

umělecký závod 80
chařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné číslo 612—VII.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučaje uctivě své chvalně známé:sochy, oltáře,
lovécesty, jesle, Boší hroby, bříše, kasatelny,

ovédníce, křístelny, komsoly, svícny, lustry, y atd. dle slohukostelů, řroné rámcena obrasy,

premie,fotografie a diplomy.Řesoný nábytek arůzné předměty hodící se sa dárky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatné a

franko.

(* Renovace starých oltářů a kostelnéch sařísení.

————

a
o

m “ "O

9 Cvičení

snoubenců.
Ku potřebě

duchovních správců i katolických
snoubenců upravil a konal

Antonín Kaška.
Stran 44, registr. 8. Cena 1 brožova
ného výtisku 50 h, vázaného červeně

v poloplátně se zlacením 80 h.

©| ObjednávkyvyřídíBlok. knihtiskárna.o 6)cE
Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu ©

první amajrtarší odbornádlsa pasířskáKarla Zavadila
w Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduštího do nejakvostněj

šího provedení, v každém
vzorku a ryze církevním slohu.

Věe přesné, čistě a důkladně
ubotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno,
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou 8
uměleckou za ceny přiměřené.

Yeškeré vzorky jsou Jebo
Bisknpskou Milostí revido
vány.

Mešní nádoby jen v obní
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních ae rychle, řádně a
levné vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené.
Vzorky, tospočty, i

hotové zbožína ukázku o
se zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bez přirážek.
RB“ Sta odporučenía čestnýchuznání po ruce. “lj

Prosím valedůsojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěruzávodu domácíjmu.

— nabísí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punše, likéry, sladké ovocné
víno, bílé i červené,vino boruvkové (medici
nalní),vína sladká avino Šumivé (šampaňské!.

Upozorňujeme svlášt na výtečný a pří takovéjakosti velmi levný koňak a výbornou
slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 La jub. výstavě v Praze. stříbrnou medasllí
státní a diplomem slaté medaille, a mnohými ji
nými diplomy s právem rašení slatémedaile

Vzorky zdarma a Iranko,

A 4 ma EZá
9 Sě„8 
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nímaleIsvoulácípředčímosaiky uměl.ústavpromalbunaskle

PRE“sklenné<
profacadyidekoracivnitřní,nejnovějšího,vlastníhozpůsobu,kterénejeniwzezře=

Humoresky.© .-
Píše Hlustraje

Jiří Sahula. K. L. Thuma.
Stran 115. Cena 1 K 10h franko.

šk

Knížka obsahuje 9 rázovitých hu
moresek podaných formou populární.
Hodí se velmi dobře všem přátelům
svěžího 8 nezávadného humoru.

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

Josef Souček T Náchodě „Kamenice“———



a modní látky ku nastávajícímu M

podzimnímu a zimnímuobdobí P LEK
doporučuje a vzory na požádání zašle =— . .

O. Wap-WW>WWFObchodnídůmsesukny w Hradci Králové.

. — | n E C řestníliséy
šeghecná UE hanka 7 iex offo)40 kusů za 60 haléřůnabízí

v Hradci Králové, Velice zdařilý Biskupskáknihtiskárna,

přímévklady od 1Xmčínajenej) ODrazSV. Otce Pla A. | (CXOOOOOXKX
Úrok 4'/,-59, dle výpovědí. C. k. místodržiteletvímkoncessovauá.

Zárukahotově eplaceuýchzávodníchpodílů, fondů “ (pravá podoba) s “
reservních a jiné ca. K 400.000 00. Složní lístky a světlostobrazu samého25X30 cm. na | | i , ný

pošt. spořit.zašlouse na požádánízdarma. — křídovémkartonuv šedémvkusném E Realitni KancelářPoskytoje půjčky úř , učitelům, důstoj- ; passepartout nabízí důstojnémuducho
níkům, obchodníkům a vůbec důvěryhodným | venetrn,katolickýmspolkůma rodinám

osobámvšechstavůna výhodnésplátky. | kus za K 150 | 7 6 J AN Á K 0 ČPoskytujezálohyna cenné papíry a skvostya . A itek mé TA E

zabýváse všemiobchodybankovními. Biskupská knihiiskár Ná v Hradci Králové
= - —— v Hradel Králové.

odporučuje se ku zprostředkování veške
Z 5. rýchkoupí a prodejů v oborten

ý . spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
* mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

M
X

: , v ' ě

V d 0 G M | Na skladě jsou též dopienices obrazem : Váren atd,

100 dopisnic u týmž obrazem věrně po

Lva XIII. +%nejdp. biskupa Brynycha. Veškeré předběžné práce jak technické,
nejdp. biskupa Dru Doubravy. tak právní vyřiznjí se co nejrychleji. —

Největší agenda jak vnitrozemská, tak
"abraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“,
uměl. závod sochařský a řezbářský

výtečné chuti; zásilky 5 kg. franko

pro práce kostelní

dob. zelená od K 11—, pěkně |
pražená od K 3—. |

! VOYOLTOVÉ

J ej (Čechy) | Ava Knždazkouškanadmíruuspokojí.|
Zal. 1853. v !

: | Fr, Jelínek, Slatiňany, Úechy, V.Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kapni pramen v Rakousku veškerých

M
Zápiené 5 K.

- 8 Telegramy: Kotrč, Hradec Král.; KIODOOOOOCXIOOOOOCX

(3

bnng S y UAOSlALparamenlů(J. Sylvaterův
synovec, nástupce)|

odborný
— umělecký závod —

angl.ložní tvrdéh sivní prádla, praporů, příkrovů, koberců a
díeva (žádný fornýr) nejmoderněj. kovového mnělní ve výrobnách nejstaršího
šiho a bohatého provedení se za- závodu v Čecbách, c. a k. dvorního dodavatele

T K 2skřínězněněmzásuvkami,Jj osefa N ešku d ly
2 postele, E x

PRAHA-I, © 2 noční stolky s mram. v Jablonném n. Orl. č. 86..
č. 146 st., Malá Karlova, 1 umývadlo s mram. Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
ul. čís. z9nové blíže Ma- ; 1 zrcadlo, Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
lého náměstí, dříve přes i k výběru franko

z ně roků 0 bm) dopo. na každon stanici zasílá —Adresování vždy doslovné se vyprošujehi“ m 1 oubim - + .
2 čaje ae továrna na nábytek a dekorační PW

5% ku dodání okenjn předměty v 'šz mových od nejjednoduš- ; ,
š2 šíhoaš k bohatémufi- | K. V. Skuherský, |
ke guralnímu provedení a : i
ě sice i se želesnými | Hradec Králové.

rámy, sítčmi vsazením.

Veškeré rozpočty, skizzy i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznostijku definitivní objednávce.

SY- Nesčetnáveřejnái písemnépochvalnáuznání,= |

Založenoroku 1836. | — S ,Z NTRNIÁEBÁUU04ztnatozn
Piara, SINGEROV šicí stroje "BEpianina, '| pro všechnymožnéúčely

P nejen pro průmyslovouvýrobu,alei
harmonia pro všeho druhu šití v domácnosti,

obdržeti lze jen naším prostřednictvím.

Též na mírné měsíční splátky.
Žádejte prospekt a cenn k zdarma a franko. všeho druhu

nabízí bisk. knihtiskárna v Hradel
Králové.

«varhany ||
nejnovějších || URAAKKKKKAKKARR

voustav — levně

též na splátky a výměnu nabízí

ý první královéhradecká továrna

— Hleďme k tomu, aby byl

1 stroj v našich závodech
koupen.

Naše závody poznávají se
vesměs dle tohoto znaku.

AL. HUGO LHOTA, |

HRADEC KRÁLOVÉ. | STU0UVU0U0UUji M GOTTUTUUGUO
|

|

|

n SkladnaVolkómnáměstíč.p.39. g SINGER A Co., akciová společnost pro šicí stroje.Král Vlsebrady, Karlova třída© 8
dy, Karlova MW- Hradec Králové, Jiříkova tř. 270. <

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



©

První výroba

věžníoh

KARLA ADAMCE,
dodavatele nabiskupský kostel v Litomé
řicích a četných jiných věžových hodin, 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,

7377

m Dra.Ant. Brychty a
VADEMECUM

seu Brevis 8yDopsis materiarum et
casuum in cura aniimnarum freguen

ham

tiorum.
Stran 5848 nabízíza sníženou cenu
K 160 (místo K 3-20)

Biskupská knihtiskárna,

Veledůstejnému

duchovensávu!

Praha-l, ul.

Jan Staněk Kar.Světlé,
Konviktské ) čís.l9nonviktské ul.,

cielněna kostel en, pan pe
1 doporučiti svůj hojné zásobený

sklad ve vlastní dílně ručně praco
vanýeh kostelních nádob a máčlní,
jako: monatrance,kalichy, ciboria,
Ampy, svícny, kaditelnice, kropeu

ky, patenky, nádob* at d., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

ntenci a jem © ohmí slatí a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.
a veškerévýrobky a slacení ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení sd nej

jednoduššíhodo nejstkvostnějšího.N20 kostelům úlova v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý
rodky descenné. Vše posílám již posvěcené,

ZACAZEM
Bařtipánova

hůlelní roslaurace
v Adalbertinu

dovoluje si oabídnouti ctěnému obacenstvu co nej
lépe k nastávající pcdzimní 8 zimní sajsoně každý

pátek večer

rybí polévku a ryby.
Každou sobotu špekové knedlíky s uzeným.

Mimo to doporučuje:

Obědy| večeře v předplacení,
nebo á la carte.

Václav Poláček,
nad Kněžnoa

odporučuje se P. T. duchovenetvu, patronátním
úřadům a soukromníků

pro veškeré opravy jakož | přestavby a ladění
varhan a barmonií.

PRY* Ručím za nejsolidnějšípráce. EIIIC I ÍÍCÍÍE
ovětoznámý pravý

malínský Křenšooe
se zaručením.

5 kg. balíček franko.
15 kořenů . 5Kůi0h
20 „ ba- .,.
2% „ 4,5,
30 „ 3, 75,
od 10 kg. výše dráhou novypia

cené za ceny levnější.

Neb směs a sice: 5 kg. křenu,

petržele, 1 kg. česneku a 1 kg

dobírce neb dle dohodnutí

nejstarší zasílatelství pravého malínského křenu

J. M. Jireček,
Kutná Hora.

Prosí se o přesné udání poštovní, respektive ná
dražní stanice.

Chrámové svíce

dle liturgických před=
pisů vyráběné,

svíčky a obět. před

měty pro místa pout

pická, prvnější pří
padnými obrázky 0

polovoskové“iy zdobené,
(eeresinové) svíce pro chrámové

velikonoční svice astry,———+ +h svíce kostelníste
(pačkaly)s krůpě.© omjemi krve a ranami,
též krášlené s be
ránkem velikonočním,

třínožky hladké,

neb krášlené,

svíčky ke křtu,

zápalkový drát,
svíceobětní"i

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

jakoži veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

: : oručuje veledůst. kruhům
biřmování se stuhami duchovním největší speci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Továrnísklad: PRAHA, Václavské náměstí, 40.

Telefon 914.

Tovární sklad: Plzeň, Saská ulice č. 7. Telefon č. 416.
Vyznamenáno na výstavách:

sv. přijímání a sv. C

za m neni pakoPůjčuji za nejmirnější poplatky

ě obleky

Í Všemnárod.mm

X

všech druhů
1 pro dětská představení;

sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy,č. 2.-Ž
XŠODODODODODODOGEX

První český katolický závod ve Vidní

Hrantišekuher
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 Vídeň.

VI. o, Seiden
gasse čís. 35.

Na ukázku zastlá
se vše franco.

Unleckéřezbářské páce
jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd.provádí

závod řezbář-ký

Josefa Soudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi míri:c

K PD XBRI KEBI PI X BYX

*Jan Horák, i
soukenník :

sv Rychnověnadkon
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
' nejnovějších druhů pravých©

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

zemských.
Četná 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.

X6

XCDXČDXCAS

3medalio.Londýn 908,+laté o, Praha 1005, Velejemné látky na talá ry.plom ného uznání. de zlatá medaile.
Antverpy 1906,zlatá medaile Též na splátky bez zvýšení cen!

Kahn všestr.uznané,Vaorkya cenníkyzdarmaafranko. M < 23)X Ce KCBIK CSI X CBI—— — ——

UNLÁ
Dodávám uhlí na povozy i

cenách. Přímé dohodnutí žádoucno.
Pro P. T. pány pekaře dodávám

. ba celé vagony při cenách nejlevnějších.— oo i svůj hojně zásobený sklad
ho, měkkého i tvrdého. ——„i



(ssx2sse RŮŽIČKA 4 RŮSSLER
«
I odděl.Tovární sklad suken a jemných látek na

taláry.
II. odděl.Dámské látky hedvábné, viněné a prací.
III. odděl.Koberce, záclony a výbavy pro nevěsty.

Ceny levné a pevné,

Při hotovém placení

ad
velkozávod

v Pardubicích.
A

Očekávajíce laskavou návštěvu a prohléd
3, slevy nutí našich závodů bez nuceného nákupu,

: 2 NB. pán vpozarňujemena naše zefirové kanafasy a trváme v dokonalé úctěspecialitu véby R. R. . .KEY Růžička 4 Róssler.> J
Světoznámý

látek pro domácnost, jakož i dámských apánských
. eo i látek jest u Tkalcov. výrobmího spole

cibuli, česnek, Kutnohorskou ' čemstva„Vzájemnost“v Hronově. Téžlze
. ., obdržeti partie zboží 30 mt., obsabujícíkašdá

majoránku a dymiánek, k zrůzné látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
letošní sklizně zasílá za nejlevnější ceny vo chenty, sukénka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., jež

velkém 1 v 5 kg. balíčkách nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,

Josef Mikulecký,
sa MK12-—, vyplaceně od korun 20-— výše.

vývoz malinského křenu

malinský břen, zm. ÚI nÁŘuní gran
Josef Sturma,

nejnovějších soustav

V PARDUBICICH,
doporučuje se veledůstojnému duchovenstvu a sl. patro
nátním úřadům ko provedení všech prací do oboru toho

spadajících.

Dále dovoluje si upozorniti na svůj sklad

plan a planin
Rozpočty zdarma afranko. Nejvyšší vymnam na výstavách.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

v Kutné Hoře. mna.
Paramenta.

Ignáce V Neškudla syn
v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

(bratr P, J. Neškodly, faráře ve Výprachtieleh)

-| doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
: svůj osvědčený a často vyznamenaný

: výrobní závod

všech kostelních paramentů,
praporů a kovového náčlní.

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

OTOK TTATOTTY TF 281000000Bodadneee|
„Ad=TTTSTTTTSTU UVTT TETO STET 0000

LNB080.0000U0000NUNNODOGUND05

Nové

dopisnice ©
6 “
nS

g Ř

20,S04W$*hradecké
jakož i

XXM novinky XX
dopisnic uměleckých

má ve velkém výběru na skladě

$ 4

)) Záložní úvěrní
rvní královéhradecké ky

pectví, antikvariat a A

Čo =— závod hudební —— m
5Bohdana

VEREOCICHÉ6:

A

be M elichara - NÝ,
bě wHradci Králové. X

| ú (Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808. VV
— Denní prodej novin. —

ZOEAREAOAkeAAoadčakkalě| 9
a čsta:

-————> SY. aždoodvolánínaúrok
JAN STOUPA v Prazo,| čá

Václavské náměstí číslo 33.,
doporučujevždy ve velmi bohatém výběru

svůj hojně zásobený sklad
koberců, záclon barevných i krajkovýcoh,

okrývek na stoly a lůžka, přikrývek pro
Šivaných a flanelových, přikrývek cestov

nich, plaldů, deštníků veškerých cestovních potřeb, županů, haveloků atd.

Úplné zařízení do hotelů. —Úplné zařízenísou . — né zařízení ložní. —
Úplněvýbavyre nevěsty.

DEB“ Illustrované cenníky zdarma a franko. "PW

"..<



Předplatné na čtvrt rohu 2 Aso k
» wa půl roku 5 A — AČíslo 44. |

Výklady učené hlavy.
Nikdy jsme si nepředstavovali profesgora

Masaryka jako velikého učence; ale že by byl
tak povrchním, jakým se ukázal při známé
schůzi dne 23. října v Adalbertinu, to přece
jsme nečekali. Ličil příčiny, které ho notily
k odpadu od církve katolické. S celou duší
prý Ipěl na církvi, byv vychován zbožnou
matkou svou, krve ho to stálo, než odhodlal
se opustiti církev katolickou, ale rozum nutně
ho vedl ka kroku toma. Čekali jsme s dy
chtivostí, jaké jsou to asi příčiny, které zvrá
tily pilíře náboženského jeho přesvědčení;
mysleli jsme, že to jsou jistě důvody vědecké,
když universitní professor, filosof, který — jak
řekl — denně o náboženství přemýšlí, ač bo
lest ma to působilo a dosud působí, církev,
vníž se zrodil, opustiti musil. Jaké však bylo
naše zklamání, když místo důkazů vážných a
vědeckých slyšeli jsme námitky proti církvi
dávno již vyvrácené, pouhá tvrzení bez váž
ných důkazů. „Čas“ napsal o řeči páně Masa
rykově, že mluvil ne jako učenec nebo Alosof
— ale jako člověk. Svatá pravda. Učenec, filo
sof tak mlaviti nikdy by nemohl. Nebudeme
vyvraceti všech útoků, které ve svém nepřá
telství proti cirkvi Masaryk pronesl; bezdů
vodnost jejich byla i nepředpojatým laikům
patroa. Jen na něco upozorníme.

Nevíme, zda-li si byl p. professor vědom,
jak starých, opotřebovaných zbraní užil proti
panenství Rodičky Boží. Tytéž důvody ováděl
již ve čtvrtém století Helvidius a Jovinianus;
a co jim řekli ev. Ambrož, kterého jste stavěli |
Oproti nynějším biskupům? „Clandite ora, im=
piil“ (Zavřete ústa, bezbožní) (De cast. virg.
c. 7, n. 48.) A Origenes (Hom. 3 in Lnc.), Epi
fanins (Haer. 78. o. 1.) nazývají tvrzení to ší
lenstvím, bezbožnon opovážlivostí, perfidií.
Proč tak mlaví? Jen jeden citát uvedeme,
který jste dal citovati a za nějž od neuvědo
mělých sklidil jste potlesk; zní: „A přišed
do vlasti své (Nazareta), učil ve školách jejich,
tak že se divili a pravili: Odkud má tento
moudrost a moc? Zdaliž tento není syn tesa
řův? Zdaliž matka jeho neslove Maria a
bratří jeho Jakob a Josef a Šimona Jadas, a
sestry jeho zdaliž nejsou všecky u nás? (Mat.
13, 54 a násl., Proč nečetl p. redaktor Myslík
zde poznámka? Ta ovšem nehodila se mu do

FEUILLETON
Babí léto.
Napsal Josef Váňa.

Taková divná, podzimní zvláštnost. Krásou
nazváno to býti nemůže,

Chytá se vám to na hůl, na boty, na kal
hoty, obaluje to kabát, lítá to okolo klobouku,
zaslepuje to oči, plete se to doúst... Jste tobo
zkrátka plni.

Odpuzujete to, šermujete rukama, bolí, nic
naplat. Lepí se to na vás tím více a není to
přec celkem nic, pranic. Pavučiny — holé pavu
činy. Lid tomu říká — babí léto.

Babí létof I tedy báby májí své usmévavé
dny, plné jasu, záře, světla, krásy a nádhery.
Ale tahle krása babího léta už není strhující
krása dnů červencových. Jest jakási mdlá, ne
smělé, taková zamlklů. Směje se ta příroda, směje,
ale už se všude ze všech koutů šklebí zima, brob,
smrt — — —.

Babí léto|
Rád chodím vslunečních dnech podzimu

přes pokosené lučiny a dívám se se zvláštní obli
bou na plápolavou tu hru pavučin, Chvějou se,
třepetají se, tetelí se v záři sluneční a obalují
jemným svým tkanivem všecko, všecinko. Jest
jich plný vzduch jako v létě elektřiny, jest jich
plná země, že by jablko tou sítí nepropadlo, a
přec celkem není to nic — pranic. Pouhé pavu
činy — babí léto,

Babí léto! Obdivuhodný obraz našeho ve
fejného života.

krámu — čteme v ní: „Byli to příbozní Pána
Krista, synové Kleofáše a Marie, příbuzní
matky Páně, která s Magdalenou a jinýmt
ženami poslahovala Ježíšovi“ Že výklad ten
je správný, zajisté byste se snadno přesvědčil,
kdybyste četl důkladně Písmo sv. V Genesi
na př. v kap. 12., verši 6., čteme: „A vzal Sáru,
manželku svou, a Lota, syna bratra svého a
veškeren statek, kteréhož nabyli“ — a ve verši
8. co psáno? „Řekl tedy Abrahat k Lotovi:
Prosím, ať není sváru mezi moou a tebou a
mezi pastýři mými a tvými: neboť bratří jsme.“
Mezi bratřími Páně jmenuje se apoštol Jakob.
Sv. Pavel v listě ku Gal. píše: „Jiného pak z
apoštolů neviděl jsem žádného,,než Jakoba,
bratra Páně“ A len byl synem Alfea (Kleofáše)
a Marie, příbuzné blahoslavené Panny, jak patrno
z kap. 10., v. 3 u sv. Matouše, kde se jmeuají
apoštolové a mezi nimi Jakob (syn) Alfeův, a
z kap. 19. v. 25. u 4v. Jana, kde psáno: „Stály
pak blízko kříže Ježíšova matka jeho a sestra
matky jeho Maria Kleofášova a Maria M:gda
lena.“ Kdybyste se býval, p. prof., zeptal někte
rého žida — od vraždy v Polné všichni vás
milují—ochotněby vámvysvětlil,ževPísu6
sv. krevní příbazní, bratranci, sestřenice, ve
směs nazývají se bratřími a sestrami — a
nemusel jste si dělati ostudu námitkou dávno
již vyvrácenou.

Vědeckost a učenecká vážnost p. prof,
Masaryka patrna též z výroku: „Na sněma
vatikánském nejlepší biskupové od biskapů
analfabetů asijských byli přehlasováni.“ Člověk
by myslel, že něco takového o biskupech ka
tolických v osvíceném 19. století mohl by říci
buď šílenec, nebo analfabeta, nebo lhář, nikdy
však professor universitní. Kdyby p. professor
Masaryk jen poněkud stadoval o koncila vati
kánském — dočetl by se, že arcibiskopů a
biskapů Řeků a Orientálů na sněmu vatikán
ském bylo pouze 32, a to 23 arcibiskapů (8
Arménů, 5 Chaldejců, 4 Maronité, 3 Syrové,
1 Řek, [ řecký Mechit. a 1 Ruman) a ze 456
biskopů na koncilu shrorážilčných pouze 9
bylo Řeků a Orientalů. Při čtvrtém veřejném
sezení dne 18. července 1870 z535 přítomných
hlasovalo 533 pro dogma o neomylnosti papeže
ve věcech víry a mravů a pouze 2 proti, kteří
potom přidali sek ostatním, takže souhlas byl
jednotný. (Viz: Fessler: Das Vatik. Concil s.
16—20 Wien 1871). Tvrditi tedy, že nejlepší
biskupové od biskupů analfabetů orientálníchk o SSSSS ——
samá přednáška, samá fráze, samý rozběh ke
krásným činům a dohromady nic — pranic. Pa
vučiny — babí léto,

Rozlítlo se zvučné heslo po nivách českých,
letělo bleskem, rachotilo hromem, až se celá ot
čina v úťrobách svých zachvěla. Letélo bleskem,
ale bleskem zase pohaslo. Bylo raketou, plnou
oslňující krásy, jasu a nádhery. Zazářilo jako me
teor, ale rozprsklo se v nic. Stalo se frází, plné
síly, ohně, nadšení, ale jak silné zaznělo, tak
slabě doanělo a rozplynulo se — v nic. A
beslo to?l

Koncentrace stran — soustředěnístran|
Takové pavučiny — pouhé babí léto! —

Zdálo ae to něčím, ale nebylo to nic, pouhá pa
vučina, pouhébabí. léto. Začaly se usmívati nad
naší otčinou dny plné jasu, záře, světla, krásy,
nádbery, ale sotva začely, už se ukázalo, že to
dny babího léta, už ze všech koutů při tom jasu
šklebila se příšerná zime, tmavý hrob, ledová
smrt — — —.

Koncentrace strsn! — Čechové a — kon
centracel Jižní pól a severní!

Znáte onu báseň německého básníka, kde
sosna na severa a vavřín na jihu po sobě touží,
vzdychají, touhou omdlévají?

Toť obraz české koncentrace! A spíše ta
sosna s tím vavřínem se sejde, než u nás se
strany sjedaotí. Koncentrace stran! Takové pa
vučiny — takové babí léto. Zaslepuje to oči,
svazuje to ústa a není to dobromady nic —
pouhá pavučina,

Pavučiny — babí léto.
Vzpomínám dále a usmívám se. Měl bych

Samá řeč, samý tisk, samá inkoustová válka, vlastně plakati, ale jest to za jedny peníze,

a m- o l ms
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byli přehlasováni, jest buď zlemyslnost anebo
ignorance, za kterou universitní professor sty
děti se musí,

Prof. Masaryk představil se nám též jako
kritický znalec textu Písma sv, autoritativně
prohlásil, že verš 7. v l.ep.sv. (tak zv, comma
Joannaeum) je do překlada latinskébo vpašo
ván za tím účelem, aby se mohlo dokázati
učení o Nejsv. Trojici; v textu řeckém prý
není. Dokažte nám nejprve, učený pane pro
fessore, kdo, kdy verš onen do Písma sv. vpa
Šoval, a pak dokažte, že není v žáduém textu
řeckém. S prací tou budete zajisté při svém
„hlubokém“ studiu theologickém a „snaze po
pravdě“ co nejdříve hotov — a pak račte
vzíti v úvahu slova Krislova: „Jdouce učte
všeckynárody,křtíceje ve jménuOtcei Syna
i Ducha sv. (sv. Mat. 28, 19)a dále: „když
pak přijde Utěšitel, kteréhož já pošlu vám od
Otce, dacha pravdy, kterýž od Otce pochází,
tenť bude o mně svědectví vydávati.“ (Jan 15,
26) Snad dokážete, že tyto věty jsou také
vpašovány do Písma sv.; i ony dokazují učení
o Nejsv. Trojici. Zatím zůstaneme v „bludu.“

Ve své lásce ke katolické církvi avedl

p. prof. Masaryk proti ní i Lva Taxilla. Kato
líci věřili prý slepě všemu, co ve spise jeho
o zednářích uvedeno, a on Se jim na konec
vysmál, že jsou „vrtaná dřeva.“ (Výrok p. un.
professora.) Kutolíci jsou ovšem zvyklí na pc
dobné titulatary, nešťastnoo asi náhodou do
stalo se podobné ctí nedávno redakci časopisu
p. professoru Masarykovi | zcela | blízkého
v případu řepínském.

Nepřekvapilo nás nikterak aní tvrzení
páně Masarykovo o úpadku katolíků v ohledu
národohospodářském i vědeckém. To říkají
všichni nepřátelé katolické církve. Katolické
státy inusí býti inferiorní (nižší) — proč? Inu,
protože jsou katolické, a proto že to nepřá
telé církve chtějí. Kdyby katolické náboženství
bylo příčinou úpadku katolických zemí, proč
není tak na př. v Belgii? Belgie je skoro
první průmyslovou zemi, a je to země katc
lická — ne pouze dle většiny obyvatelstva,
ale od dvaceti let katolíci mají většinu v par
lamentě a tím vůdčí roli v zemi. Jak to vy
padalo za vlády liberální? Deficit vzrůstal
každoročně. V roce 1881 obnášel 6, v r. 1984
přes 16 milionů franků. V celku za liberální
vlády obpášel schodek od roku 1878—1884
přes 58,976.176 franků. Od 10. června 1884,—>——————

Ty peníze! Hrajou důležitou úlohu všude,
tedy i při smíchu i při pláči. A na ty peníze
tedy vzpomínám, totiž na tu úpravu našich kněž
ských platů.

Pouhé pavučiny — takové babí leto!
Lepí se vám to na kabát, lítá to okolo

hlavy, zaslepuje vám to oči, zavírá vám to ústa
kde nic, tu nic. Takové babí léto —

pouhé pavučiny|
Úprava našich kněžských platů! Jest

tobo plný vzduch jako v létě elektřiny, jenže
nikde nešlehne tou dusnou atmosférou blesk, ne
zaduní hrom. Nikdo se mraků těch neleká, nikdo
nemá slrachu, že by mohlo spustiti se v nej
horším případě krupobití. Zavane větřík a děsivá
síla se rozplyne a letí malomocné ovzduším jako
pavučina, jako babí léto,

Vzpomínám tedy na tu úpravu a usmívám
se. Jest to za jedny penize. Za pláč to nestojí a
za zlost — teprve ne, Takové pavučiny — babí
léto.

Náš tatíček nebožtíček <F, L, Čelakovský)
nepsal jednou takovou bezounkou říkánku, jež se
mi vždy velice líbila a jež má nadpis: »Radostné
Cestování«,.

A jeden veršík té říkanice zní:
»Což je pánům, ti na voze
sedí pěkně v suše,
ale chudý, ten za nimi
v dešti, v blátě kluše.c

Což je pánům poslancům, ministrům, bejt
manům! Soudí dle sebe, myslí, že každý sedí
pěkně v suše jako oni a že i na venkově měří
se korunky na věrtele a že když je někde méně
práce, že se chce i méné jísti — — —



t. j. ode dne, kdy katolická většina do sně
movny byla zvolena, počínáspořádané finanční
hospodářství. V r. 1890 obnášel přebytek již
5 milionů a stoupal stále, až v r. 1900 do
stoupil výše 12 mil. franků. To je ovoce „kle
rikálaí“ vlády, p. prof. Masaryku. Dle všebo
tvrzení musela by Belgie — jelikož je katoli
cká a katolicky opravována, býti asi na nej
nižším stupní. A jaká je tam svoboda osobní,
epolčovací, tisková — jako sotva v jiné zemi!

A jiný příklad máme ma Vídni. Od té
doby, co epráva Vídně z rukou židovských
vyrvána, noviny šidovskó a 8 nimi spřízněné
nepřestávají tvrditi, že Vídeň jde hospodář
skéma úpadka veatříc— a je přece opak pravda.
Proč tedy ono pomloavání a snižování Vídně
ze strany židů a sociálních demokratů? Od
pověď je snadná — protože přišli o vládu v ní.

Je tedy nepravdou tvrditi všeobecně, že
katolické země jsou v hospodářskémúpadka;
ovšem možno připustiti, že některé katolické
státy nestojí na výši doby. Příčinu toho nelze
však hledauti v tom, že jsou to státy katolické
jako spíše, že jsou kafolickými nanejvýš dle
jména, Katolickou mocností vyrozumíváme nejen
zemi, v níž většina obyvatelstva je katolická,
nýbrž i která jest katolicky řízena. Zákony
mosí se dávatí dle zásad katolických, školy
musí dle principů katolických býti řízeny. A
který pak je dnes stát, v němž by zásady kato
lického náboženství ve veřejném životě zcela
byly aplatňovány? Jak to u nás v Rakonska
vypadá, vysvítá z adressy, kterou již dne 28.
září 1867 biskopové rakouští podali Jeho Ve
ličenstva — poměry ty jsou dosud stejny. Praví
se tam: „Katolické náboženství masí býti za
každým jiným — poněvadž ono jediné jest,
kterého ješté báti se mají. To se nazývá to
lerancí, a na základě této tolerance v kato
lickém Rakousku proti katolické církvi denně
se lže a štve — ani stěho dílu proti prote
stantům nikdo opovážiti by se nesměl...
Manželství posvátného rázu zbaviti, škol zmoc
niti se snaží, katolická mládež nemá býti více
katolicky, křesťansky vychovávána .. . Mimo
Italii není země, kde by nejsvětější statky
lidstva takovým útokům bez ochrany byly vy
eazeny, jako v Rakousku.“ (Kor. Bl. 1900.Nr.
9. p. 352). Že Rakousko není státem katolickým,
toho dokladem je sám prof. Masaryk; takový
člověk, který veřejně prohlásí, že je nepříte
lem katolické církve a k odpadu vybízí, v státě
v pravdě katolickém ani minutu Da universitě
sajisté by negeděl.

A jak to vypadá v „katolické“ Francii?
Toho jsme sami svědky. „Ecrasez ' infáme“,
jež bylo beslem před revolucí, je heslemi
dnes — nejen u vlády, ale i o snačné části
svedeného obyčejného lidu.

Španělsko platí za eminentně katolickou
zemi — a hospodářský úpadek této říše se
zvláštní pochoutkou klerikalismo, to jest ka
tolické církvi připisuje se na vrab. Ve Špa
nělsku náboženství katolické za náboženství
státní uznáno — ale z větší části jen na pa
píťe. Vládnou tam liberálové a zednáři. I jejich
snahou jest náboženství odstraniti ze škol, ci
vilní manželství zavésti, řády zrušiti, jmění
církevní skonfiskovati. Španělsko bylo velikým
za panovníků v pravdě katolických. Za císaře
Karla V. kvetl katolický život, katolický názor
ovládal literaturu, umění, vědy, celý veřejný
šivot, tehdy bylo také na vrcholu své moci,
byla to říše, o níž se mohlo právem říci, že

Já však nemohu pochopiti, proč i pro ten
zastrčený venkov vyžaduje se stejné studium a
stejná vědecká kvalifikace — — —.

Vari, myšlénko! Lepíš se na mne jako babí
léto, ale za pláč nestojíš a za zlost teprve ne,
Kdo by si kazil humor a dobrou náladu,

»Ej, což já dbám na to bláto,
trampoty a psoty,
jen když já mám zdravé nohy,
k tomu dobré soty....«

Nedopsal jsem ještě a někdo vstoupil do
mé pracovny. Byla to moje Marta. Tvář měla
úzkostí celou zmučenou a v rukou držela jakýsi
šedivý, beztvárný předmět — — —

»Račte se podívati. Zimní boty jsou plesni
vy k nepoznání a myši je okousaly nadobro —.

Vyskočil jsem, jako by mne byl had ušt
knul s málem bych zaklel,

Protivná čeládka, ty myšil Mám jích tu
v té vlhké a rozbité chalupě k nevypuzení. Boty
mi sežerou a nahoře nám ještě nepřidali — —.

A marno všechno mluvení, marno všechno
psaní. Což je pánům, tí nahoře sedí pěkně v suše,
ale na mne padá chalupa, doprosit se nové ne
mohu, boty mi plesniví, myši mi je žerou, a
úprava platu v dálce nědozírné — — —.

»Daleká cesta má, merné volání« volal
kdysi v melsncholickém rozbolnění známý pěvec
Máje a já — — —H

Eb, darmňo si keziti humor, Za zlost to ne
stojí a za pláč teprve ne. Ssmé takové pavučiny
— babí léto, 88

slunce , n nezapadá. Ala nešťastná vnějšíapochybená vpitřn jtika pozdější přivedla
Špaaělěkodo nynějšíhobos 5 n stává ;
katollokémů oáboženství ek téšlo připi
sovati je slomyslností.

Tažme sel ještě: Je Italie katolickou
zemí? Rozhodně nikoliv. Práva církve právě

nejvíce jsou znásilňována. Nespravedliví
úěhvatitelé církevního otátu jsou u vesla a

ud bezpráví tě církvi spáchané nebude ně
ým nspokojivým způsobem odstraněno, nemá
Jie práva býti nazývána zemí katolickou. Že

zabrání církevního státa stalo se bez odporu
mocností —je jasným důkazem, jak katolickými
tyto mocnosti jsou. V „katolické“ Italii seděl
do nedávna na ministerském křeule až do
smrti usvědčený defrandant, který proti církvi
vášnivě se stavěl.

Když r. 1898 za špatné turecké vlády
vznikly nepokoje na Krétě, všecky velmoci se
spojily, aby zavedly pořádek. Když věsk beze
všeho právního důvoda hlavě křesťanstva stát
její byl zabrán, ani rukou nehouly tyto moc
ností. Má však proto katolík pochybovati o
pravostí církve své — odpadnouti snad odní?
To byste musel, pane professore, odpadnouti
i od Krista; ani jeho se nikdo nezasta), když
byl křižován.

A ještě na něco upozorňujeme. Kdyby
božeký zakladatel katolického náboženství při
vržence své pozemskými statky obohatitia tak
šťastnými je učiniti chtěl, jistě by je neučil
opovrhovati světem, snášeti utrpení a kříže,
pro spravedlnost trpěti, ale vyučil by je ob
chodu, průmyslu a chytrosti tohoto světa.

Bůh slíbuje však i časné požehnání těm,
kteří dbají příkazů jeho. A historie dotvrzuje
pravdivost slov: jastitia elevat gentem (spra
vedlnost povyšuje národ. Přísl. 14, 34) — hřích
pak bídné činí národy.

Psalo se v novinách o p. prof. Masary
kovi, že zamýšlí vynalézti nové náboženství;
snad to bude takové, které z každého člověka
udělá millionáře a učence většího než p. Ma
saryk vám. Tolik jsme pro dnešek napsali —
pokud místo stačilo — o vývodech páně pro
fessorových, aby se vědělo, že netřeba padati
na zemi a v hluboké pokoře volati: Pravda,

pravda, co p. professor Tomáš G. Masaryktvrdí. .

o

Dopis z Prahy.
Po volební kampani v Praze. Posledními

doplňovacími volbami byli do sboru obecních
starších král. hlavního města Prahy vysláni
dílem již bývalí obecní starší, dílem pak mu
žové noví, s nichž někteří opravňují k nadějím
nejlepším. Za Staré Město pražské vysláni
do sboru a opětně v něm zasednou: JUDr. A.
Holubovský,svědomitý a ostražitý navštěvovatel
komissí, do nichž byl zvolen; stavitel A. No
votný, horlivý lidumil a místopředseda „Rů
šencové výrobny“ Praze, vychovávající or
záčky a opatřající jim vhodné zaměstnání. Jan
Weiss, známý svým bodrým humorem a málem
myšlének — praví se o něm, že dělá lepší
klobouky nešli obecní politika — —; V. Bu
beníček, známý svým vytrvalým mlčením při
všech schůzích; Jan Trnka, volený do sbora
na základě mnohaletých mlynářských tradic;
E. Fatka — — —; A. Náhlovský, agjutant dra.
Podlipného, jenž taktéž opětovně vstupuje do
bora ;ově budoazastapovati tuto prení část
Prahy: JUDr. K. Pik, jenž prošel již všemi
politickými tábory, až uvásl u Dra. Podlipného,
za něbož mluvívá tam, kde týž nemá slova,
jako na př. ve valných hromadách „Pražské
úvěrní banky“ a j., a MUDr. F. Janatka, jenš
kandiduje na fyeikát města Prahy; Jar. Mattuš,
velice bystrý mladý politík a břitký řečník.

Při kandidatuře do sboru za Staré Město
propadli sdraženými obchodnickými korpora
cemi navržení: bývalí obecní starší L. Čapr,
H. Vopálka a Jal. Olič, napadaný v jistém
tisku neslýchaným způsobem a viněný z činů
zlých, proti čemuž nikdy se asi neohradil; —
Ad. Zimek, věčný kandidát na výboretví Měst.
spořiteloy pražské a předseda jisté záložny,
Da kterou se sotva odvolával při své kandida
tuře, byla prý ztobo důvodu jeho kandidata
ra i kompromis uzavřevšími stranami samí(nu
ta; — Fr. Vocel a C. Přibík, činovolk ne
škodný a vážně nebraný ...

Nové Město Pražské budou zastopovati
následující opětně zvolení obeoní starší: cís.
rada J. V. Novák, Fr, Portík, JUDr. K. Groš,
JUDr. St Prachenský, Frt. Zvěřina,A. Koubek,
T. Maděra a A. Vaníček. Vesměs mužové opra
vdoví, povinnosti s mandátem obec.staršího na
se vzaté vážně vykonávající. Sluší podotk
Douti, že starosta dr. Gróš pojímá mimo to
příliš vášné i nepřímou svoji povinnost, pokud

Také na NovémMěstě postavili edražené
obchodnické korporace Svá kandidáty, kteří
však — i 8 pekařem V. Zářeckým — dal
poslance dra. K. Baxu své doby, že $fž prý

kradl kravaty ; při soudním líčení však pro
kázána novina dra. Baxy nad slunce jsoněji a
densnelant vyšel s ostudou — propadli přímo

mné překvapení krahům, navším
kompromis k minulým volbám dopiňovacím,
spůsobilo voličetvo malostranské, odtmítanvší
damozvanou diktaturu dra. Pinkasa a tesaře
Hubáčka, kteří se domýšleli, že država jich
na Malé Straně jest nezrapitelná. Byliť v této
částí města zvolení kandidáti oposiční, rada
o. k. zem. soudu J. Šraml a vrohní inženýr
zemského výboru Fr. Šamand], ač byli kandi
dováni takřka v poslední ohvíli a jsou osob
nostmi malostranské veřejnosti doposud tako
řka neznámými. Sám dosavadní dlouholetý člen
rady městské, Fr. Habáček, měl pouze jediný
hlas přes žádoucí nadpoloviční většinu — dů
kaz to tedy, že pohořel.—Praví se, že ostatně
jeho volba jest dosti pochybnou, a že budonc
nost přinese různá překvapení. Za M. Stranu
nevrátí se více do sboru A. Svoboda, majetník
obchodu dřavařského, v jebož rukou mandát
obecního staršího byl věcí naprosto ztracenou,
ač A. Svoboda jest bratrem spisovatele Fr.X.
Svobody.

Na Hradčanech prošli, jak samo sebou 8e
rozamělo, dva dřívější členové sboru, V. Brož
a T. Wejžvalda, kteří neměli protikandidátů.
Prvý jest sice nyní předsedou správní rady
elektrických podniků, čemu sám se asi diví
nejvíce, drohý pak jest známým „nemlavaětem“
sboru, jež zmohlo ge pouze na tři alova za
celých devět let, po která ve sboru zasedá.
Slova ta zněla: „Navrhuji konec debaty!“—

Velkolepě překvapili svět Holešovičtí pří
posledních doplňovacích volbách, které prová
děli tak trochu po způsobu maďarském, kupu
jíce hlasy po čtyřech korunách.

* +
o

Zabezpečení České Filharmonie. Po dlouhém
snažení podařilo se několika jednotlivcům, po
chopujícím veliký význam prvního českého
hudebního tělesa, České Filbarmonie, zabezpe
čiti jí trvání do budoucnosti tím způsobem,
že obec pražská ve spojení s obcemi před
městskými: Karlípem, Smíchovem, Žižkovem
a Král. Vinobrady zavázala se hraditi každo
ročně dosavadní deficit v obnosa 60.000 koruv.
Tento čin jest velikého významu kaltaraího a
a bude jmenovaným obcím povědy přičítán za
zásluhu, neboťzajištění České Filharmonie bade
nejen v hudebním a uměleokém světě českém,
nýbrž i ve světě slovanském vůbec míti dů
sledky velice blabodárné. Česká Filharmonie
jeet dnes bez odpora po orchestru Národního
divadla v Praze nejvýznamnějším tělesem,

nýbrž i převyšnjícím.

Vypuzování šivmosinicíva z pražských měst.
Poněvadž veškery dosavadní kroky proti vy
pozování řemeslnictva i živnostnictva ze středo
Prahy nebyly provázeny výsledky, chystá se
řemeslnictvo pražské k důrazné akci, aby exi
stenční jeho ničení konešně přestalo. Jest po
Jitování bodbým faktem, že v Prase jeví se
proti živnostnictva příliš mnoho nervosity,
oč obyvatelům nejživějších ulic pražkých ani
na mysl nepřijde, aby si otěžovali na hlak,
působený elektrickou drahou. Není možno ani
evěřiti, jeké Škody -vantkají českým řemesl
níkům stálým jich vytlačováním ze dřívějších
bytů, čímž ztrácejí nejen dlouholeté své zá
kazníky, nýbrž stávají ee mnohde i zbytečnými
sobé konkurenty. Prašeků veřejnost, kteráž do
savadního způsobu hospodaření na radnici
staroměstaké již počíná býti eyta, akci řeme
slnictva a živnostnictva slibuje podpoťovati.

Národní skandál. Vlastenec procházející se
po královském hradě pražském stane udiven
před chrámem Svatojirským, jenžz části opra
ven a z části ohražen jest nevzhledným leše
ním, které činí prabídný dojem. Zasvěcenec
teprve můževysvětliti tuto záhadu tím, že
neví peněz na dokončení restaurace staroslavné
této památky stavební. Všechny dosavadní
kroky, aby v opravných pracích ve pokračo
valo,nevedly k cíli, neboť ani vláda, ani země,

ani město Prahanemají se k kédné akci, abydosavadní neudržitelný již a před cizincem
zahanbující nás stav památného cbrámn nějak
pozměnili k lepšímu. Nebylo by bývalo uši
tečnější, kdyby peníze, jež byly vyhozeny na
„ropresestaci“ pp. Schrottra, Nováka, dra. Groše
a jiných.obecních starších v Londýně, Zábřebě

aději vynalofeny na do

stavbu chráma Svatojirského? — — Zdáse,že tomo tak! :

Vyrovnejte nedoplatky
za Obnovu a Časové Úvahy.



Pravý asijský amalfabota objovil
se v Bradci Králové v osobě — pana
MUDra. V. Dardíka. Jínenovaný páo nepsal
příspěvek do „Ratiborá“ ze dane 327. října,
s něhožčiší nevědomost do nebe volající, která
musi vyburcovati k odpovědi i člověka nej
klidnějšího, polemiky nemilojícího. Důkaz, že
paa Dr. Durdík jest v biblické ezegesi skutaňný
asijiký analfabeta a nevědomec prvého řádu,

vají následující neuvěřitelné hrubé chyby,
jichž se dopouští ve svémčjánko, nadepsaném
„Jrsvní doklady k bibli“:

1. Jest to jen křivé, neodpustitelné pře
krucování bible, když elovatný bradecký „ori
eutslista“ píše, že bylo Bohem řečeno židům:
„Použijte i Ervesmilství k rozmnožení se". (I.
Mojž. 30—38). Na citovaném místě se sice líčí
obavný skutek, jehož se dopustily dcery Lo
thovy a z učhož pošli cízí národové, Ammonité
a Moabité, Ieraelity ne právě milovaní, neklade
se však čin jejich za vzor k následování,
naopak líčí se jako něco potupného, obavného.
Nově objevený bradecký biblický „kritik“ neví
ani, že 1. kn. Mojžíšova jest Kniba historická
a sapomíná, že povinností historika jest vylí
čiti věc objektivně, tak jak ee udála! Kdyby
byl odpadlík Durdík sí vzal na pomoc aspoň
nějakou učebnici biblické etarovědy, na př.
racionalistickouknihu „Hebršische Archíologie“
Dra. Benzigera (Lipsko 1894), byl by se na
str. 373. dočetl, že zákon Mojžíšův zakazoval
mavželství otce s dcerou a tedy že podobné
mimomanželské spojení co krvesmijství zavr
hoval!

2. Pan doktor falšuje text bible, když píše,
že „nelíbilo se Hospodinu (sic!) to, símě nebade
jeho“ (Onanovo) dovolávaje be I. Mojž. 38. Pan
doktor místo Onana klade Hospodina, patraě
byl ještě nevyspalý, když článek psal; jen tak
jest možno vyložiti, že zaměňoje Hospodina
s Onanem. Bible ve skutečnosti praví, že ne
řest Onanova se Hospodinu nelíbila a že vianík
byl trestán smrtí za svůj břích proti přiroze
nému řádu. Pan Dr. Durdíkovi neslouží právě
k vědecké cti, že všecko hází jako vetešník
do jednoho pytle, nemaje žádného blabšího
smyslu pro nejjednodašší distinkcil!

3, Jest nade vši pochybnost jisto mezi
všemivykladači bible, katolickými, protestant
skými i židovskými, že láskyplný poměr mezi
Hospodinem a národem israelským se v bibli
nátorně označuje svazkem manželským: Ho
spodín-manžel miluje svoji manželku — národ
a národ má mu zacbovati věrnost manželskou
tím, že nemiluje a nectí jiných bohů; jestliže
však přece lid se klaní jiným bohům, pak ruší
dlo obrazné mlavy biblické manželskou věr
nost, dopouští se cizoložství, v těchto přípa
dech cizoložství-modlářství. Tato věc jest však
„odbornéma znalci“ bible p. Dordíkovi špa
nělskou vesnicí; nebademe se tedy diviti, že
tato jeho igaorance ho veda k směšnosti, že
ma věší na nos brozného bulíka.

Ve 14. kap. 4. ko. Mojž. vyslovuje Ho
spodion trest nad [sraelity za to, že mu na
poušti byli nevěrni modlářetvím a reptáním a
mesi jiným ve v. 33. praví dle originálu he
brejakého: „Synové vaši badou na poušti po
čtyřicet let blouditi a tak ponesou trest za
vaše cizoložství -modlářství (hebr. zenůth).“
Kdyby byl „důkladný“ pan doktor si vzal na
př. do raky kommentář od Boentsche, profes
80ra ké theologie v Jeně (vyšel roku
1903 v Gottiogách), tu by byl na str. 630.
našel, že hebrejské zenůth jest přeloženo zcela
správně slovem „Abgčiterei“, modlářetví a že
tedy oa tomto místě o smilstvu ve vlastním

sledku by byl došel, kdyby si byl vzal do ruky
hebrejský originál a pak Geseniue-Botlův slov

si byl našel na str. 182a slovo zenůth, o něž
tato jde. Poněvadž jest však pan MUDr. Václav
Durdík v těchto věcech absolutní analfabdeta,
proto cituje v. 33. hl. 14. čtvrté kniby Mojší
šovy slovy ze sonvislosti vyřrženými: „Synové
vaši ponesou pokutu smilství vašeho“ a uza
vírá odtad: „ím zajisté označena jest dědič
nost nakažlivých nemocí poblavních t. j. syfilis“
(sic!). Lidé, neemějte se! Erxegese hradeckého
orieotalisty jest tak originelní, že mu radíme,
aby se súčastnil pan Dr. Dordík budoacího
meziuárodního sjezda orientalistů a zde aby
ji přednesl. Může býti ujištěn, že se mu do
stane náležitého — výsměchu a případně j za
slouženého odbytí.

4. Tato Úxoí idea opohlavníob nemocech
pronásleduje pana doktora při výklada Jos. 22,
17, tato fúzní idea

5. panu doktora madiciny nedovoluje čí
piti ani náležitý rozdíl mesi malomocenstrím
a — pohlavní nemocí!

6. Nejsem odborníkem p jákařetvía ne

vím,jn jeat pan doktor kovaným vmedicině,
ale tolik přece mohu předpokládati, že ví, jetěžká jest maohdy uprávná diagoosai Jéka
jenž studoval přes 36 semestrů, má-li pacienta

před sebou, a může-li pa něm zkusití «

prostředků,NĚore nášraí lékařské
věda. Jak těžká teprv mus] bt Ziagnosa Democného, který žil 3000 let před námi a
jehož noroboívás podává jón některé zmíoky
básnická kniha Job!

Pan doktor Dordík "be lékař a elavnýbiblista v jedné osobě, řeší tento problém
bravěl S mnohými auteritami tak vážnými,
jako jest sám, soudí na ladě dvou symp
tomů 1. nočních bolestí a 2. vrtání v kosti (Job,
30, 17), že jmenovaný starozákonný trpitel byl
stížen tercierní přijicí!!! Což nezná pan doktor
šádné jiné nemoci, jež se jeví v noci a vrtá
v kostí? Neví snad o možné komplikaci atd.?

Mohl bych mluviti ještě o tom, co v ja
zyku hebrejském znamená „kost“, ale s analfa
betou v tomto ohledu nemůže býti žádné vě
decké diskusse.

7. Totéž platí o „vědecké diagoose“ p.
Dardíkově, kterou provedl na Davidovi. Když
byl citoval Proksche, Jetkse a Bareta, auto
rity to v biblických věcech tak vážné, jako je
Dr. Dardík sám, oznává konečně pan doktor,
že nemoc, o kterou jde, může přece jen též
býti rheumatismas,haemerroidy, malomocenství
a k toma možno doložiti: anebo též něco
Jiného. .

8. Poněvadž dnes naše města obstarávají
jistou policejní inetitaci, vidí panMUDr.
Dardík něco podobného i v písni Šal. hl. 5,
7. ovšsm neprávem, poněvadž 20 strážných
městských zdí pan Dr. činí si „strážné, kteří
v noci podezřelé ženštiny pronásledovali.“ Po
dobných, hrabých chyb by se dalo v článku
páně doktorovu nalézti více, ale přestáváme
jednak proto, poněvadě úroveň vzdělání bibli
ckého jmenovaného článku nestojí za větší po
zornost a jednak i proto, poněvadž osm svrchu
jmenovaných brabých ohyb úplně dostačuje
k důkazu, že pan Dr. Václav Dardík jest ve
věcech biblické exegese se týkajících skutečně
asijským analfabetou. ,

Zbývá nám jen ještě několik poznámek,
z nichž moohé náš úsudek ještě více potvrdí.

1. Pan doktor snesl ze všech koutů všecko,
čím by dokázal, že staří Israelité byli národem
nemravným a uzavírá, že „nevíme,proč bychom
měli židy nad ostatní národy nějak vynášetí,
bylať prý mravnost tehdá neznámouctností.“

Jako nebyl pau doktor šťastným v dia
Goone, jako neosvědčil náležitého rozlišování,
tak zapomenal i zde na pravidlo: „ai bene
distiopgoit, bene docet“. (Kdo dobře rozeznává,
dobře učí).

Nemáme příčiny, proč bychom nemrav
nost jistých vrstevu Israelitů brali v ochranu,
naopak jest a bylo v odborných krazích, dříve
než se pan doktor narodil, známo, že se mravy
těchto vrstev podobaly mravům pohanů; vedle
toho tu však byly vždycky vretvy jiné, které
vším úsilím horlily proti těmto neřestem, je
zatracovaly, před nimi varovaly, které nám
zachovaly etbická (mravoučná) pravidla, na
tehdejší dobu skutečně vznešená, jimž po bok se
nemůže postaviti ethika žádného jiného národa
starověkého. Nositelé těchto velikých myšlenek
etbických byli především proroci, o nichž do
cela právem píše prof. Wtosche (nekatolík!)
v knize „Die Schonheit der Bibel“ (v Lipsku
1906 str. 60), že tvoří zjev ve vývinn israel.
ského národního života, jenž nemá v dějinách
národa sobě rovného. Ohnivé ethické řeči těchto
mužů, jakož i výslovné zákazy nemravností
v zákoně, jež ostatně p. doktor citaje, doka
zují, že vědomí mravnosti bylo stále udržováno
a že tedy p. dr. Dardík se topí v nevědomosti,
když píše, že byla mravnost tebdá neznámou
otností. Ze článku p. doktora může býti usu
zováno, že některým nedonkům XX.století jest
věda neznámou věcí, nikoliv však, že vědecké
bádání jiných učenců aneb věda vůbec nemá
ceny.

2. Neřesti, jichž se židé dopouštěli, líčí
ae v písmě sv. jako neřesti a vypisují Be též
tresty, jimiž vipníci byli od Hospodina stíženi,
takže nejeden takovýto bříšník nám právem
může sloužiti za výstrahu (na př. Balomoun,
David atd.)

3. Nikdy se nestavěla za vzor hřešící část
Israelitů, za následování hodné se staví jen
vznešenéethické zásady hlavně prorokůa ji
ných mužů skutečně velikých.

4. Pan doktor není si ani toho vědom,
jak svojí exegesf potírá zásadu protestantskou
0 neodmezenémprávu k výkladu bible, jež prý
přísluší každému, tedy též analfabetovi I Kdyby
redakce „Ratibora“, jež osvědčila uveřejněním
článku jmenovaného právě takovou úroveň od
borného vzdělání jako pan doktor — dala po
slední své číslo položiti na hrob některého
„reformátora“ z XVI. století, jistě že by se
v hrobě obracel a divil se, kam až může sa
břednonti svobodomyslný čtenář bible A la

Dardik
5. Spolu bezděčně p. doktor dává sa

tistakci ofrkvi katolické, která předpinje, žebible pro četbu obecnou určená má býti opa
třena náležitými poznámkami, aby při jejím

něny.
T Pan doktor volá ke konci po reformě

náboženského vyučování ve škole. Nechceme
býti jizlívými a raditi p. doktorovi, by re
formoval dříve sám své vědomosti, či nevě
domosti, ale podotýkáre pouze, že církevní
úřady nutnoa reformu již dávno provedly tím,
že schválily pro biblické vyučování jen výbor
nejkrásnějších a nejcennějších částí ze Starého
Zákona, o jejichž methodické a paedagogické
vhodnosti nemůže býti spora, a že každý ka
techeta vybírá ještě z tohoto výbora jen to
Dejoutnější, poněvadž jeho hlavním úkolem jest
naučiti děti znáti a milovati Krista a jeho životem
ží; a to zajisté zůstane nejvyšším ideálem
mravnosti lidstva vždycky.

Politický přehled.
Ministr zahraničních záležitostí hr. Go

luchowski nabražen hrabětem Aehrenthalem,
ministr války Pittreich Schěnaichem, ale oba
zaje prohlašnjí za nutnost zvýšení počtu no
váčků, proti kterémuž požadavku příkře vy
stapují Maďaři, kteří právě uvedeným mi
nistrům vlastně podrazili nohy. Maďaři přes
všecky koncesse, které jím korona před
nedávnem povolila, důrazně požadují, má-li
býti parlamentně povoleno zvýšení počtu no
váčků, že jim musí býti povolena maďarská
velící řeč, ač sám král uherský zřetelně pro
hlásíl k maďarským vůdcům, že velící řeč
maďarskou nepovolí nikdy. Maďařise rozjitřují,
že budoa čekati dále... Nová krise v říši,
Maďaři jsou nenssytní. — V Ubrách Maďaři,
v Předlitavsku pak Němci nemají pořád dost.
— Ve volebním výboru zvítězili zase Němci.
Příjat kompromisní návrh Gesmannův, který
jest vlastně ještě horším, než dříve po
žadovaná dvontřetinová většina. Na přání moc
náře a na nátlak vlády poslanci dali si konečně
říci. Rozdělení volebních okresů může býti
změněno pouze prostou nadpoloviční většinou
přítomných, s tím obmezením, že ve sněmovně
masí býti přítomno nejméně 343 poslanců,
čímž bez svolení Němců jest jakákoliv změna
ve volebním řádě nemožná. Mezi 516 poslanci
v příštím sněmu bude 233 Němců, a tu od
chodem 71 jich ze sněmovny stačí, aby jaké
koliv jedaání o změně volebního řádu bylo
zoemožněno; naproti tomu Čechové odchodem
108 poslanců svých nemohou učiniti sněmovnu
k usnášení neschopnou, aniž mohou předlohu
volební případně zlepšit. Němci mají, co chtěli,
udrží se nadále u vesla. — Ve voleb. výboro
přijat také návrh dr. Starzypského na rozší
ření autonomie. — Ministrem zemské obraoy
po Scběnaichovi jmenován velitel IX. armád
ního sbora v Josefově, pol. zbrojmistr Latscher.
— Na říšské radě přijat zákon o rayonování
řepy a rovněž zákon o sestátnění severní
dráhy. —

V Poznani panaje polská školní stávka.
Polští školáci, poslouchající zákazu svých ro
dičů, aby se nesúčastnili německého vyačování,
budou trestáni vězením, což znovu potvrdil
říšský ministr vyučování,

Vláda francouzská hodlá provésti, aby
duchovaí, kteří se staví proti rozluce, byli
zbaveni státního občanství. V přípapě zjevné
vzpoury proti tomuto zákonu hodlá vláda
každou pobožnost v kostele považovati za ve
řejsou schůzi, která pak se musí dříve
oznámiti úřadu, a věřící musí si zvoliti před
sednictvo.

V Rasku jakoby měly roty loupežnické
hlavní slovo; tlapy revolacionářů písemně
i ústně vymáhaji peníze a vyhrožojí usmrcením
v případě odmítnutí. Uprostřed Petrohradu za
dne na veřejné ulici za zmatka z pumového
atentátu aloupeno na 386000 rublů. — Ooránce
Port Arthoro, generál Stoesselj, dán na odpo
činek bez pense a nesmí nositi vojenskou uni
formu. Uznána tedy přece jeho velká vina.

Z činnosti katol. spolků.
Z Třebechovie. 28. t. m. přednášelv ka

tolické Jednotě p. dr. Jas. Myslivec „O úkolech
katolíků doby nynější.“ Sál byl posluchači pře
plněn. Ač p. doktor odpoledne jiš na dvou schůzích
přednášel, přece nešetře námahy v Zhodinné řeči
vylíčil nynější stav katolíků na poli náboženském,
národním i politickém a vybízelk orgapisaci. Obe
censtvo odměnilo p. řečníka zs gkvostnou řeč
dlouhotrvajícím potleskem a provoláním slávy. Ve
Jice mile pobavil dp. K. Jirka obeceustvo gramo
fonem, začež výbor katol. Jednoty vzdává dp. Jir
kovi uctivé díky. — I dramatický odbor. katol.
Jednoty dovedně sehral jednosktovku a několik

výstupů.



Zprávy místní a z kraje.
Projev dachovenstva gomerálního

víkarláta v Hradci Králové, Tentopondělek
Bešlo se veškoré duchovenstvo. bradecké ke schůzi,
v níž bylo rokováno 0 nepoctivých klevetách
v „Bílém Prapora“ proti ndp. biskupovi. Jedoání

bylo, aby byla zaslána zmíněnému listu oprava a
zároveň ndp. biskupovi byla veřejně osvědčena
neochvějná oddunost.

„Bílý prapor“ proti opravě biskup
ské residence. Neznalostbývá pramenempo
šetilé kritiky. Takovou kritikou je odsnzování
úprav v biskupské residenci v Hradci Králové.
Výtka o přepychové úpravé biskupské residence
epočívá na nesprávném názoru Zesnulí biskupové
Haisi Brynych musili značným nákladem opravo=
vati sešlou svou residenci a tatáž nutnost dolehla
na ndp. bakapa Dra Doubravu. Vždyť celé patro
přes 400 m* musilo býti úplně sneseno a novým
nahrazeno, nemělo-li dojíti ku velké nebodě. Jest
liže se nutná oprava děje uměleckým vkusem,
ač ne přepychové, musí právě moderní lidé vítati
radostně, protvže ruční slohové výrobky nesou
pečeť lidského ducha a přece nejsvu mnobem dražší
výrobků továrních. Jestliže v tomto případě však
modernista zapírá sóm svůj prograin a alobovou
úpravu zatracuje, nasvědčnje to, že zlobná jeho
neradnost překonává požadavky zdravého rozamu.
Vášeň platí zde za důvod a to jest tím smutnější,
že se to děje v listě, jenž si přisuzuje povýše
nější stanovisko nad ostatní katolický tisk.

Ve schůzi městské rady králové
hradecké dne 29. října usneseno: Obec. úřadu
v N. Hradci Král. vyplatí se obecní a Školní při
rážky v obnosu K 225362. — Zprávy c. k. okr.
hejtmanství, že obec Hořická podala rekurs proti
rozmnožení dobytčích trbů ve zdejším městě k c.
k. ministerstva obchodu, že do vyřízení ohledně
přeložení dobytčího trku z 18. května na 26. duben
nebyla podánu žádná stížnost, byly vzaty na vé
domí. — Panem V. Špalkem, velkoobchodníkem
zde, odevzdaný odkaz v obnosu K 3610, věnovaný
zesnulou pí. M Krušvicovou na zřízení nadace pro
zchudlé obchodníky, event. řemeslníky a odkaz
téže v obnosu K 90250, věnovaný na udržování
jejího brobu na břbitově Pouchovském, uloží se
prozatím na vinkalovanou vkladní knížku zdejší
spořitelny. — Poukáže se k příjmu dar 10 K ve
přospěch ústavu chudých věnovaný p. H. K. —
Příznivé vyřízení žádosti p. J. Morávka, rolníka
ve Vlčkovicích, za propaštění části zahrady č. kat.
47 tamže z bypotbeky, váznoucí pro zdejší fond
špitální, předloží se pol. úřada ku schválení. —
Zpráva c. k. okr. hejtmanství že pí. Anně Kašpa
rové byla odepřena hostinská koncease pro dům
čp. 291 zde, vzata byla na vědomí. — Objedná
se 10 vagonů tlučeného štěrku od velkostatku
v Žamberku ©- Povolí se zřízení vodovoda do
domu čp. 30 a 31 na Velkém náměstí. — Ku
krytí nákladu, spojeného 8 nutnými opravami sta
vebními na faře Lochenické ze záduší kostela av.
Pavla, vyžádá se svolení politického úřadu —
Panu M. Špatenkovi ve Švihově vrátí se kauce,
deponovaná zde za práce kanalisační vroce 1899
provedené po srážce všech protipohledávek obce.
— Žádost pí. Anny Sedláčkové za pronájem místa
ve stavebním dvoře pro skládku proutí 8e zamítá.
— Vyřízení žádosti p. R. Schmidta za povolení
k postavení udírny v domě čp. 182 odloží se do
té doby, až žadatel prokáže Be povolením živno
stenského úřadu k provozování, — K vyplacení
obnosu za pumpu, zřízenou na hřbitově v Novém
Hradci Král., vyžádá se svolení c. k. okres. hejt
manství. — Zřídí se laťový plot od budovy fili
álky rak.-uher. banky kdělostřelecké kolně opodál
stojící. — Dodá se chvoj a kompost pro zahradu
měšť školy dívčí. — Opis výnosu, kterým 8e udě
luje koncesse hostinská p J. Macháčkovi pro dům
čp. 426, vzat byl ua vědomí. — K žádosti Dra.
L. Tvrzského za úpravu práv služebnosti, příslu
šejících držiteli usedlosti čp. 17 na Pražekém Před
městí na obecním pozemku, sousedícím 8 usedlosti
tou, svolá se komisse na místo samé na den 2.
listopadu t. r. na půl 3. bod. odpol. a pozvou se
k ní sousedéa ostatní interessenti. — Dikůvzdáví
p. MUC. Bob. Budínského z Král. Vinobradů za
udělení nadace Bartušovské vzato bylo na vědomí.
— Organisovanému dělnictva zde propůjčí se di
vadlo na den 4. listopadu t. r. — Že duem 1.
listopadu t. r. nabývá platnost doplnění knihy po
zemkové ohledně pozemku, postoupeného obcí pí.
Anně Fultnerové, vzato na vědomí.

Polévka chudých. Po dlouhá již léta
každoročně zimní dobou tísní se u brány Borro
mea, semináře a pensionátu školských sester zástap
chudých lidí, čekajících úděl teplé polévky a
chleba. Nikdy ještě nenapadlo správám zmíněných
domů, aby podávaly veřejnosti účty ze svého hu
manního jednání. To však nevadí nějaké citlivé
duší v „Osvětě lídu“, aby se neotřela drsně o
tyto dobročinné skutky tvrzením, že to jsou „po
meje“, vhodné pro vepře atd. Nebudeme hájiti
kvalitu a pohnutky toboto chleba chudých ničím

jiDým, leč faktem, že chudí oblehají stále genzmíněných ústavů a že se vyhýbají dveřím
dobrodinců, jimž bumanita jest lichým slovembeze

skutků. Mám+ pro vás, pánové, dobrou radu:
Místo kritiky cizího dobrodiní otevřte raději své
vlastní salóny. Dávejte chudým lepší porce nežli
v katolických domech a pak nebudou cbudí nu
cení spokojovati se s těmi „pomejemi“. Zima je
př-de dveřmi, ujměte 8e hladových a vyrvete kle
rikálům příležitost, činiti dobrodiní.

K. V. Skuherský, továrně na nábytek, údělen byl
právě titul c. a E. dvorního dodavatele. ©
- Bros malířský pod vedením akade

mickébo. malíře p. K Langra z Prahy zahájen
bude v sobotu dne 3. listopadu v nových místno
stech učebních v bývalém p:edagogiu v II. posch.
V nových značné rozšířených místnostech vyuč
ván) bude dvakrát týdně a sice v sobotu a ve
středu odpol. malbě dekorativní, dle modelů i pří
rody. I malování figaralnímn věnována Dude péče
největál. Přihlášky do kursu příjímá v době vy
učování p. K Laoger. Měsíční poplatek obnáší
5 Ka platí 8e předem.

Pan Jiří Tolman sděluje,že známouno
ticku do Pokroku nepsal, nepodepsal, ani nezne
užil jiných jmen. Prý již jeat skutečaému pacha
teli na Stopé.

v Hradci Králové pořádá opětně v době od 16.
prosince 1906 do 1. ledna 1907 vánoční výstavu,
obsahující předměty drobného umění, uměleckých
řemesel a domáckého průmyslu v samostatných
skupinách. Předměty vystavené v zájmu anazáho
prodeje nesmí přesahovati cena K 100 —. Před
měty umělecko-řemeslné nesmí býti velkých roz
měrů. Přihlášky k výstavě přijímá do 30. listopadu
řiditelství městského průmyslového musea v Hradci
Králové. Předměty přihlášené musí býti zaslány
nejdéle do 10. prosince 1906. [nstallaci i zpáteční
dopravu hradí museum, z prodaných předmětů
srazí ge 59/, strženého obnosu ku krytí výloh vý
stavních. Výbor musea ponechává ai právo ros
hodnouti o vystavení neb odmítnutí zaslaných
předmětů.

Cyklus přednášek odborně vzděla
vacích zabájen byl ve čtvrtek dne 25. tfjna
v čítárně průmyslového musea zde, přednáškou
p. K. Bubeolčka, přednosty expositůry úrazové
pojišťovny dělnické zde, „Dělník u úrazová pojiš
forna.“ Přednáška těšila se bedlivé pozornosti
četaě shromážděných posluchačů. Ve středu dne
31. října přednášel p. Fr. Rósaler řed. c. k. stát.
řemeslnické školy na Kladně, „Tři německé
výstavy.“

Sehillerovi „Lompežníei“ v Borro
men. Klassická tato hra byla chovanci ústavu
sehrána minulé neděle s pozoruhodným zdarem
před četně shromážděným obecenstvem. O zdar
představení mě) hlavní zásluhu septimán Durek
v hlavní úloze Karlově. Jen veliká délka hry byla
poněkud závadou.

Úmrti. Dne 27. října t. r. zemřela v Hradci
Král. po delší nemoci pí. Františka Hrubá, matka
vldp. Ant. Hrubého, řiditele biskup. knihtiskárny
v Hradci Král., ve stáří 74 roků. Tělesné pozů
statky zesnulé po výkropu v Hradci Králové dne
29. říjaa převezeny dvu Nížkova u Polné, kde ve
středu dne 31. m. m. kvnal ge pohřeb na tamním
hřbitově. Zeanuló stařenka jak křesťansky žila,
tak i křesťansky zemřela,

K uctění památky +pí FrautiškyHrabé věnují místo věnce na rakev „Politickému
klubu křesť. demokratickému“ a nemocenské po
kladně „Všeodborovému sdružení křest. dělni
ctva“: Jos. Polák 2 K, J. Katnar 2 K, neznámý
1 K, dp. Fr. Jukl 2 K. J. Astr 1 K, J. Hodkova
1 K, Fajfr 1 K, dp. J. Sahula 3 K, F. Skrovná
1 K, Jos. Skrovný 1 K. 

nější dny a panuje východní vítr, balí se ulice
Havlíčkova u Pětidomí v husté mraky kouře,
který jim ze svých nevhodných komínů uštědřují
pánové Singer a Nevyhoštěný. V létě nebylo to
tak zlé; nyní však topí se také v přízemní dílně
pana Nevyhoštěného a tu z nízkého komínku žene
se kouř i do bytů přízemních. Co zakouší teprv
obyvatelé v prvém a drabém patře! Jest zajisté

na čase, bychom této nepříjemnosti byli již jednouzbaveni.
(/ Z minulosti Hradce Králové. R.
1795 platil městský hospodářský úřad v Hradci
Králové kováři: za článek k vozovému řetězu 2
kr., od svaření ráfu na zadní kolo k vozu 24 kr.,
za 2 louny 7 kr., za novou vytáčku do kola ke
kočáru ze starého železa (1'/, lib.) 4 kr. 3 den.,
okování nových rozpor starým železem 18 kr.,
okování nové podjíždky, nový plech a 2 hřebíky
16 kr., na kolo k vozu nový cípant (stahovačka)
12 kr., do držáku 5 nových článků 5 kr., od oko
vání kola starým ráfem -a zděřemi 1 sl., na zlá
manou voji dána spona a cípant 24 kr., okování
nové nápravy starým železem 30 kr., nový plech
sdíťkový 12 kr., 1 článek do velkého řetězu 3 kr.,
nový záblatník ke kočáru 14 kr, za nové udidlo
7 kr., 4 nové Články do podpraníku 4 kr., od
okování nové líšně 14 kr., za lopatu k nakládání
písku 33 kr. k novým dveřím u oaštale 1 pár
silných pantů a háků s přibitím 1 zl. 15 kr., též
nový řetěs s petlicemi 9 kr., za skobli k závoře
7 kr., od okování nového lopatiště do maštale

30 kr., za tulaj k líšni 7 kr., okování nové roz
vory starým železem 7 kr., za kroužek 8 potlicí
do žlabu 5 kr., za petlici k řetězu 3 kr. bák do
sloupu v konírně 6 kr., svícen (na louč) do spílky
6 kr, od svaření ráfa a natažení na kolo 24 kr.,
od dvaření ráfku ku trakaři 7 kr., okování nového:
kocourku starým -Železetá 12 kr., sa nový paat
(závěs) Ke dveřím. jarmareční boudy 15 kr., od
sostření teslíku T kr., od naložení teelíku 12 kr.,:
od předělání teslíku 36 kr., od „štoufování“ sekery
Š kr., za 1 závlač a 2 nýty 6 kr, čípek ke ko-!
courka 3 kr., ráfek ke kocourku 24 kr.,1 lopata
36 kr., kladní sekera 1 zl., od naložení a ocelo

arestantů: nový krah a řetěs 30 kr., mříž do
okna 3" vysoká, 2'/, široká z 56 lib železa, od.
díla 2 zl. 48 kr., skoble pro závorku zámku do
kamene k zalití 18 kr., fetóz k mříži 9 kr.; spojma
vodních trub 24 kr., od vaření socboru k vyta-:
hování stavidel 10 kr., oi naložení dláta na vrá
žení spojem 7 kr, za zhotovení pásu na roztrh
natou troubu ze starého železa 6 kr., ocelování
sekery 15 kr., okování formy na cihly 1zl. 10 kr.,
zámek k pontám 30 kr., řetěz k poutám (od noh:
k ruce) 40 kr.

Politický křesťansko-demokratický
klub pro hejtmanství královéhr adecké
pořádal v neděli 28. října veřejnou klubovní
schůzi v Pouchověv hostinci p. Pražáka, na kteréž:
za hojné účasti jak členů, tuk i místoího obe
censtva, zvláště pak sociáloích demokratů za ve
dení p. MUDra O. Klumpara a J. Herynka pro
mluvil © reformě práva manželského předseda
klobu p. JUDr. Bedřich Petr, advokátní koncipient“
1 Hradce Králové. Za předsedu schůze zvolen p.
J. Polák, starosta z Pouchova, zapisovatelem p.
Dostálek. Předseda poděkovav přítomnýmza 'dů-.
věru, udělil slovo řečníkovi, který ve své promy
šlené řeči ukázal doklady z dějin národa římského
i národů pozdějších, že natno jest chrániti ne
rozlačitelnost manželství z důvodů mravních. Nato
velice trefaě vyvracel námitky pánů z pokroko
vého tábora, ukázav, že nejedná se jím o povzae
sení ženy a inanželství, jak oni lidu namlouvají,
ale že jest to boj proti církvi katolické a jejímu
svátostaému svazku maaželskému. Nato vybídl
přítomné, by postavili se na odpor uzákonění této
reformy a nedali se másti hladkými řečmi nepřátel;
poukázal k tomu, že jsou tu ještě jiné naléba
vější otázky, které rozřešení svého v nejkratší
době čekají, jako otázka rolnická, maloživnostenská
a dělnická. Že pan přednášející jako právník této
otázce dobře rozumí, ukázalo ae v rozvinuvší se
debatě. do které nejprve zasáhl p. MUDr. Ot.
Klumpar, který snažil se přítomným zde kato
lkům za souhlasu sociáloích demokratů vyložiti,
jak to vlastně se zamýšlenou reformou myslí strana
pokroková. Ve své řeči snažil se přítomným do
kázati, če jest to docela potřebná reforma ve
prospěch těcb tisíců rozvedených manželů, kteří
úpí pode jhem našeho zákona manželského, nemo
houce podrabé platný svazek manželský nzavříti.
Oháněl se otřepanými frázemi o celibátu, dokládal,
jak Často tací lidé upadají do nervosy a bláznovat ví
a proto jest to v zájmu lidskosti, by se těm ti
síeům strádajících pomohlo a rozlučitelnost man
želství katolického a občanský sňatek se uzáko-'
nily. Ačkoliv mluvil tak hladce a krásně, nechtěli
mu nikterak, zvláště katolické ženy rozuměti tak,
že ua konec vytýkal jim neuvědomělost a pochválil
soudruhy, jak ti jsou uvědomělí. Nato řečník p.
JUDr. Petr vyvrátil hravě námitky p. MUDra
Klumpara a do debaty zasáhli též mnozí rolníci,
kteří se dotazovali p. Dra Klumpara, co stane se
vlastně s dětmi, když manželství bude rozloučeno,
zda otci či matce bude ge o ně starati. Ta p.Dr.

místo aby nastínil, jak to asi ve skutečnosti bude.
Bnažil se otázce té uklouznouti dokladem, že prý
zákonem tím i nemanželské děti na roveň man
želským postaviti. Rovněž sociální demokraté sna
žili se své náhledy uplatniti, byli však celkem
tak ubohé, že bylo docela hračkou je vyvrátiti.
Ku konci echůze přihlásil se ku slovu též p. He
rynk, který poukázal upřímně na to, že dělnictvu:
nejedná se tak o reformu práva manželského, to
prý platí více pro třídy vyšší, vzdělanější a rea
goval na slova p. přednášejícího, že jsou jiné
naléhavější otázky, které čekají svého rosřešení,
jako volební oprava; vytýkal nám katolíkům ne
upřímnost v té věci; že prý pan ThDr. Reyl ve
ové úterní přednášce řekl, že by se měla apíše
pořádati protestní schůze proti volební opravě,
což prý není upřímné, neb dělnictvo čeká, aby
co nejdříve byla ušákoněne, aby na základě
rovného (?) práva hlasovacího zvolen byl nový par
lament ze zástapců lidu, kterému připadne pak
všecky tyto otázky řešiti. Jelikož již nikdo ee ke
slovu nehlásil, achůse klidně skončena. Po před
nášce přihlásili se 3 noví členové ke klubu.
Celkem můžeme býti uspokojení, avšak přesvěděili
jsme se, Jak veliká práce nás čeká, lid katolický
probaditi a zorganisovati a proto jest úsšemu
spolku potřeba co nejvíce hmotné podpory od' po

za po tld, aby mohl úkolůmsvým dostáti.a? Bů

Z Pomchova. Vposlédnímčísle„Ratibora“
vě článku „klerikálové při práci“ byl náš velebný

k napaden, že odporučoval dobré kalendáře.nad p. pisatel so obával, že málo odbade svých



kalendářů jáko Havlíček a jisó? Baďte bez sta
rosti, lid náš dobře ví, co je dobré a co zlé a
rosesná plevn -od srna. s proto raději kupuje si
lacloý kalendář katolický, nežli váš uověrecký.
Svou správou p. pisatel ukazuje, že kárá a neví

co. Sáw asi os kázání nebylnebot by musil věděti, že velébný pán sni slovem neodporučoval.
Steinbreaerovy kalendáře,nýbrž že jenom oznámil
ne v doslovu, ale při ohláškách,- že ducbovní
správa objednala pro katolíky dobré katolické
kalendáře, jež.mošno obdržeti ne v sakristii, nýbrž
na faře. Ostatně, zdaž není povinností každého

pro katolíkygehodící? Toovšemv očích moobých
pánů jest trnem v oku a velikým zločinem, který
nesmí zůstati bez trestu. Když sami rozšiřují své
časopisy a tiskopisy, to je. dobré, to může býti,

bodu, druhému právo svobody upírají. Ina chytrost
nejsou žádná čáry.

Pěvecká jednota Vlastimil v Ku
klesách pořádá 8. prostuce „Pěvecko-hudební
akademii“ s vybraným programem. Čistý výnos
věnován bude na učebné pomůcky místní školy
měšťanské.

"Z Kuklea. V příštím období porotním
měli soudcové = lidu rozbodnouti o několika spo
rech, které pro přečin proti bezpečnosti cti proti
sobě sabájili p. Mg. Ph. Bobumil Morávek a re
daktor „Lidových Proudů“ p. František Kovařo
vič, které však následkem mimosoudního narov
nání odpadly, když redaktor Kovařovič svým sí
stupcem problásil, „že článek dne 18. května v jím
redigovaném časopise „Lidové Proudy“ uveřejněný
netýkal se osoby p. Mg. Pb. Bohumila Morávka,
droguisty v Kuklenách, který jest mu jakož i jeho
rodina a dřívější život úplně neznámý a že dav
tento článek do tisku ani z daleka jeho omobu
na zřeteli neměl, nýbrž že pokládal článek ten za
pouhou satyru na jemu úploě neznámou osobu.
Pakliže článek ten vyvolal dojem, že se týká
p. Bobumila Morávka, pak že problašoje, še o jeho
osobě a rodioě byl mylně informován“

Zvláštní vlaky k dostikám v Par.
dubicích. Na závodní dráhu ke koňským dosti
hám v Pardobicích, pořádaným dve 4. t. m. 0 '/,2.
bod. odpol, vypraveny budou zvláštní vlaky. které
se zastaví u samého závodiště. Od Něm. Brodu
přijede vlak po 1 hod. a od Josefova o '/„l. bod.
Po 5. bodině odjíždějí oba vlaky ze závodiště.
Dostihy se konají sa každého počasí.

Sbírky ma opravu děkan. chrámu
Páně v Pardubicích konati se budou na
počátku listopadu t. r. Prosíme sasžně všechny
katolíky v Pardnbicích, aby dobročinou ruku svou
neodvraceli od Lazara, který potřebuje svrchovaně
již šatu nového a důstojného.

Valné kromada v akelovém pivo
varu v Pardubicích dme 29. října byla
navštívena četně akcionáři a v debatování byla
neobyčejně živá. Ukásala se tu zase pravdivost
přísloví: „To jest kletba každého zlého činu, že
plodí ustavičně jen zlé“ Někteří akcionáři ne
mohou a nemobou zapomenouti na lehkomysln)st
předešlé správní a dozorčí rady, která přivedla
tak veliký průmyslový český závod v úplnou pas
sivitu a omilají ty staré její hříchy při každé
nové valné hromadě. Dlužoo však uvážiti, že co
Se stalo, dá se napraviti energickou snahou správy
nové. Musíme opravdu doznati, že se takó nová
správní rada se svým předsedou bar. Krausem ze
všech sil. snažší přivéstí tento sávod tam, kde už
dávno mohl býti. Práce a houževnatá vytrvalost
se strany správní rady zasluhuje uznánía obdivu.
A ovoce takové neslomné snahy se letos uš jevilo
v pardubském akc. pivovaře v tom, že tu byl vý
těžek přes 24000 K a že se za letošní rok uva
řilo o 10.000 hl více než loni. Takový přírůstek
sajisté neměl žádný pivovar v Čechách, ba ani
ne plzeňský. Celkem se nyní vaří na 40.000 bl
ročně. Půjde-li tento závod horlivostí správní rady
tak čile a s tak sdárným výsledkem ku předu
toš v několika málo letech bude státi na kýžené
průmyslové výši s ní a bude to jeden snejvětších
sávodů toho drahu na českém východě.

Z Jilemnice. Za příčinouprovedeníorga
nisačního řádu strany odbývala se u nás v neděli
21. dne m. října t. r. důvěrná schůze katolického
lidu. Na 400 osob obojího pohlaví s celého okresu
Jilemnického i z míst vzdálenějších, jsko Paky,
Lomnice, Roškopova, Nové Vsi, maslonobalo zde
výrodům referenta, p. Fr. Šopky s Hradce Krá
lové, který v delší, bouřlivým souhlasem Častěji

provázenéPoč nm Daše poměry AokasoralBaoesty,namichžbychomčeli pi-shoubnému
přívalu nevěry, kterým s Dovrat sbně vyhlasena
býti má nanka Kristova a tím zárověň i nezbytný
sáklad, za němšto šťastnou a spokojenou společ
nost lidskou sbudovati lze. Kdyš byl p. řečaík
dobře promyšlenou svoji řeč akončil slovy: „e
dejme se“, zahřmělo mu vstříc, jako burácení
hromu: „Dedáme se, nedáme se“, důkas to, že
slovařečaíkova padla na půda dobrou. Zdařilé
schůzi té předsedal p. Václav se 8
Paky, s fuakcí zapisovatele pověřen byl p. Jós.
Lísr s Jiemaice. Mile potěšila nás přítomnost

duchovalch, kteří nelitovali

z Poniklé i odjinud), kteří v počtu velice četném
do achůze té se dostavili. Jest si nyní jenom přáti,
by mašinei všude chopili se díla, budování míst
ních organisací, aby krásná slova ze schůzetě
oděna byla také v rouchopraktických činů a vó
lání „nedáme se“, abynevysnělo nadarmo. —.

Z Kolína nad Labem, Nynějšísituaci
bychom mohli charakterisovati slovem: Úpadek.
Upadá t» na všech stranách a zmahá se pozvolna
nechuť ke všemu, co jen málo souvisí s veřejností.
Po napjetí, jakého dosáhlo veřejné mínění 8 ne

aby nebyls předzvěstí bouře ještě větší, která by
výstřelky stran moohomlavících úplně emetla. Co
jest potěšením, že adravý konservatismus počíná
slaviti plné- vítězatví; doufáme, že dovede si toho
"vášití, a že osoby mající nitky v rukou zapomenou
na osoby a budou si bleděri jen a jen věci. Krá
-Jovaké město naše zaslouží, aby si již oddechlo
„a počalo nový život.

Z Čásiavě. Kře:lansko-sooiálníspolek náš
v nových místnostech „u Prince“ shromáždil při
svém divadelním večeru dne 28. října četaou a

možno říci, že i vybranouspolečnoné takže osvědčilo se, že jenom nedostatek slušných a přístup
ných místností to byl, který činil naši jednotu
popelkou mezi zdejšími spolky a společky. Obraz
ze živote od Dra Fr. Herrmana „Zachycen proudem“
sehrán byl na cehotoické síly řízně a 8 poroz
uměním. Nechtějíce chváliti jednotlivých předsta
vitelů, omezujeme se jen na všeobecnépřání, aby
tak zdařilých večerů pořádáno bylo co nejhojněji.—
Renovace zdejšího chrámu Páně av. Petra a Pavia
jeat na nejlepší cestě. -Přípravné a podmínečné
práce jsou v plném proudu; lze doufati, že do
stane se přičinlivému spolku pro oprava pomoci
státní i zemské, zvláště když a plným porozuměním
ujímají se akce naši zástapci na semském sněmu
1 na řadě říšské.

Hampolečtí vlastemel. Na rozloučenou
8 p. Skalským, učitelem ev. školy, vybráno bylo
od pokrokářů 20 K. Každý by očekával, že přá
telé pokroku a vlasteuci na slovo vzatí obnos ten
zaslali Matici školské — stím zasláno bylo 20
K na židovsko-zednářský spolek „Volnou školu.“
Pěkná ukáska, jak zkvótá u nás dach vlastenecký!
Potom křičí všude: „my jsme pokrokářil“ —
V neděli 28. října byl koncert Moorův při dosti
slušné účasti. Těšili jsme se na koncert, ale une
šení jsme ueby'il Program byl rychle vyčerpán,
jen aby to bylo co nejdříve hotovo! „Maryčka
Magdónova“ přednesena byla velmi pěkně.

Z Humpelce. Dopisovatel do „Osvěty
lidu“ chytá se každé i nezaručené zprávy a tak
si jen škodí; dle jeho zprávy „oslavovali kleri
kální dělníci Havlíčka tancem, kuplety atd.“ Což
jste neviděl „pozvání k sábavnému večeru“, či
jste tak pošetilý anebo tak bezcharakterní? U po
krokářů, zdá se, že je oboje dohromady. Pan dc
pisovatel slyšel někde něco zvonit, ale trochu st
to ve své horlivosti popletl. Podruhé, abyste Be
vybnul výsměchu, pošleme pozvání red. Hajnovi,
neboť jak on k tomu cbudák přijde, abyste ho
tahal za nos; s vašimi zprávami to badeza krátký
čas vypadati, jako v „Čase“ s vraždou v Řepíně,
Myslíme, že jste si to popletl s Hněvkovicemi;
tam po předaášce poslance Hyrše „o Havlíčkovi“,
která trvala 2 bod. — Pošumavská Jednota po
řádala tanec.až do rána. Tak oslavají pokro
káři Havlíčka| — „O čem „Osvěta1.“ nesmípsát.“
Zikmund Budlovský, obchodník na malém náměstí,

ptá novou výkladní skříň. Každý by očekával, „Žepráci tuto zadá domácím řemesiníkám,
protože od nich jest také podporován | Ale naši

— mnsel si k tomu povolati řemesiníky-Němce
aš s Jiblavy. Tak se podporuje domácí průmyslI
Kdyby to tak udělal některý „klerikální“ obchod
ník, věděla by o tom „Osv. 1“ ihned. Napřed by
to otiskl „Čas“, pak by we to trochu pozměnilo
a poslalo by se to vyprat do „Osvěty |“ Známe
vás dobře.

Slavnostní posvěcení obnoveného
chrámu Páně v Lanškrommě. (Dokonč.).
Po slavné pontifikální bohoslužbě následovala ve
lice krásná promluva Jeho Bisk. Milosti, v níž ka
konci děkoval odp. světitel všem dobrodincům
svatyně, zvláště J. J. knížeti s Liechtenšteinů.
Svou vsletnou, slohově i věcně vynikající promlu
vou nadchnul ndp. biskup všecky posluchače. Od
poledne v 5 hodin konána byla v nově posvěceném
chrámu pobožnost, jíž přítomen byl též ndp. biskup.
Drohého dne v pondělí ráno četl ndp. avětitel
ticbou mši svatou, po níš rozloučil se s přítomnými,
odebral se na děkanství, odkudž o 11. bod. v prů
vodu svého sekretáře dp. Joe. Haráně odejel pro
vásen duchovními a zástupci města na nádraží
Rudoltické a odtud vlakem do Chrasti. Krásné
day, dny velebných a dojemných slavností minuly,
alepamátkamaněnovymisízesrdcíúčastníků
nikdy.

a“ volbách v Pardubicích. Pokrokář
ský kandidát dr. Bouček dostal při doplňovací
volbě se všech kandidátů vedle red. Svěceného

pojmevší počet hlasů. Přes to ale „Osvěta lidu“kazuje svým čtenářům, že vítězství při volbách
je vlastně na straně pokrokářaké. Jest to vůbec
životní sásadou této úrazy, že vám
noústapněbadetvrditi asapřísahatiee,Žejest

něco bílého, co všichni lidé zdravého rozumu po
važují za černé. Ta se tak musí mermomocí po
krokářským tískem větěpovati vyznavačům této
strany domněnka o velikosti a důležitosti nokrokářů
v českém životě, aby neklesali nu mysli, když
někde jsou odbyti a na hlavu poražení — jsko
při volbě poslance v Pardubicích. Není pak divu,
Žejsou pokrokáři posedlí utkvělou domněnkou svého

!velikášství. :Nafoukanost a v mnohých případech
„drzost přímoorientální, je nezbytným příznakem
„této skrs na skrz židovatvím- prosáklé frakce.
„Nikdo se vnašich obcích, ve společnosti Ds schů
sích tak drze neroztahuje a nenaparuje, jako po

„krokáři. Poznáš je hned. třeba zdaleka, podle
smělého, sebevrědomého vystoupení a podle přímo
protivné dotěrnosti. Často v té pyšné hlavě pokro

okářské není zhola nic tsk neobyčejného, ale 00
tam je, to dovede pokrokář v sebevědomé póze
prodat, řekněme uplatnit a třeba i jasně nemyslí
cího strhnouti za sebou. Heslem jejich jest: drzé
čelo — třeba že přemnoszí jsou doma anebo před
svým pánem hotoví beránci a mnohdy ještě více,
ale na venek se musí každý odíti v tógu dušev
ního obra. A to mnohým imponuje. Někdy zabíbá
ta pokrokářská troufalost až v dětinné vybrůžky:
„Počkej, já ti dám, až půjdeš okolo našich vrat“,
říkávají pokřikující chlapci za tím, kdož jim za
nezbednost vykrákal uši. A tak si počíná „O.L“,
také orgán České intelligence. Když utrpěli po
krokáři v Pardubicích tak velikou porážku při
obecních volbách, če se tomu mnseli pořád „smát“
— pokrokáři jsou totiž veselí kumpáni a tu se
dle: „O. 1.“ rádi smějou — tehda jako malí kluci
vybrožovali: „No, počkejte, my vám za pár roků
dáme, to budete koukat“ Tak jest i nyní po po
rážce při volbě do sněmo. „No, počkej, dre. Ho
ráku, my ti zatopíme, jen až budeme asi za dvě
leta nahoře. To ti předepíše dr. Thein ta čtvrtou
láhev šaratice a budeš mít dost“ — mínf „O. 1“
Kdyby tak byli pokrokáři zvítězili při této volbě,
jak by to asi nazvali, když nyní svou porážku
mají zu vítězetví?“ V této pokrokářské filosofii se
už žádný novyzná. — Je neaporno, že nejkvalifi
kovanější kandidát byl prof. dr. Horáček. Byl by
také dostal ze jiných okolností daleko větší počet
hlasů, kdyby veliká Část živlů konservativních
z místního patriotismu nedala své hlasy jinak s ve
likým sebezapřením kandidáta mladočeskémo. Kdo
slyšel jeho řeč, musí přece spravedlivě doznati, že
je dr. Horáček pro všeobecné rovné právo hlaso
vací oa nejširším základě a že to právo reklamuje
i pro ženy. A přece red. Svěcený, který tak silně
pobořel při volbě v Pardubicích, nestyděl se na
psati do „Práva lidu“: „Zvolení Mladočechbazna
mená vítězství myšlenky volební opravy. Nepřátelé
volební reformy 8 drem. Horáčkem v čele utrpěli
dokonalou blamáž (myslíme, že větší blamáž utr
pěl soc demokrat). Tato lež napsalo „Právo 1.“
a pardubské mladočeské listy to otiskly ihned,
jako hlas seriósního listu!!

Z Nového Bydžova. (Pocta). Spolekna
podporu chudých studujících zdejšího gymnasia
sešel se dne 29. října v mimořádné valné hromadě,
a jmenoval svého bývalého dlouholetého jednatele
vdp. prof. dra. Jos. Kašpara čestným členem. Vdp.
professorovi, který z upřímné lásky ke studentstva
obětavou svojí prací spolek na výši rozkvětu po
Vznesl|,k saslonženému vyznamenání gratulujeme
co nejsrdečněji.

Z Českomoravské vysočiny. Vyrojilo
se to najednou; jak mračno se to zatáhlo nad
naším chudým krajem — myslíme starostiplnou
akci s vlasařetvím. Co konstatovaly konservativní
orgány už dávno, nač i náš list již upozornil
v minulých letech, najednou objeveno bylo tiskem
pokrokovým a sociálně demokratickým — bídné:
poměry našeho lidu živícího se vlasařstvím. A co
stojí opravdů za konstatování, jest to, že všecky
stesky školních správ, hlasy veřejnosti i hlasy
soukromé nemohly rozhoupati naši byrokracii, ale
hlas pokrokového učitele ji najednou vlil do žil
oheň a rtuť. Tak aspoň jsme znova a znova Četli,
že Chotěbořské hejtmanství po vydání otevřeného
listu p. učitele Hladkého nařídilo všímati si poměrů
vlasařských a vyzvalo správy škol o podání do
kladů. Doklady ty budou ovšem smutné. Faktum
je, že děti při této úmorné práci blbnou; a proto
že saměstnávány jsou děti už i dleté, jaká to
roste generace? Ankety a nařízení tu nepomohou.
Tu musí pomoci něco jiného a to jest všeobecné
zlepšení národohospodářské této sapadlé krajiny.
Toho ale kdož se dočká? Býti to krajina osazená
Němci — už dávno by pracovala země i vláda.
Není tu řádné komunikace především. Než vystaví
Se silnice v těchto okresech, dá to práce nadlideké
— a coš teprve dráha! Není tu člověka, který by
akci takovou rozproudil, lid poučil. Kraj, kde by
bylo dosti sil pracovních, nemá průmyslu až na
nepatrné výminky. Tu je třeba nasadití páku;.
zlepší-li se ©národobospodářské poměry, bude-li
průmyslu, nebude tohoto týrání dětí i odrostlých
při bídné stravě, v bídných bytech a při bídném
osvětlení. Sméšně vyjímaly se žaloby, že i sedláci
děti savénutí k síťkování vlasů. Co jest to u nás
sedlák? Ubožák, chuďas. Kolik jest jich sedláků
v tom smyslu, co si v kraji představují? Na prstech
by jich spočítal v celém poboří. Našim rolníkům
je každý krejcar dobrý; a přimyslíme-lisi k tomu,
še vlasařetvímajív rakoušidé ašemajíspolu
při tom i výčepy lihovin,na kompak je vlastně



visa a kde je kořen sla? Jede list pre ce, přitěť -ovšemdo klerikaliemu.Naposled odetr,
že faktory jenu kněží, ti te rosdělují za
dídaou msdu a obrabají při tom tučný výdělek.
Farizeové! Přáli bychom pracovitému a šetrnému
Bámnoze lidu pohoří, aby nález) Jepšíčasy
— ale k tomu nestačí fermaay slavné vlády, tu
třeba přiložiti ruce k pomoci zcela jiným směrem
80 nesoucí.

Z Proseče. Svatojosefskájednota katol.
jinochů a mušů v Proseči pořádá v neděli dne 11.
listopadu 1906 v místnosti epolkové divadelní
bru: Na dušičky, aneb: Modlitba na hřbitově.
Obraz ze života ve čtyrech odděleních s přede
brou. Začátek v 7 hod. večer. Vstupné obyčejné.
Dítky školní přístupu nemají. Po divadle volná
zábava.

Z Rychnova m. Km. Odbočka Váeodb.
sdružení křest. dělníků sbírá příspěvky na sa
koupení praporu a tímto volá „Zaplať Bůb“ všem,
kdož dosud přispěli. Jsou to: Vincenc Kleprlík,
kanovník a děkan v Rychnově 10 K, Jan Novo
bradský, kaplan z Rycbnova 10 K, F. Kubánek,
farář v Javormici 10 K, P. Ant. Žák, c. k. prof.
ve výsl. v Rychnově 8 K, Th. Dr. P. Tomáš
Kouřil, c. k. prof. v. v. v Rychnově 5 K, P. Fr.
Šafránek, děkan v. v. v Rychnově 1 K, Bohuš
hrabě z Kolovrat 15 K, Kat Jednota v Dobrušce
10 K, Kat. Jednota v Kutné Hoře 10 K, Katol.
Jednota v Litomyšli 2 K, Václav Vicena z Vídně
2 K, Josef Bubeníček Rychnov 1 K, Jan Kulička
Rychnov 2 K, Anva Dvořákova 2 K, Anežka Ha
vránkova 1 K, Vojtěch Synáček 1 K, Matěj Po
lena 2 K, Auna Hruškova 1 K, Josefs Špičkova
2 K, Ant. Čapek 2 K, Anna Čapkova 2 K,
Barbora Malečibva 2 K, Adolf Suchánek 2 K,
Felix Peřina 5 bal., Adolf Ludvík 2 K. Při schůzi
odbočky vybráno 4 K 78 b, Frant. Andrš 1 K,
Kateřina Leufeldova 50 h, Kat. Jednota v Černí
lově 5 K, Alois Jirsa v Borohrádku 2 K. Celkem
128 K 33 b. O další příspěvky prosí Odbočka

3 deedborového sdružení křest. děl. v Rychnověn. Kn.

Různé zprávy.
Jsme to chlapiei! V noděli 21. října

čekal na severním nádraží v Uh. Hradišti úa Mo
ravě český ministr Dr. Fořt. Všichni úředníci byli
v „gala“, pobíhali sem tam, a přednosta stanice
mluvil okázale česky; venku na perroně dával
české rozkazy a volal na zřísence: „mluvte česky!“
Vlak přijel a přednosta běžel k ministrovi, aby
bo uvedl do vlaku. Český ministr začal: „Herr
Stationsvorstand? .. . Es freut michsehr“ To
ovšem učinilo na p. přednostu velmi dobrý dojem.
Bude aspoň vědět, jak má mluviti s mi m'
pistry, dřívějšími radikály. Ať žije úřední teč
česká, mladočeští páni nflnistři nám ji jistě vy
mohou|

Soclální demokracie a šidé. Židovsk
list „Die Welt“ vyšvatlal následující zajímavé doznání:
„Při chronickém nedostatku peněz byla rakouským
sociálním demokratům konečaě židovské pomoc do
cele žádoucí. Dnes neobojde se skoro žádná volba bes
škemrání u čidovského měšťáctva. V příčině posledních
vídeňských voleb do městské rady mohl „Der jůdieche
Arbeiter“ uvefejniti důvěrný oběžník socialistického
volebního kothité k bohštým židům, v němě se prosí
o podpora volebního fonda « poukazem „na resaro
vující antisemitismas“. To ovšem nepřekášelo Arbeiter
Zeitunga prohlašovati po volbách, že židé své bla6y
za peníze prodali antisemitům.“ Tím prý chtěla so
ciálaí demokracie poplésti sntisemity, jako by nebyla
ochrannou četou židovatva. „Die Welt“ pokračuje:
„Právě tatát pr pán den jest zamilovaným or
gánem mooha zámožných židů a byla již jednou před
zánikem zachráněna židovským kapitálem. Také polský
orgán pana Daszynského(socialistického poslance)nejed
nou zachráněn finanční pomocí bohatých židů. Nádherný
socialistický „Arbeiterbeim“ (dělnický útulelř) ve Vídni
v ceně statisíců zlatých děkuje za svůj vznik penězům
židovských millionářů.“ — | Věru zajímavé dosnání
židovského lista, který avé souvěrce dobře zná.

Moderaí pokrek ve Franeli. Teď,

kdy řádí ve Francii nejápornější boj proti katolictvu,kdy ve školách státních nevynčaje se nábošenatví,
blíží se tato „nejpokrokovější evropské země“ záhubě.
Vypadá to ve Francii tak, jako před pádem říše římské,
kde netnřavnost a bezbožnost slavila své orgie. Čís
lice mlaví, jak vypadá křesťanská mysl a morálka:
Paříž čítá dva miliony obyvatel; svojí velikonoční
povisnost vyplní však sotva 100.000 Jidf, totiš 8%,
a sice 4*/, žen a 19/, mažů. Bez kněze pochovali před
časem v Paříži 5000 mrtvých; dnes pobřbívají t kto
každoročně 17000, tedy celon jedno třetinu. V r, 1884
bylo ve Francii rozvedeno soudně 1657 maaželatví,
avšak v r. 1902 jiš 8481. Tedy na 62 rodin jeden
rózvod. Ve Francii dva milliony rodin nemá čádného
dítka, dva milliony rodin pouze jedno. V Paříži samé
rodí ne každoročně 18 000 Hemattželékých dítek, 80.600
vychovává se výsasených a opuštěných dítek v růz
ných asylecb. Nejnemravnější spisy rozšiřují se vo
180,00U výtiscích, a důsledky toho viděti v soudní
síni. Roka 1680 napočítali 167.000 aločinců, avšak jid
v r. 189: vzrostl tento počet na 700.000. Zdočinnost
šíří se obzvláště mezi mládeží. V r, 1880 napoňetli
mladých slóčinců ještě 16.000, r. 1861 bylo jích již
41,900 'a"mesi nimi polovide proti mravnosti.
vrádů býlo v r.'1904 jen 7500,r. 1892 jiš 9000, ujezi
nití 2000-gen. V-10letech srýšil se počet dětí, které
u oušily svůj divokse 140 sa 460. Kašdého 'níka
přijme se do polepšoven francousských 1000 až 1300
dětí. V Paříší vypili r. 1886 celkem 67.000 bl absintu

r

r, 1807 vypilí bó jiš 100,000 bl a každého roka zvy

Sajo we množství vEpítého obeřntu pryrené bL Ačkoliee ve Fřahcil chlabili, So usákoněním rozvížitelnosti
maběeletí něbdde tolik bujeti prosťitůce, přece rok
od roka v Plříši počet veřejných nevěstek úžasně

stovvé:; a k toíhu — jek půtrno — stospá počet dětí,které 00 nesrodily ani v manšelstrí círitevním ani ve
státním. Pěkná to reforma! Takový národ — třebas
by byl sebe učenější — podlehne pro svoji prosto
jášnost záhubě tak, jako velice učený, bohatý a mocný

národ římský, jejš porazili mravnější barbaři. —Vrchní
inspektor veřejného vyučování. sednář Cazet, veřejně
dosnati musil, jakých výsledků dodělala se bezoábo
ženské škola ve Francii. Praví: „Jsme bohnšel nuceni
dosnati, že naše školské síkony nepřinesly nám mnoho
ovoce, jaké jsme očekávali; neboť duševně úplně sa
nedbaných jest stále velmi mnobo“ — Zajisté pan
ipepektor neřekl všecko; kdyby byl poctivý, byl by
musil následky výchovy beznáboženské vylíčiti ještě
smutněji. Za dobu od roku 1888 do roku 1093 počet
analfabetů v „osvícené“ Francii vzrostl. Do školy ne
dochází ne venkově průměrně 59/, žáků a v místech
průmyslových 10%. Mezi jinochy odvedenými ke slošbě
vojenské jest analfabetů (těch, kteří neumějí čísti a
psáti) 8 až 16%,. Pozoruhodno jest, že právě v krajích
průmyslových, kde přece má slovo sociální demokracie,
je tak bídná návštěva školy.

Zase pokrokový charakter. T-ď po
krokové ačitele na Moraví mrsí, že odkryli karty a
ukásali oré „náboženské“ nitro — právě před vol
bami. Nyní všelijak zalhávají a vykracojí se. Na př.
pokrokový učitel z Třebíče J. Máchal na volební
schůzi v Brtnici 21. října prohlásil, že jest Ibářem,
kdo chce lidu namlaviti, še chtějí vyhoditi ačitelé
kříž a náboženství ze škol. — Slyšíte to, páni, kteří

je Olomocitolik bouřili? — Ina, pokrokovýcharaktor.
Zrušení místních školních rad žádá

pokrokové učitelstvo moravské. Ti lidé, jichš ústa
jindy demokratiemem oplývají, najednou ai přejí, aby
občané neměli práva mlaviti do školních záležitostí
svých dítek. Občane, ty máš právo pouze na školy
platit, ale ostatní si všecko uš obstará pokrokový
učitel; byť by to byl třebas mladík bez učitelských
zkoušek, chce míti na výchovu cizích dítek větší
právo neš rodiče. Pěkná volná škola!

Londým v číslech. Dle posledníhosčítání
lidu má Londýn nyní 4,700.000 obyvatel, v předmě
stích však, které se stále neobyčejně rozšiřují, bydlí
2 milliony. Ročně je v Londýně (r. 1905) 39.856
ovateb, 129.955 dětí se narodí, 74.999 lidí zemře,
12.000 motorů činí silnice nejistými, ve vězeních je
69.464 osob, v nemocnicích je ošetřováno za celý rok
na 32milliony osob. O zábavu so stará 67 divadel
s 71.015 sedadly, 46 koncertních alní a 53641 se
dedly. Dále ještě 248 zábavných místností, v nichž
jsou sedadla pro 812.000 osob. Žízeň a blad lze uko
jiti v 736? hostincích, z nichž je 154 hotelů a 275
restaurací. Vykoupati se Jze v 46 veřejných lázních,
ješ navštěvuje ročně 6 mil. osob. Železnice pouliční,
tramwaye a omnibusy měly za celý rok millisrdu a
22 millionů cestujících. Okolo Manion House a Hyde
párku jede denně 22 480 vozů. Ulice londýnské mají
délka 2158 anglických mil.

Bota vejákova, Při poslednícísařsképa
rádě v Karisrahe měl grenadýr 1. pluka prazvláštní
smůlu. Při defilování tak vyhodil nohou, že mn snohy
sletěla bota s padla na sem za setninou. Voják hned
si pro ni běžel, což učinil za brosného smíchu obe
censtva, císaře i všech důstojníků.

Bychlost v pečemí chleba ukázalne
dávno anglický pekař Herbert Prosser v Erdingtonn.
Podnikavý tento místr koupil na stojatě obilí, požal
je, a odtad běbem 3 s půl bodiny počítaje v to vy
mlácení, semletí s ní, vše pomocí strojů, vytáhl
s pece npečený chléb. — Teď by se mohli pekařští
mistři předháněti|

Z historie válek. Štábní důstojník O.
O. Bernth ve svém spise „Války v číslech“ pído meni
jiným následující: V rusko-turecké válce r. 1877stra
tili Rusové 173.000 mužů svébo vojska. :řes to, že
etráty za těchto bojů byly veliké, nedosáhly přece
jen oné výše, jako sa arputných bojů spojených

arků, Aogličanů a Francoosů a Rusy r. 1858—1856
ve válce ztané Krymské. Tohdy přinesla Evropa
v 19. století molochu války největší oběti na lidských
životech a národních statcích. Ve válce této bylo 3

bito spojencům(Angličanům, Francousům a Turkům)70.000 možů (Tarkům 6.000, Aogličanům 18.000 a
Frantourům 48.000), naproti tomu Rusům 128.700
mošů. Připočítňnte-lí ke ztrátám těmto ještě ono
množství vojínů, kteří zahynuli buď nemocemi, buď
námahou, obdržíme hrosaé číslo strát těchto mocností,
válčících tebdy nejen v Evropě, nýbrů také v Asii,
jež činí pokudse týče spojených vojsk Angličanů,

ranconců»a Turků 252.600 mužů (Angličanů 16.000,
Turků 98.000 a Francousů 107000) a Baeů 459.009
mužů Číní tadíš úhrnné stráty soupeřících těcbto
mocností za bojů fečených více neš půl milionu
lidských životů. Jak ani jinak nelze si pomysliti, mé
Sebastopol největší podíl na strátách těch, pokud
totiš se urputných bvjů kolem něho příšlí tam lidé
na smar. Neboťna půdě tamější bylo ubito, poraněno
a nesrěsíno 54.000 vojínů zs armády spojenců a
120.670 mužů z vojsk ruských. Nesmírně mnoho vy
otřílelo se ta atřeliva. Spojenci vystříleli zde na
1,866.000nábojů dělovýcha £8 milionů nábojů « račaio,
Rasové pak 1,087.000 nábojů z děl a 16:5 milionů ná
bojů s račaic; oni vystříleli 44 milionů kg, střelného

achova stálo opojence 575 důstojníkya 9676 muž

Rosů však 568 důstojafky a 11.690afaži> Obaájcci dobyvatelé spotřebovali při tom 390. radebních

plokem Spojenci vykopali 86 kilometrů zákopů. —oněkud odchylný obrázek od tohoto poskytuje oblé
bátl Met a Paříše za vělky francouseko-německé.
Německé voje, oblšhéjíhí tehdy Matyčítaly 197.000
mušů a měřy 658 děj. Mety, byly hífjény 176.000
muši armády francouzské, při nichá bylo 682 děl
polních, 876 děl pevnostních a 73 mitrailesy. Němci

vypálili ne pornost 4870 ran £ děl a stratili jen.
6800 mušů a 968 důstojníků. Německéarmáda, ob
kličající Paříš, čítela 200.000 mufé, s nichě bylo
13000 jezdců; měla 670 polních děl a 340 dě) těžkých.
Hlavní město Francie bylo v osudné té době bájeno
400.000 vojíny francouzskými, s nichž však bylo jen
asi 80.000 mufů pravidelného vojska, caboť ostatek
byl s národní gardy, zs sboru dobrovolníků a j. Ně
mecké dělostřelectvo vypálilo tenkrát na město 110.800
nábojů. Ztráty Němed činily tam úbraně 11.700 mažů,
mezi nimi 550 důstojníků. Naproti tomu Francouzi
stratili 36.000 mužů, s nichě třetina byla zajata.

Nový kurs ©nemocenském a úra

pojlšťování. Kruhy saměstnavajelské,úřednické a dělnické nebývají vědycky dust dobře
ioformovány o podstatě a rozsahu práv a povinností,
jed jim přiznává nemorenské a úrazové pojišťování.
Ztoho vznikají nepříjemné kosfl kty e mrzatosti, Aby
tomo bylo vyrarováno, uspořádaly České obchodní
museum kurs o dělnickém pojišťořání nemoceoském
i úrazovém v době od 1 říjnadě 15 listopadn t. r,
V kurau tomto přednóše s+ v materiálním a formál
ním práva úrazorém, o pojišťováníinvalidním, sta
robním, o reformě dělnického pojištění, o projektu
živnostenského pojištění soukromého útednictra a o

vaze šivnostenské nemoci. Kars tento bude se opa
ovati ve dnech 8.4 9 prosince pro účastafky £ ven

kova. Prvoího karsu účastní se 69 účastníků, jednak.
sístapců podnikatelů, jednak zástaprů ob bodoích
gremií, nemoceuských pokleden a j. Účelem drahého
karsu bude, aby poslachači nabyli znalosti zákonných
norem, aby se obeznámili se stávající judikaturou a
sby navčili se prakticky vedení nemocenských a úra
zových záležitostí. Theoretické přednášky budou spo
jeny a praktickými příklady. Účastafky karsa mobou
býti podnikatelé, úředníci, zástapcové nemocenských
pokladen, jakož i všech podniků, ješ mají zájem na.
nemocenském a úrazovém pojišťování. Po ukončení
kursu dostanou účastníci frekventační vysvědčení. Po
platek za kurs obnáší 20 K, zápisné 6 K, kolek na
frekventační vysvědčení 30 hal. Přednášeti budou.
vesměs vynikající odborníci. Přednášetí se bude 8. a
9. prosince, vždycky od 8 hodin ráno do 12 hodin
v poledne a od 2 do 7 bod. odpol. O ubytování účast
níků bude postaráno. Přihlášky přijímá Českéobchodní
museum v Proze s vyprošuje ai, aby byly zaslány co
nejdříve. Jakmile bude o přijetí účastníků rozhodnuto,.
dostane se jim podrobných pokynů písemných.

Za stelivo do kurníků nehodísesláma.
Znen a tím netolikovzduchkazí,ale škodíavně tím, žeje v pravém slova smyslu pařeništěm

všech škůdců drůbeže. Za stelivo se hodínejlépe ra
šelina, nebo dřevěna vlna, kteráš čmolíky a jiné tra

pitele drůbeže odpuzaje výparem smolnatých látek, a
také vysušaje karník ©Rozprášíme-li po stěnách a
stropu kurníku vápenný prach a stelome i rašolinou
neb dřevěnou vlnou, slepice chráněny jsou před hmy
sem Aa ještě na přídavek získáme hojnost výborného
buojiva.

Stromům špatně poslouží, kdopasimu
dá okolo kmene elamnatý hnůj. Připraví tím výtečný
útulek myším, hmyza a jiným škůdcům sadu, aniš by
stromu valně posloužil. Daleko Jápe pochodí, kdo v je
seni hnojí na okápě korany hnojem tekutým, anebo
zaryje hnojiva nerostná a pakv létě hnojení tekutým
bnojem opakuje. Zkypření půly okolo stromu, ale
mělké, se na sima doporučuje. Do sadu nejlépe se
hodí kompost.

Čerstvé libovemné květy v uimě
jsou zajisté vzácností a činí naše příbytky za tu
bých mrarů s vánic sněhových dvojnásob milými
a útuloými. Nejvděčnějšími v tom ohledu jsou
květiny cibulovité jako byacinty, tulipány, nar
cisky, kroknsya |. v., které zasazeny byvše na
podzim do květináčů s písčitou zemí, po nastalém
prokofenění v prosinci, ledou, únoru a březnu vy
víjejí ve vytopené světnici krásné svoje květenetví.
Taktéž rychlení hyacintů na sklenicích s vodou
Jest nadmíru zajímavým a vděčným. Důlešito jest
jen opatřiti sobě spolehlivé, dobře vyspělé haar
Jemské cibule a v tom obledu můžeme doporačiti
sklady firmy F. J. Císař, odborný závod seme
nářeký na Pražekém Předměstí, v drobném pro
deji též u fy. Fr. Viktorin v Hradci Králové, na
Velkém náměstí. Cenník e poučením a návody
ku pěstění možno na požádání obdržeti zdarma.

„Osvěta Jdu“ píše, še při debatěo nábo
ženství v Hradci Král. dne 23. října utrpěli katolíci
poráška. Zatím odpovídáme tolik, že frázovité, bez
důkazné a dávno odbyté šlágry pražských pánů byly
pro myslící Hradec přímo urážkou. Veliká neznalost
věcí, o nichž mluvili, dokázána jim na místě. Iotel
ligentní poslachači ae překvapeně tázali, proč ka
troučení tekových ubohých trazí volají as řečníci aš
— s Praby. Nesvedi by po přeštení několika brožarek
tak otřepané fráze průměrný venkovský socialista?
Páni pražští myslící Hradec sklamali, velice sklamali.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 37. října 1006 1

bl přenioe K 1800—13 50, šita K 1030 —1080, jeňmone K 1080—11'40, prosa K 10 00—-90'00, vikvs K 00 00
—00:00, hrachu K 00-00—00 00, ovsa K 630 —6-70,

K 6000—00:00, jahel K 30 00—00"00, krap K
18-00—80-00, bramborůi K 8:00—3-20, 1 hi jetelového
semene črv. K 100:00—108 00, 100 kg jetelového se
mínka bíl. K00'00—03-00, růžáku K 0:00 —000, máku
K 0000—00 00, lněného semene K 00 00—0000, 100
kg žitoých otrab K 12 69—9000, 100 kg šach
otrub K 11'60—00'00, 1 kg másla Šeretvého K 3-20
—>40, 1 kg másla převařeného K 0.00—0.00,
1kg sádla vepbovéhoK 16) —0'00, 1 kg trarobn K
0-28—0:83, 1 vejce K07—08,1 okarek K 009
—0'00, 1 kopa selí K 400—860, 1 kopa kapnsty
K 180—820, 1 hl obole K 360—4 20 pa drob.
zelekiny K 0:00—240, 1 kopa mřkvo k 1"60—2-20,
1 bečka švěstek K 1-30—3*00, 1 bl jablek K 600—
1000, 1 hl hraček K 6.20—880, — Natýdenní obilní



"trh v Hradci Králové dne 13. října 1006 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pěenice bektol. 433, síta
156, ječmene 876, ovsa 409, prosa 6, vikve 0, bra
cbu 3, jčočky 7, jabel 16, krop 96, semínka
0'/,, lněného semene 13, máku 5. — 9.) Želeniny:
selí 312 kop, okarek 00 kop, kapusty 90 kop, cibule
76 hi, drob. seleniny 190 kop, mrkve 72 pytlů,
brambor 166 hl, aaláta 00 kop. — 8) Ovoce: jablek
400 bl, brašek 150 bl, švestek 250 beček. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 3 kos, podavinčat 579 kasy.
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Knelppova sladová káva
způsobu KathreinerevaPzetvor

né výhody pro každeudomácnosti
Klaďme ted nákupu důraz

s ochran
Kneppa.

Zasláno.

nábytku

CODOTOOVÉhO ZDUŽÍ

Adolf Novotný
u Týništi n. 0.

Továrna

sve ct. obecenstvo k návštěvě svých továrních
| okladů, v aichž zřízena nyní podzámní

výťava.
| Prospekty výrobků zasílám zdarma.

AMARNRAX AANASONO

Bisapská knihdskámna v Hradci Králové
nabízí školní knihy:

1. Malý kacochismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 30 kb.

2. Střední katechismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 64 h.

3. Volký katochismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 80 h.
Katechimny jsou schváleny ma valné schůsí biskupů ra

koutbýchve Výmidne 9.dubna1804.
Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního kniho

skladu s 160/, alevou proti hotovému zaplacení.

Rozdílení v pro ohodou školní mládež neděje se
více prostřednictvím c. k. okr koních rad, nýbrž sa 11
lístků — jež pojednom vlepeny jsou s příslušn .
$větlením do každého výtisku — vydají se 3 v pří.

olu sakóúpeno, zcejá spraved
ného druhu katechismu prochudé. Dle poměru,v
chismů pro tu kterou ů

Mvě dostane se poměrný podpt, (přes 18%)pro tatéž škaju

Zdarma pro chudé.

||
JACKJACKJAKKOKKOKCOOKA

Kočí statný,28letý,
úplně zachovalý a svědemitý,

rád by přijal místo u některého důstojného pána

WB*na faře. "ji
Dobrotivé dotazy zodpoví Jan Rada, rolník

v Dolanech, pošta Jaroměř.

———————"

Reforma manželství.
Píše Dr. Fr. Reyl.

Stran 145 registr. 8*. Cena 1 K 40 h.
Časopis »Čech« napsal dne 5. září o tomto

znamenitém spise:

„Nedají-li dnes moderní lidé na Písmosv., na zřízení
cívkevní, pak jest potřebí vstoupiti mesí ně a témí
též zbraněmi kulturními, psychologickými a mravními
dokazovati četné jejich omyly. To musí býti methoda
všech apologetů, a tuto methodu dr. Reyl ve svém

spise jasně a určitě provedl s výsledkem. jenž nepřipouští žádných poch)bností. Ukázav nečisté pod
něty boje proti katol. manželství, vysvětluje Autor
I náladu těch, kteří z přesvědčení tleskají bořičám
manželské nerozvížiteloosti. Přesvědčení to vyvěrá
ze společenské mravní dekadence, která pro 8v6 po
hodlí a nekázeň potřebujesvazků vždy uvolněnějších.

Roztrhav nofistiku rozlukových advokátů a obmy
s!nou jich dogmatiénost, jde spisovatel na kořen zla,
odkrývá a určuje širokou sociální a mravní podlohu,
na základě kteréž protispolečenskýpožadavek roz
luky byl postaven. Světovýmprotináboženským ná
zorem vysvětluje vznik a podstatu rozvodového bnutí,
s dovozuje, kterak známí podmanitelé společnosti
lidské obratně chopili se společenské choroby, aby

i využili ke svým sobeckým záměrům. V celé knizeezpečně adisciplinovaně odkrývá moderní rozlukový
švind), čímž spis stává se ne nějakou zajímavou na
hodilostí, nýbrž přirozeným a zákonným výrazem
dané skutečnosti, její světlých a stinných stránek.

voatým materiálem, vhodným rozvrhem jednotliVých kapitola myšlenkovou jednotou činí práce dra.
Reyla nároky, aby byla hojně čtena od laikův a kněží
a aby přinesla v myslích ovoce opravného my
šlení, zdravého názoru na věc, názoru opravdu —
moderního, nebot tato reakce protimoderním pron

dům myšlenkovým jest zdravě moderní.“
Objednávky vyřidí

Biskupská knihtiskárna v Hradol Králové.

s
e

lína. 89,21 1etr.

JE výše poutavé a poučné, podává z následu

ských. V. Ó mediích. VI. Media podvodná.

JÉ Příčinou jevů spiritistických. XIII. Mohou

ritistické náboženství. XVII. Vlastní vy

X
XX. Spiritiemus zakázán.

Cyrlilo-iMlethodějské knihkupectví

X
636206000000GOGGGOOGGE

zákusky k čaji, kávě, vínu

| hlomnické suchary

Petr Vinklář,

Mocho pochvalných uznání, v místě numámy

obratem.

Ku potřebě

Antonín Kaška.

v poloplátně se zlacením 80 h.

N ] |

proti Grand-hotelu.

še jsem zřídil v Hradci Král, naproti Grand-hotelu

spojený u velkým skladem fotografických apparátů,

Vždy hojná zásoba zboží čerstvého, obeltha

obecenstva v hojné míře dostane, sn mojí snabou

z Právě vyšel senamčníapis:

scens K 12.

Jících kapitol: I Úvod. II. Původ. III. Jevy

X VIIL—X. Pokasy Crookesovy, Žólnerovy,

JÉ se duše zemřelých zjeviti? XIV. Působí

znání původců. XVIII. Má dábel moc pů

X

Gustav Francl v Praze, 536-1.

a čokoládě

které v nejlepší jakostí jen z pravého horakébo

vyrabitel vyhlášených sucharů

za nejlepší.

a © V

, Cvičení

duchovních správců i katolických

Stran 44, registr. 8". Cena 1 brožova

fo ObjednávkyvyřídíBlsk. knihtiskárna, Á

„u Anděla“

Váženémuobecenstvuv Hradel Králové

moderní drogerii, obchod

jakož j potřeb toilotních. Pro domácnost koření,vína,

velmi solidní a ceny mírné.

bude vždy každého úplně uspokojiti, žnámenám

* $ If m NapsalJanBě
JE P Dílototo nanej

novodob. apir. IV. Spirit. u národů pohan

Já Gibierovy, Lombrosovy. X1 Theorie. XII

jevy andělé? XV. Pravý původ. XVI. Spi
X

sobiti jevy spiritist,? KIX. Smutné následky.

JÉ Laskavé objednávky vyřizuje obratem pošty

Melantrichova nlice. palác Městské spořitelny.

pa$*> Velejemné "ME

jsou

másla vyrábí

w Lomnici n. Pop.

Zásilky v každém množství, dobírkou vyřízení

snoubenců.

snoubenců upravil a konal

ného výtisku 50 h, vázaného červeně

E o c

a okolí dovoluji ai zdvořile ve známost uvěstí,

- materialní a barvami, 

čaje atd., jakož i gumové sboží chirargické a obrany.

V té hakláji, že bo mi laskavé přísně ctěnébo

se v.dolfánakéjeté|. Jann Ů

[=" [
Bp" Čtěte a rozšiřujte

tyto spisy, jež právě vyšly

v II vydání: |)Z domácnosti sociálních demo
kratů. Prozrazuje J. P. Hradecký.
Cena 16 hal.

Jubileum marianské a Lurdy.
Píše Dr. Fr. Reyl. — Cena 8 hal.

Husitství a svoboda. Píše Jiří
Sahula. — Cena 8 hal.

ČD

O00000000000000000
8 Uměl. atelier

pro církevní malbu

Josef Můhl,Az, time
akad. malíř v Nové Pace, Čechy.

Pokládám si sa čest veledůstojné du
choveastvo zdvořile upozorniti na své

umělecké atelier
pro malbu církevních obrazů,

které uměleckým provedením
na plátně, plechu atd. ve všech Velikosteeh
a úvláštělevnou cenou vynikají, jako: ol
tářní obrazy, křížová cesty, obrazy pro

praporse, pca.M obrazy atd. atd.
Podobizny

dle fotografii v každé velikosti se přesně
převádějí.

Ó

o
©

Ď



a 1 y.
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= 3 | Ká ©% |š vy syrové druh 3; Pražené druhy ká
= s Y SY Y higienická 2 |= Y VYA E , ; : "Gamata | ka. velkopražírna P ; Cenaza |ókg frankodo
ší Zaručených dobrých chutí Jaz. | rano, kávy. Á| Oblíbené kávové směsi: 1kg. kn stanic|
9 S '
8 -| 1)Santosostřejší©.. <.. <... K2 : ;
č č| 2 SantodobrýPt 2401ee EKávy 1.| Brasilskásměs K 250| K 1250© 4| Santos lahodný . < © < < -2 < + 4%. . 83 ň : r . .

šá 4! Viktorievelkozrnné ostřejší . . . . . « - 250 1860 Joa denně 2. Santosová směs : » 260, p 18—

s Ž 6 Kompinas ha etejemný, zelený . . . . „ 250| 12-50 zptvé pen 3.| Vídeňská směs „280| , 14—© Jantosperl.. lahodnýa vydatný.. . . . „ 250, 1250 sou tuhé nekro- ě . .
5 s | 7) Jamaikaaromatickáa silná 3 — „ 260 13 pené, nemaštěné 4.| Perlová směs . . „»310, „ 1550
-- 5 Zavovýkampinas světlý a jemný „ 260| 13— a prosty všech 9.| Holandská směs. „ 320, „ 16—28 ubaaromatická©.. ©<<+++. — ; “ ě . —
2 > [10Domingola.velkozrané 0 , 290 1450 škodlivých přísad, 6.) Pražská směs. Z „ 940 „1
£, 3 | 11)Ouatemalasilnájemná . . <... . „ 280| 14— Následkem toho 7.| Král. Hradecká směs . „ 380| „19—

3 15 - aromatickáasilná ....... - 290 1450| staly se naše kávy 8., Berlínská směs „4—| 2 20—n velejemá. < < <. <. +.. ž — i ějšími x
3 ju Jára holandská,pravá světlé |" 50 1750, | *loDlíbenějšími. 9.) Paříšská směs „ +20| „21—É 15| Ceylonpravýnejjemnější<... .. .. « „ 3-70|1850 i : —
= 16 perlový aromatický. . . . . . . | „ 370| 1850 -k 10.) Zvláštnosti . " 140 » 32

11)Menadohnědépravé. <. <.. <... 1, 380, 18—

Čokoláda
eškeré druhy na skladé.

Čaje Čokoládovéanky1 kg Sklady"40.

Balíčkový čaj Kakao. rumu, cognacu, jemných likérůDruh alloKov Veškerénejjemnější

známka | druhyna skladě, a veškerý ch druhů vín.ws | d T * ——
Congovelkýlist '/, kg. . K 280 "i " I : m je Mandle,
Souchonglist drobný K 320 : : jl : rozinky, vanilka, Na požádání

. Sachong Ia. aromat —.. K350 | 90 gr. K —80, —60, —50, —40 |- : , ;
: Moningvelejemný K 5—| 100, —.1860,120, 1-—,—80|| jakoži veškerézbožído >- zvláštní cenník franko. "m
i Pecce < < 22 K 6— a velký výběr čaje oborukoloniálníhospada
| v známkách jiných. jící v jakosti nejlepší a

nejlevnější. —

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové.

Záložního úvěrního ústavu v Hradci Králové
po K 400.= jmenovité hodnoty v úhrnném obnosu K 2,000.000—.

z dosavadních K 2,000.000'— na K 4,000.000-—
vydáním 5000 kusů nových plně splacených akcií na majitele znějících po K 400— jmenovité hodnoty.

t. r. č. 25609 schváleno.

starou opět jedna akcie nová.

tstřední banky českých spořitelen v Praze a její filiálek v Brně a ve Vídni.

Staré akcie budou při předložení okolkovány a ihned vrácenyPři upisováni musí býti složeno na každou upsanou al.ci K 130-— hotově jako záloha.
Druhá splátka obnosem K 150— na každou akcii musí býti splacena do 31. pros-nce 1906,
Třetí splátka obnosem K 150-— na každou akcii musí býti zapravena do 81. ledna 1907.
Jinak ponecháno každému upisovateli úplně na vůli složiti i celý obnos najednou.

má upisovatel již právo na dividendu pro rok 1907.

spěch reservního fondu Záložního úvěrního ústavu v Hradci Králové.
Jinak platí ustanovení $ 7. stanov banky. správní rada
V HRADCI KRÁLOVÉ, v říjnu 1906, p BC



Besídka.
O SLOVANSKÉM VELEHRADĚ.

Píše poataice.

Počet poutníků na posvátný Velebrad
stále vzrůstá. Nezapomenu nikdy ua mocný
dojem, který na mne učinil velebný velebrad

do této svatyně vabonpití Již od dětství toužilomé srdce spatřiti kolébku našeho duchovního
snovuzrození v Krista Pánu.

Je tomu letos právě šest let, kdy oko
mé poprve spatřilo náš drahý Velehrád. Od
té doby každý rok tam pataji. Kdo putaje na
posv. Velehrad v duchu křesťanské víry, na
děje a lásky, ten putuje také s pokornou myslí
a dívá se na vše tedy okem víry, a tudíž
apravedlivě soudí všecky okolnosti.

Kdo vkročí do svatyně velehradské, stane
vé svatém zanícení a úžasu s dechem utaje
ným, aby se slzou vděčnosti pokochal se krásou
a velobností její.

Pamatuji se jako by to dnes bylo, jak
krásně tehda byl hlavní oltář zapadajícím
sloncem ozářen, a jak celé presbyterinm tonalo
v čarovném světle. V pozadí oltáře obraz
Panny Marie. (a) Svatý Cyrill, umíraje v Římě,
(+ 14. února 869.) loučí se s bratrem Meto
dějem a dojemně žádá: „Neopouštěj, bratře,
Moravany dobrél“ — jak obraz i nápis v levo
pozorovateli svědčí; kdežto na prostředku (b)
obraz připomíná pozorovateli poslední květnou
neděli roku 885., kdy svatý Metoděj oa Vele
hradě loučil se, napomínaje svůj lid věrný a
něžné prose: „Děti, bděte u mne až do třetího
dne.“ — Prorocká tato slova se vyplnila 6.
dubna 885. Na krásné skopiné nejlépe prove
dena jest postava klečící ženy s chlapečkem.
Pozorovateti v pravo, tedy ua epištolní straně
(c) zobrazeno, kterak svatý Metoděj po smrti
sv. Cyrilla přijalod papeže Hadriana „palium“,
odznak důstojnosti arcibiskupské, roku 869.,
což i doloženo latinským nápisem: „S. Metho
dias archiepiscopus Moraviae constitutas ab
Hadriano II. Ao 869.“

Na boku epištolním jest vytesán sv. Václav,
na evapgelním sv. Ludmila. — V postranních
lodích jest ve dvou kaplích oltář av. Cyrilla a
sv. Methoděje, u nichž ae čte mše sv. takřka
denně po celý rok; v době letní, se u těcito
oltářů měl svatých slouží denně i více. Jest
čestně a zbožně pamatováno ve velehradské
svatyni na oživení památky svatých apoštolů
slovanských.

Když pobledne pozorovatel na klenbu
chrámovou, spatří tam na jednom klenbovém
poli nad kazatelnou kráený obraz „Křest Bo
řivojův“ e nápisem „Effandam saper vos aguam
mundam", (Ezech. 36,26) t.j. „Vyleji na vás vodu
čiston.“

Chrám velebradský jest držán v největším
pořádka a vzorné čistotě. Rovněž tak bedlivě
ostříbají Oo. Jesuité ohrám Svatohostýuský,
jak jsem se přesvědčila. Velikou čest dlužno
vzdáti tovaryčstva Ježíšovu, které s nadšením
a obětavou láskou tolik o oba chrámy 8e po
staralo. A zajisté, že synové proslulého světce
Ignáce postupují na Velehradě i v dacha sva
tých apoštolů slovanských. Zajisté kdyby dnes
mezi nás vkročili sv. Cyrill a Methoděj, jen
s láskou by uvítali, že chrám velehradský jest
zasvěcen královně všech avatých; vždyt jistě
úota k Panně Marii také sami šířili a církevní
modlitby ke královně apoštolů sami do jazyka
slovanského překládali.

Že prodává laik, který jesuitoa není, také
pohlednice s textem německým, to zajisté slo
vanskému rázu Velehradu pramálo škodí. Na
toto památné místo chodí také dost Němců.
A jen ať přijdou cizinci obdivovati sa tak
krásné slovanské svatyni! A ta není nejhůř,
že i pro ně pohledky jsou přichystány. Jak že
to je v německých Vambeřicích? A nikomu
nenapadne říkati, že snad pro českou pobledku
tam vládne dach slovanský.

V chrámě velehradském a na Hostýně
nachází se na pobočním oltáři socha sv. Ignáce;

| UNLÁ

zajisté zcela dobře, poněvadř tovaryšstvo av.
Ignáce má svého zakladatele ctíti. Však si sv.
Ignác zaslouží úcty veliké od každého ovědo
mělého katolíka,

Jak vzorně a přesně církevně jest vedena

liká processí každoročně přesvědčují. Otcové
jsou kněžími celou duší, celým tělem. Svojí
borlivostí imponají každému. Že posud není
dobře postaráno o hostince moderním pože
davkům vyhovající, to jest ovšem záležitostí
tamního obyvatelstva. Ale „Družstvo Velehrad“

postaralo se již aspoň o řádnou, čistou a poodlnou noclehárna. Rovněž „Matice Svato
hostýnská“ pečuje bedlivě o pohodlí poutníků.
Naskytají se ovšem různé překážky, které
nemohou býti odklizeny ihned, bez obětí, bez
práce. Hleďme tedy také sami spolopůsobiti
na zvelebení posv. Velehradu a Hostýna. Kdo
můžeš, přistap za člena „Družstva Velehradu“
a „Matice Hostýnské.“ A pouť na tato místa
památná posílí duchovně každého Tu se schá
zíme jako dítky jedné rodiny, jedné matky,
utvrzujeme se navzájem v cítech náboženských
í vlasteneckých. Čteme-li pozorně „Hlasy Svato
hostýnské“, jistě seznáme, jak velikou práci
otcové konají.

Ku konci volám: Zachovej nám, Bože,
zasloažilý a svědomitý řád tovaryšstva Ježí
Šova a věrného našeho zastance dr. Stojana,
který o Velehrad a Hostýn získal si též zá
slah neocenitelných! Královno všech svatých,
oroduj za násl

| v Ďáslavi

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
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

Továrnare
na zpracování ovoce,

pálenka kodaku a výroba likérů

JG Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

dříve sávod na sušitkování ovoce, salošený A|
r. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách 4

— mbízí —

koňak, slivovici, borovlčku, jeřabinku

rumy a punše, likéry, sladké ovocnvíno, bíléi červené,vino borivkové (medici
nalní),výna sladká avino Šumivé (šampaňské).
Upozorňujeme uvlášť na výtečný a při takoré
jakosti velmi levný koňak a
Slivovlol, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenamí: roku
1891 na jub. výstavě v Praze: stříbrnou medaili
státní a diplomem slaté medailie, ij

nýmí diplomy s právemražení Hate moadle,

097
u Dra.Ant.Brychty a
VADEMECUM

seu Brevís synopsis materiarum et

l casuum in cura animarum freguen

Veledůstojnému

duchovenstvu!

Kar. SvětléJan Olaněk, 225

Stran 58489nabízí za onižŽenou cenu

Konvikteké ul., ený paslř spe

K 160 (místo K 320)
Biskupská knihtiskárna,

etelné na kostelní náčiní, doroluie
1 doporučiti svůj hojně zásobený

sklad ve vlastní dílně rněně praco=
vaných kostelních nádob a máčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciborik,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky, nádobly atd, vše
v přesném slohu církevnín. Staré
předměty znovu opravuje v původní

ntenci a jen v ohni slatí a střtdří. Na požádání hotové
réce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.

veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnéma nahlédnutí. Provedení sd nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce.Žádné presované vý

rodky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

KXXXAXOXXX

Půjčuji za nejmírnější poplatky xobleky
ke všem národ. slavnostem *

obleků historických. :

ovětoznámý pravý

malinský křen

i pro dětská představení;
sklad

Hradec Král., Pětidomy, č. 2. —
KXXXXXXXXXAX

se zaručením.
5 kg. balíček franko.

Praha-l, ol.|
AAIXIXIOOCOXXAOICX

8 8 15 kořenů . 5K5ó0h
20 » 5 nu
206 „ 4, 50,
30 3, 7,

—— od 10 kg. výše dráhou nevypla
čené za ceny levnější.

Neb směs a sice: 5 kg. křenu,
3 kg. cibule, 2 kg. mrkve, 2 kg.
petržele, 1 kg. česneku a 1kg.
cerelu, vše za © K zasílá proti
dobírce neb dle dohodnutí

nejstarší zasílatolství pravého malínského křenu

J. M. Jireček,
Kutná Hora.

Prosí se o přesné udání poštovní, respektive ná
dražní stanice,il:

Ň.
i

„»*"=—— „m



ještě ty staré, pravé,
nefalšované ©—

900000000000

dortové výstupy
nákladem knihtiskárny

benediktinů rajhradských v7 Brně.

Dosud vyšly 4 sešity po 80 h.

a kdo cbce se dobře pobaviti,
nemeškej zaslati peníze předem, neboť
při zaslání obnosu předem dostane

sešity vyplaceně,

Zdarma úplný seznam knih,

v | 4. obrazy, — křížové:

0 | tá r | cesty,—postní.

obrazyatd. =
doporučuje

„ HI ávka, atelierpro cirkevní
Praha-Vinohrady,malbu,

Čelakovského ul. č. 9.

Nákresy a vzorky franko.
Na sta doporučení k volnému nahlédnutí.

Z P

| pozor!“gm"BE
Papežská knihtiskárna benediktinů
— — rajhradských v Brně — —

vydává zvláště pečlivě upravené :-%5á:ezice:s:

divadelní hry
pro ochotnická joviště.

st= Dopištesi o seznam. <p

PIXRO
prodá se v Choltiocioch,

velmi zachovalé, krásného zvuku,
za 300 korun.zjC. k. místodržiteletvrím koncessovacá.

Realitní Kancelář
Inž. C. JANA KOTRČE

v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veškerých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,

mlýnů, domů, Stavobních míst, dolů, továren atd

Veškeré předběžnépráce jak technické,
tak právní vyřizují 8e co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská,

zahraniční.

Kancelář „Hůtel Hyršl“,
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

Bližší sdélí p. Turyna, strážník v Cholticích.

I
OOOODOOOCX

Čtěte! Z
4 domácnosti soci- E
álnich demokratů. m
Řada Ii "35 SRP- PlžeHradecký.

Vyšlo jako 9. a 10. číslo „Časových Úvah.*

Již prvý dí) hořejší práce těšil se tak značné
pozornosti, že byl vydán v U. vydání. Zajisté že
1 I. řada, která ještě zajímavější světlo vrhá do
poměrů ve straně socialistické, bude čtena se stej
pou horlivostí.

Stran 64. Cena 16 hal.

Při bromadných objednávkách větší sleva. "iM
Objednávky vyřídí obratem

administrace „Úasových Úvah“ v Hradci Králové,

L

©

vnitřní a

©

>
00000000

nervové.
LA

>
[590000000

. "*
*»

«

Alois Topič,
zkoušený učitel,

vyučaje

jazyku anglickému
+

Anglo-německékroužky
třikrát týdně.

+

Jiříkova třída č. 231. II. poschodí.

j" 17
SAVA VAVA AOAVAVAVA VA, 22 M

9
Udělejte maličkým radost a objednejte

v Papežské knihtiskárně
benediktinů rajhrad. v Brně

| „Anděl strážný“
Ročně 10 sešitů o 2 arších

== za |DK 60 bh.

|

OMP*>V tisku ne nalézá a vyjde
k novému roku 5907.

P. GOFFINE-A:

Domácí postilla.
Tiustrované vydání, s titulem barevným,
se 6 barevnými a 140 černými obrázky.

Uprareno ve 3. vydání dle 92. vydání původního.

Cena Postilly vázané v předpla
cení do konce prosince t r.
- 9 korun, později 11 korun. =

Upozorňujeme na tuto vzácnou knihu, ješ
vypravenapo třetí na ponf po vlasti naší,
má státi sekřesťanským rodinám zdrojem.
náboženské útěchy a povznesení

-Nabladatel R. PROMBERGER knihkupecv Olomouci.

?Máte již?
Seznam knih

z Papežské knihtiskárny bene
diktinů rajhradských v Brně?

Ne=li,
dopište si o něj a nebudete litovati,

neboť najdete tam

a mnobv jiných zajímavých,
zábavných a poučných knih.



SUKNAŤ—ÉED9 po | Obchodnídům se sukny. w Hradci Králové.
Plana,

planina,
harmonia
+várhany

nejnovějších
voustay — lovně

(DN
SO

též na splátky a výměnu nabízí
první královébradecká (ovárna

AL.HUGOLHOTA,
HRADEC KRÁLOVÉ.

£ Sklad na Velkém náměstí č. p. 39. $
vedle lékárny.

Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.
Cenníky zdarma « frankr. Pochvalná uznání od

„předních českých umělců. První výstavní ceny.

,—————————————————..

Šeobecná úvěrní Danka

v Hradoi Králové,
llálka ve Vídní VL.,Getreldemarkt 18,

přijímávklady od 1K počínajena
úrok 4-5, dlevýpovědi.

-Záruka hotově splacevých závodních podílů, fondů
reservních A jiné ca. K 400.00000. Složní lístky

pošt. spořit. zašlou 8e na požádání zdarma.

Poskytuje půjčky úředníkům, učitelům, důstoj
míkům, obchodníkům a vůbec důvěryhodným

osobám všech stavů na výhodné splátky.
Poskytuje zálohy na cenné papíry a skvosty a

zabývá se všemi obchody bankovními.

K době

Vánočníj
dopornčují uctivě

Petra Buška synové
uměl. závod sochařský a řezbářský

pro práce kostelní

V dyOŮPOVĚ

Če hy).
Zal. 1853.

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký zárod —

pro MalDu

oken kostelních
PRAHA-TI,

č. 145 st, Malá Karlova
al. čís. z0nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků oa Malém ná
městí pod louhim) dopo

ročuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému /i
guralnímu provedení a

sice$ se belesnými
rámy, sílémi vsasením.

"Veškeré rozpočty, akizky i odborná rada bezplatně, beze
všízávaznostijku definitivní objednávce.

„SED“ Nesčetná veřejná I písemná pochvalná uznání.<

Založeno roku 1836.

—EE"
Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pla X.
(pravá podoba)

světlost obraza samého 23X30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkusném

passepartout nabízí důstojnému ducho
venetvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárná
v Hradel Králové.

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
danýmK 5-.

*r

Jm

Na skladě jsou též dopisnice s obrazem
Lva XII., + nejdp. biskapa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy.

LE =16
ražená od K 13—

TV Kudlzkouškanadmíruuspokojí.

Fr, Jelínek, Slatiňany, Čechy.

OBE me

výtečné chuti; zásilky 5 kg. franko
dob. zelená od K 11—, pěkně

Železný nábytek
' postele skládací. . „ zaK 760

tytéž postele v silněj. provedení —————
postele s plnými želez. stěnami . od „ 25—
drátěné matrace pon I8—
dětské postele. n „ld—
kolébky . » „16—
mycí stolky „n B

. Stojanyna šaty. n nl
| stojany na deštníky S

RG“velicepraktické >

skříňové postele
(pro úsporu místa)

s plnými železnými stěnami

|

s matrací plněnou jem. dřevitou vlnou ve velik.
: 80X180 cm za K 29—. Tytéž postele bez
i plných stěn a s pérovou matrací za K 25—

doporučuje firma
l Praze, VáclavskéJAN STOUPA "ání ©az

ORP“ Illustrované cenníky zdarma a franko. "W

(3 C

Podobizny nejlepší!

W
„a k. dvorní fotograf

firadec Král.
Adalbertinum.

Fotografování světlem umělým
Patent Langhans

umožňuje momentní přijmutí při kaž
dém počasí a každé době.

Zařízení toto zde

|

: 444442
GRANDHOTEL

ps“ v Kolíně.“l
Znovuzřízenépokoje, místnostikaváremské
a reataurační. Každou dobu dobře upravená
studenái teplájídla. Vina stolní vlastního
pěstění, plzeňský prazdroj, vyleželéko
línské zámecké pivo a pardubský porter. —
Omribus ku každému vlaku. — Ku poradám a
schůzím zvláštní oddělené místnosti. — O hojnou
návštěvu prosí

Josef Paseka, botelier.

k
|
|
|

|
>

Poustkóva

Plzeňská pivnice
v Kolíně.

Založ. r. 1869, Založ. r. 1469.

Útulné, vzdušné restaurační míst
nosti vodními ventilacemi opatřené. Sní
daně, obědy a večeře v každé době svě
domitě upravené Zvamenitý. vyhlášený
Prazdroj a pardub. Porter. Nejlepší dc
poručeví sl. farních úřadů při dodávkách
piva v lahvích a v soudkách pro visitační
bostiny a pouti.

Nejreelnější obsluha

Pro porady a schůze zvláštní místnosti.

J

angl. ložnice z tvrdého massivního
dřeva (žádný fornýr) nejmoderněj
šího a bohatého provedení se za

ručením:

2 shříně dyoudvoř. se zásuvkami,
2 postele,
2 noční stolky s mram.
1 umývadlo s mram.
1 zroadlo,

na každou stanici zasílá

továrna na nábytek a dekorační
předměty

K. V. Skuherský,
Hradec Králové.

Též na mírné ačsíční eplátky.
Žádejte prospekt a cenn k zdarma a franko,

Pryní český katolický závod ve Vídní.

František Řuher
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; Da požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd.
Videň,
VII 0., Seiden

gasse čís. 35,

Na ukásku sasíli
se vše framco.
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něsů RŮŽIČKA 4 RŮSSLER noonání |
v Eardubicích.

Cenylevnéa pevné. L odděl.Tovární sklad suken a jemných látek "a
-aje

IL odděl.Dámaké látky hedvábné, viněné a prací
Očekávajíce lask úvště hléd

Př m „psovní HI. oddělKoberce, záclony a výbavy pro nevěsty. natí naších-závodůMě "nncenéhonákupu,o

„NB. Zvláště Apoerňujeme na naše zefirové kanafasy a trváme v dokonalé úctěspecialituvébyR.A A. Růžička 84 Róssler.
+

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se Ignáce V, Neškudla Syn

Kr e j čík první a nejstaršíodbornádílnapasířské | (rotakolovanátroa : |

V PRAZE, Karla Zavadila !'JablonnémnadOrlicí(v-Čechách)R(bratr P. J. Nolkudiy, faráře ve Výprachticiek) |

umělecký závod so- v Hradci Králové č. 88. doporučujeP. T. veledůstojn.duchovenstvu
chařský a řezbářský. k zhotovení veškerých ko- | M svůj osvědčený a často vyznamenanýně stelních nádob zestříbra,| (

Pisá . tiny na Letné čísle G1E-VII. bronzua jinýchkovů.odnej-| výrobní závod
Sklad: Velká Karlova ui. č. 30 čjednoduššího do nejekvostaěj.

ího provedení, v každém
oručuje uctivě své chvalně známé: sochy, oltáře,

ylšové , jesle, Boll hroby, kříše, ,
vzorku a ryze církevním slohu.

Hkyata.dleslohuheteně,Pe PRE:

Vše přesně, čistě a důkladné
shotovuje se v mé vlastní dílně

premie, oroke a děppředmětyo] “ 80dár

jen ručně, čímž umožněno

Půrodní(nákrany cenník a rozpočty hoshlatně a
franko.

mi dodati veledůstojnému du
chovenstru práci trvalou 4

C Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

uměleckou za ceny přiměřené.
Veškeré vzorky jsou Jeho

Blskupskou Milostí revido
vány. Nejlepším mýdlem jest

Mošní nádoby jen v ohul
alatím sa ceny velice levné. mýdlo s vranou

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry-:le, řádně s n touto octrannou známkou.
levně vyřizujíUnělckéřezbářské práce Vše zasílám jen posvěcené.

by

jako:kříže, rámce, ozdobné hotovésl inkukázkufrfrenko
předměty pro domácnostatd. provádí se znělou.

závod řezbářský Chudělm kostelům možnosplácet bez přirášek.OR“ Sta odporučenía čestných uznání po race. "ji

Prosím veledůstojné dochovenetvo o laskavou přízeňJosefaSoudila|+***
v Hradci Králově,Malénáměstí,číslo110. F Továrna na cottagová americká 1

X06X0 KROKONOKROK H A R M 0 N | A veš 1906. nád"Antverpy 1006. Zlatá medaile.

: též svropskéhosystému n a S čabo omoání,|Jan Horák Pg) Pajkrácspol.

ZlatámedaillePardubice

"o[lupomV34730061SÁPUOT

00613HYdoTspom97917

0.MONOPOL“soukenník akclová svíčkárna a voskároa v MI. Boleslavi.
Torární sklad PRAJA, Václavské náměstí 40.

v Rychnově nad Kněžnou v Hradci Králové. PLZEŇ.Sas
fToráraí sklad PLZEŇ, Saská ulice číslo 7.

MG6DxC. zasílá na požádání vždy Sklady: Telefonč. 416.
dle roční salsony kollekci Budapešt,VIII.kerJózsef
nejnovějších druhů pravých kórát18zs. — Praha,

Ferdinandova tř. 48. —
Vídeň-VII., Mariahilferstr.

86.

Cenníky zdarma a

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

zemských.
Četná uznání zvláštěz kruhůvele

DKÍSDRERDKPD

Mavštivenkydůst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- franko.
sluze mého ryze křesťanského závodu za Nejmižší měsíční

ý dobuvícenež třicetiletéhopůsobení. splátky. všeho druhuUčiňte, prosím, malou objednávku na “ nebízí bísk. knihtiskárna v Hradel
P. T. duchovenstvu zvláštní výhody. Králové.X , zkoušku. “ ú2 Velejemné lá na ry.

ŠÍ Tetoa látkybarzvýšení voní"JJ | RATARTOKOTOFALARAtAARATATARAřH
XGB3XC663XC653[XIXG8DX 680 X G8DX G8 X 663 JAN KALIS,

NCÁÁÍÁLIÍCÍÁÍÁCÍCÍCÍECÍLE ÁCIÍCÍCIC| hodinář a zlatník v Rychnově n, Kn.| A : o0 o o: SY cd A$ ; : 28 dopisnice ©
UznanýMěnejvýbodnější levnější ná- me Ě a- "m ka

kupnímany,vRakonskuvoškerých 0 ; 6 V Ke se
| ©

a| 54 ši ko 206K novinky 300%
«

OS 6 . AT aeh U 38 2. |GX©dopisnic uměleckých c%s
= BZ i má ve velkémvýběruna skladě Rorádla, praporů, přikrovů,koberců a| z sE “

kovového náčiní +vepýrobnáchnejstaršího= = = n = dě een, untikrariat a ně
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele 2 : i E 6 © © —— závod hudební —— 0JosefaNeškudly„u 25y Bohdana3zí ve velkém výběru: a

dimkyvšechdruhůa sonstav.PemdlovéhodisyA M elichara - Ré
v Jablonném n. Orl č. SY SkrásojchořechovýchMech Zluténné i a“

skvosty, jako:řetízky,prs náram dě v Hradci Králové. E
Obrázkovéoemalky,ropa ní 8 j. v nejmodernějšímprovedenís úplnousárukou/| G3 (Býv.závodPospfšílův,salož.r. 1808. SF

kvýběrufranko. Důvěryhodnýmsásilkyma výběrléš i nasplátky s —Benní prodej novin. — s

Adresovánívždy doslovnése vyprošuje. bes svýšenícen. — Založenor. 1848. 6 beVaky aALICEVIIIIEPIECES OOP | 2 ZSV: bobe ěVY



zaručeno, že znárná chlupatá potvora 8 ocasem,
kopytem, rohy a červeným jazykem ze sukna
a zaječích kůží jest skutečným portrétem ne
přemožitelného odpůrce Božího, redakce Volné
Myšlenky vypisuje tímto cenu 1000.korun na
získání pravého pojmu 0 čertovi. Cena bude
vyplacena každému, kdo dovede... pravého,
nefalšovaného, všemi známkami opatřeného
čerta čili ďábla. V nedostatku celého Čerta re
dakce vyplatí plný obnos za pravé čertovo
kopyto, pazvor nebo jazyk (assafoetida nestačí),
ba za j+den iedidý chlup z jeho ocasu. Pánům
doktorům theolog:e naskytá se zde krásná pří
ležitost získuti slušnou snmu peněz... Zcela
vážně se podpisuje redakce Volné Myšlenky.“

Zde tedy máte ukázku „vážné práce"
Volné Myšlenky. Sebere se učenost o ďáblovi
z pohádek, z loatkového divadla a z výmyslů
pověrčivých pastorů a pak činí dotaz — na
kotolickou veřejnost. Volná Myšlenka přišpendlí
katolíkům na záda tabulku 8 posměšným ná
piserm a pak volá: „Vizte, jicí jsou to hlupáci!“
Jak se říká takovému jednání? Volná My
šlénka bojuje proti katolickému náboženství;
a nezná ani tolik, že totéž náboženství pro
blašuje ďábla za pouhého ducha? Chce-li vě
děti mocí mermo, „jakou podobu má ďábel“,
ta se inusí obrátiti s dotazem na vůdce pro
testantů v XVI. století. Ti by jí to spíš vysvě
tlili než katolíci. Vžd+f na př. Luther, který
prý „kácel pověry“, viděl ďábla v podobě psa,
v podobě vepře a hned zas v podobě hořícího
vícbu atd. Tedy jen s tou výzvou na pravou
známou adresso! Masfime rozhodně výdělek
1000 korun přenecbati Jidem jinýro. A chcete-li
viděti aspoň čertovo kopyto, nesmíte chodit
ani k nrotestantům; přečtete si ještě jednou
řádky, které jste napsali a snad to kopyto
v nich naleznete.

(3) Hrozná krvošíznivost „kleri
kálů“. Panu dra. Bartoškovi jde o hrdlo.
Hrůza hrůzoncí! A sama „Obnova“ nejspíš
ukládá o jeho život.

Aspoň sám volný myslitel dr Bartošek
píše v 7. čísle „Volné Myšlenky“: Žo katolíci
XX. století dovedou být stejně krvežízuiví (11),
že zabití jinověrce dosud nepovažují za vraždu(?),
ba naopak spíše za zásluhu v očích svého troj
jediného bobá, o tom svědčí Štvavá stuťf uve
řejněná v královéhradecké „Obnově“ ze dne
26. října“. — A co okrutného, krvožíznivého
ta nešťastná „Obnova“ napsala? Náš pražský
dopisovatel napsal v ouom čísle pod nadpisem
„Ortel smrti nad drem. Bartoškem“ tyhle
řádky:

„Sloup „Volné myšlenky“, dr. Bartošek,
tady v Praze nedávno prohlásil, že po vyho
zení náboženství ze Škol musí se zabrániti a
zakázati rodičům, aby náboženství dítky ne
vyučovali ani doma. Čtenáři, nerozčiluj se pad
tímto fanatickým skřehotem volného myslitele,
jsouť hlouposti, které přijímají se klidně. Celá
přednáška bude otištěna asi ve „volné my
šlence“, částečně ji přinesl také „Čas“. Jest na
nejvýš žádoucno, aby se co nejhojněji četla,
neboť vysvitnou každému spousty nesmyslů,
které tam voloý myslitel nacpal a které in
tensivně osvětlují rozhled a soudnost pana
doktora zvlášť a „volné myšlenky“ vůbec.

Pan dr. Bartošek svými nápady před
stavil ge již také v Jótě v „Přehledu“ Uveďme
aspoň jeden: „Jsme vědecky deterministy /vě
řícími, že vše se děje nutně), v theorii budeme
odmítat svobodu vůle, ale prakse naše jest
opačná. My nadále soudíme, odsuzujeme, tre
stáme, dokonce i smrti.“ Ale opravdu, pane
Bartošku, toť jest kakraholtský pořádek na
světě, že již všechny zločince nepustili ze ža
lářá! — Noní tu pomoci. Jako onen občan
v revoluci francouzské psal zákonodárnému
shromáždění, vzkazujeme podobně p. Bartoš
kovi i my, aby ve dvou měsících pod trestem
smrti vrátil se ke zdravému rozamu.“

A teď — po doslovném uvedení „krve
žíznivých“ řádků — tážeme se pana Bartoška,
zda jest tolik nechápavý jako úzkostlivý šosák
či zda rafioovanou nepravdou chce zúmyslně
překrucovati smysl řádků těch? I čtenář prů
měrného vzdělání sezná, že slova našeho do
pisovatele „pod trestem smrti“ jsou jemnoa
ironií a odpovědí na vlastní Bartoškovo vy
jádření: Trestáme dokonce i smrtí“

Chce-li vidět dr. Bartošek krvelačné lidi,
ať se podívá na židovské revolucionáře ruské.
Krontí-li farizejsky očima nad ironií našeho
dopisovatele, proč neodsoudí raději rázně naše
socialisty, ktefi židovské ruské zákeřníky chvá
lili a pa ně peněžní sbírky konali? Proč ne
odsoudi) řízně krvavé násilnosti socialistů
prostějovských, ve Slatinanech, v Hlabočepích,
atd.?

Tu máme pádný doklad „snášelivosti“ a
opravdovosti“ průkopníka Volné Myšlenky.
oklad zvlášť zajímavý. Bašit do katolíků za

jovníkovi látky k vojně, nalezne si ji aspoň
ve své bajné fantasii. Nic se, pane Bartošku,
o aré brdlo nebojte! Ti, co házejí zákeřně
pnmy, nejsoukatolíci, nýbrž lidé „moderně“

vychovaní. Jen ať tací Bartoškové žijí dál jako
odstrašojící příklady, jak zajímavě pravdo
mlavci proti katolictvu brojí.

Bratři Ježíšovi. V „Bosedách Času“
č,44. str. 367. píše dr. L. Brtnický v Glossách
ke královébradecké debatě o inteligenci a
náboženství, Bratří Ježíšovi mezi. jiným.takto:
„Když se jednoho dne probadil kritický Rozum,
zatoužil vyzkoumat něco o životě Ježíšově,
Byly v literatoře světové biografie tolika slav
ných lidí: Perikla, Caesara, Alexandra, Cice
ron — jenom o Ježíšovi, který rozechvěl
srdcem lidstva na dlouhá století a tislciletí,
nebylo kritické biografie. Učenci začali pro
bírati zprávy v evangeliích obsažené a přišli
na zmínku, jíž ai nikdo (??) před tím nevšiml,
že Ježíš měl více bratři. Tím se thevlogové
pohoršili, nebsf to bylo proti jich dogmatům.“
Kdo by z toho neuzavíral, že p. dopisovatel
domnívá se, že blud o bratřích Páně jest vý
sledkem vědeckého a kritického bádání u že
Se objevil asi teprve nyní v době nedávné,
nebo že byl docela dokázán těmi uevěrci, jak
sebe i své stoupence stále s chloubou jíoenoval
prof. dr. Masaryk? Pánové! Tak tvrdil již ve
čtvrtém století kacíř Helvidius, Jovinian, Vi
gilantius a celá dražina podobných kacířů,
kteří se jmenovali Antidikomasiani. | Nestavte
na odiv tak hrozaě svou náboženskou nově
domost; než mluvíte nebo píšete, přečtěte si
aspoň uéco. -- Učencům odporoučírme a8poĎ
Kirchenlexikoo, na který se tak často odvolával
prof. Masaryk, jehož však víděl asi jen hřbety;
a obzvláště celé pojednání sv. Jeronytma, který
žil od r. 340 do r. 420 a celou báchorku o
vlastních bratřích Páně, a zejména tvrzení prof.
Masaryka, že Maria Panna tněla více synů, na
prosto vyvrátil V tomto pojednání sv. Jeronyma,
které jest v jeho spisech, vyd. vPaříži r.1624
díl II. str. 309a násl. pod názvem„Hierooymus
adversus Helvidium de porpetua Virginitate B.
Mariae“, se dočtete, že Helvidius byl „homo
rusticanas et vix primis gaogue imbutus lite
ris“, a vy pravíte „učeucí.“ Tam se také do
čtete, proč ty všecky nesmysly hájil. Nevěrci
nám o debatě v Adalbertinu nic nového ne
pověděli, obřívali jen staré nesmysly. — Příště
více.

Politický přehled.
Volební oprava výborem volebním posla

necké sněmovně předložená téměř už jakoby
byla přijata. Ukázalo tak přijetí pilného ná
vrbu dra. Gessmanna, aby se s volební opra
vou jednalo jako s pilným návrhem. Pilnost
tohoto návrhu schválila velká většina sněmovny.
Oposice a tím také obstrukce pouze Všeněmců
u českých radikálů nemá tu velké váhy. —
Výbor pro volební opravu pojednával o zákonu,
týkajícím se ochrany Svobody voleb. —Sestát
nění severní dráhy oabylo již zákonné plat
nosti, potvrzeno jsouc i císařem. Doprava na
této dráze převezme stát až od 1. ledna 1907.
Sestátnóní třeba jinak draze vykoupeno, po
slouží přece České věci na Moravě. — Dle
prohlášení ministra orby nebudou pro dovoz
masa z ciziny otevřeny hranice, aniž bude do
volen dovoz masa zámořského. — Bývalý mi
nistr dr. Rezek složil svůj mandát na zemský
sněm.

Ve Vídni zemřel dne 1. listopadu arci
kníže Otto, mladší bratr následníka trůvu
Františka Ferdinanda, v 41. roce. Dne 6. list.
byl pak ve Vídni pohřeb do kapucípské hrobky.

V uherském sněmu projednává se zákon
ku podporování domácího průmyslu, namířený
hlavně proti Rakousku.

Radikální lavice ve francouzské sněmovně
usnesla se, že bude žádati plné použití zákona
o rozluce, zvláště pokud se týče vrácení ko
stelních statků,

Liberálové angličtí, majíce většina ve sně
movně, přijali zákon, jímě by náboženské vy
učování ve škole bylo nadobro zmařeno. Tím
všakkatolíci, jako anglikánští věřící vystupují
účinně s protesty. Jedním takovým jsou obecní
volby právě v Londýně provedené, v nichž
kouservativci nabyli vítězství.

V Rusko se poměry lepší. Mezi selským
lidem povstává siln) hnatí proti revolacioná
řům selským, kteří nemobouce setrvati na ven
kově prcbají do měst. Odvod přes bouření se

daně odvádějí se dobře. V ruském Polsku
bude zrošen válečný stav a ve Varšavě má
býti zřízeno místodržitelství a poradným sbo
rem z polských důvěrníků.

Zprávymístní a zkraje.
Zprávy diecésní. Ustanovení jsou: p.

Jos. Kučera, farář v Budenioich (pražské acid),
za faráře ve Vejvanovicích; p.Bohumír Tomiček,

kaplan Rostocký,za faráře v PetrovicíchiP ArnoštPorteš, farář v Orličkách, za faráře v Ústrové; p.

Act. Audrlický, koop. v Dobřenicích, za kaplana
do Sadské; p. Jos Klepl, admin. v Ostružně, za
administr. do Samšiny; p. Frant. Teska, koop.
v Ousobí, za admiuistr. do Dušejova; p. Vinc.
Šetina, admiistr. v Žluvicích, za kepl. tamtéž;
p Jan Wascbiczek, kapl. v Cbvalči, za kapl. do
Štoků; p Jos Svata, kapl. ve Štokách, za kapl.

do Duabence; p. Karel Kónig, koop. v Starém
Městě, za katech. do Poříčí; p Jos. Mencl, kapl.
v Kněžicích, za kapl. zámeckého v Dymokurách;
p. Jos. Rotyk, fandatista v Hrochově Týnci, za
fandalistu do Trpína; neomysté; p. Járos!. Pavelka
za kaplana do Bělé (u Přelouče), p, Alois Šoru
za II kaplana do Kyšperka, p. Vít Štěpánek za
kapl. do Přelouče, p. Bob. Kobza za koop. do
Nové Vai, p Fraot. Paulus za koop. do Dobřenic,
p. Al. Prax za III kapl. do Trutnova, p. Jao
Petrásek za kapl. du Galč. Jeníkova, p. Igo. Kasalý
za kap). do Oubyslavic, p. Jan Konečný za kapl.
do Rokytnice, p Jos Frey za kapl. do Habrů,
p. Jos. Bičiště za kapl. do Pouchova, p. Jindř.
Drkoš za kapl. do Něm. Rybné, p. Viac. Macek
za koop. do Ousobí, p. J.s Dušek za koop. do
Bystrého. Na odpočinek vstoupil: p. Jan G>bert,
děkan v Hrad.šti. Uprázduěná místa: Kyšperk,
fara patroo. hraběnky Stubenbergové, od 10. října;
Hradiště, fra patron. fuadace Kukusské, od 1. Ii
stopadu; Vorlička, fara patron. kofžete Liechteo
steina, od 1. listopadu b. r.

- Ve nchůsl městské rady králové
hradecké doe 5. listopadu 1906 usneseno: Svo
lení c. k. okresního soudu v Jičíně, by výlohy,
spojené 8 ošetřováním choromyelného Ladislava
Marčíka byly kryty z kapitálu, váznoucího na
domě čp 16. v Jičíně pro téhož, a výkaz hoto
vosti pokladní ze due 29. října t. r. byly vzaty
na vědomí. — Důchodenskému úřadu se uloží, by
se řídil dle-normále c. k. okr. hejtmanstvím edě
leného, dle něhož obstarávání konpě a prodeje
státních papírů sprostředkuje poštovní spořitelna.
— Vypíše se koukura na stadentskoau nadaci Pa
lackého pro techniky určenou, v obnosu K 200.—
ročné, aprázdněnou dae 1. října t. r. — Vyvlast
ňovací nálezy, týkající se pozemků, jež mají býti
zabrány pro regulaci Labe, postoupí se techn.
kanceláři k prohlédoutí a zprávě, — K žádosti
pí E Steindlerové,vlastoice domu čp.210, o 20"
plevy z vody užitkové hylo vyhověno, ježto nalézá ae
tamtéž veřejný záchodek. — Poukáží se k příjmu
jateční poplatky, vybrané v měsíci říjnu t. r. per
K 1.10874 a K 858 — a pokuty policejní za týž
měsíc. — Stavba domku pí. Anny Liberské na
parc. č. 2. v Poaplšilově tř. se povolí dle návrhu
komisse, — Udělí se povolení k obývání p. Jos.
Macháčkoví pro novostavbu v bloku C. dle ná
vrhu komisse. — Dvěm: žádostem o zvýšení chu
dinské podpory nebylo vyhověno, jedna žádost o
prodloužení téže a jedna o poskytování léků oa
účet ústavu cbudých byla příznivé vyřízena.

Dar. Roditel c. k. vyšší reálky, p. Richard
Branžoveký, odcbázeje z Hradce Králové na c. k.
vyšší reálku v Praze—Malá Strana, věnoval v u
pomínku na svůj pobyt v Hradci Králové 200 K
k založení nadace, z níž by se každoročně před
svátky vánočními udělovaly úroky dvěma chudým
a pilným žákům c, k. vyšší reálky zdejší. V za
kládající listině slibuje p. ředitel, že Časem zvětší
jestě obnos ten a stanoví, aby až jistina dosáhne
520 korun, pokládala se základní hodnota za u
končenu a rozdávaly se úroky z ní každoročně
pěti žákům rovným dílem: Šlechetným tímto darem
získal si zajisté p. ředitel Branžovský, vždy oblí
bený u studující mládeže, trvalou památku na
zdejší c. k. reálce, zejména pak u těch nemajet
ných žáků, kterým takový dárek připraví příjemné
překvapení na svátky. Vyslovujeme jménem jejich
p- řediteli nejsrdečnější díky za štědrý jeho dar.

Slavnostní akademii s pestrýmpro
gramem pořádají 11. listopadu chovanci biskup
skébo Borromea.

Panu Jiřímu Tolmanovi na doros
uménou. Pan J. Tolman adělil „Ratiboru“, že
lokálka „Obnovy“ o něm v příčině padělání pod
pisů je naprosto vylbanou a nepravdivou. A jak
ta naše „naprosto vylhaná“ lokálka začla ? Takhle
do slova: „Čiperná reklama. Koibkupec pan Jiří
Tolman učivil si včera reklamu vyložením pře
krouceného referátu o důvěrné schůzi a modrou
interpretací šfavnatých výrazů. Myšlenka tato je
vskutku reklamní a byla by se panu Tolmanovi
zajisté osvědčila minulé dny, když bylo pátráno
zaslánem v „Osvětě lidu“ zdejších pokrokových
lidí po neznámém (I) padělati cizích podpisů. To

Beznati, že „vylhaná“ lokálka měla výbradně účel
uposorniti, jak je to příjemné, staví-li se hned
někdo ne pranýř — zvláště nespravedlivě. Proč
honem vztahoval ten jednoduchý vykřičník na
sebe? Že se nám nejednalo o útok nespravedlivý,

mana uveřejnili dřív než „Ratibor“, že p. Tolman
onu noticku aepsal, nepodepsal, ani nezueužil
jiných jmen a že jest již pravému pachateli na
stopě. A snad uzná rozčilený pán sám, že jsme

úředním nátlakem a že jsmo tedy otiskli jeho
Joformaci zcela dobrovolně. Proto jen zachovejte
při všem klid. Kdo se poddé stihomamu, trápí se



F. V. Krejčí n řeznictví. Sociální*
demokraté pozvali do Hradce Králové redaktora ©

Beboženatyí.“ Jak tento úkol pas. Krejčí pojal,
svědčí jeho: výrok, že by byl klerikály. „rozpekal“,
kdsby bo byli pozvali k Adalbertinské -schůzi.
Doinvívá se patrné tento mudřec, že náboženství
padá sitáckým výkonem jeho hlasivek a proto dle
tob: to svého názoru“ také „sekal“ i pří své ne
dělní přednášcedo klerikálů. “ Možnu tedy pova
žovstí jeho vývody z4 droby, jimiž se plní tkozky
obmezených lidí a vysloviti jen politování nad
takovým oblupováním dělníckého lidu. Za bližší
pozornost takové hovory ani nestojí.

Křesťansko-sociální spolek paní a
dívek pořádá v neděli dne 11. listopada 1906
v eále Adaluertina veřejnou přednášku. Přednáší
dr. Fr. Rey! „O cestě do Paříže.“ Začátek ve 2
hod. odp. Vstupné 10 bal k dobr. činoému účelu.
Vstupenka opravňuje k slosování cenoéh» předmětu.

Z měst. Klicperova divadla v Hradei
Králevé. Divadlo sdružených měst východoče
ských řiditelstvím p Frant. Lacioy započne opět
činnost svon v sobotu dne 10 t. m. Fibicbovou
operou „Šárka.“ V neděli Smetanova opera „Prc
daná nevěsta“, v pondělí „Gejša“, v úterý novinka
veselobra „Malá Doritika“, ve středu Verdiho c
pera „Violetta“ (La Traviata), ve čtvrtek mimo
předplacení nejlepší operetta celé aaisony „Veselá
vdova“. v pátek skvostná činohra W ttenbauerova
„Soukromý docent“, v sobotu Dvořákova opera
„Rusulka“ a v neděli: „Sen v noci svatojanské“
od Shakespeara. Začátek vždy o 7. hodině večer.
Předprodej lístků v knibkupectví p. B. Broukala.

Panoruma Národní Jedmoty Severo
české v Hradel Králové za Bílouvěžízo
brazoje ve dnech 10.—17. listopadu velmi zají
mavou cestu do polároích krajina sice: „Nor
véžskem na Beverul mys a Špicberky. Pěkoými
pohledy předvedeny jsou norská města a fjordy,
soustroví Lofoty, severní slunce, mořské ledovce,
Andréova polární výprava a mnoho jiných.

. Lidová přednáška „Tisíc kilometrů
po Nilm“, uspořádaná v neděli 28. října místním
odborem Národní Jednoty Severočeské v městském
divadle v Hradci Králové, měla značný úspěch
morální i fioančaj, k čemuž přispěly jednsk pěkoě
kolor „vané obrazy, jednak přednáška českého tu
risty a královéhradeckého rodáka pana O. Koska
z Praby, jenž s nevšední obětavostí bez jakých
koliv nároků na nábradu vzešlých mu výloh na
bídl se u nás přednášeti ve prospěch udržování
matiční školy v Técboníně. Zdařilá tato přednáška
uvedla královéhradecký odbor Národní Jednoty
Severočeské na myšlénko příštím jarem pořádati
ve prospěch svého účelu ssp ň ještě dvě cestu
pisné přednášky na uejkrásnější místa krajů bliž
ších, jež by spolu doporačovaly k budoncí sezoně
turistické.

Drzá krádeš. V sobotu 3. listopadu večer
odcizil neznámý škůdce z panoramy Nár. Jednoty
Severočeské diapositiv 8 pobledem na Bílý dům
ve Wasbingtoně. V zájmu národní věci, které pa
noráama slouží, prosí odbor každého, by přispěl
k vypátrání pachatele, jenž Severočeskou Jednotu
o 20 korun poškodil.

Nadace Palackého. Na oslavu 100.na
rozenin Františka Palackého založena byla měst.
zastupitelstvem v Hradci Králové r 1898 nadace
8 ročním požítkem K 200.— pro studující české
techniky v Praze, která je právě dnem I. říjaa
t.r. úprázdněna. Na nadaci ta mají nárok vprvní
řadě rodáci, v druhé řadě příslušníci královéhra
dečtí. Kdo se o ni ucházeti chce, nechť podá do
31. prosince t. r. žádost opatřenou křestním listem,
pebo dokladem o příslušnosti, vysvědčením o ma
jetka a o dobrém prospěchn ve studiích purkmi
strovskému úřadu v Hradci Králové.

Čeští řepaři = Královébradeeka
shromáždili se četně dne 4. listopadu t. r. v Ku
klenách v restauraci „U černého koně“ Ústy
řečníků pp. H. Srdínky, V. Novotného, A. Švebly
a Viuaře protestovali proti právě se utvořivšímu
kartela cukrovarnickému, který ohrožuje výrobce
i odběratele. Shromáždění co nejrozhodněji vy
slovilo se proti opětnému sdržování uzákonění
protirayonové předlohy panskou sněmovnou.

Z minalosti Hradce Králové. Hos
podářský úřad v Hradci Kr. platil roku 1795 dle
účtu provaznického: Dloubý prostranék 10 kr.,
krátký 5 kr., oprať 10 kr., 30 loket šňůry 36 kr.
— Z účtu kamnářského: Přestavění kamen (ve
škole v Lochenicích) 1 l. 30 kr., za nová kamna
do malé světničky 9 zl., nová trouba do kamen
30 kr., od vymazání ksmen 18 kr. — Z účtu se
dlářského a uzdařského: za novou atrapnu ksedlu
10 kr., též kpopruhu 12 kr., 1 pár siloých tuplo
vaných pobočnici s pohřbetníky 4 zl., silná široká
uzda 1 sl. 15 kr., 1 pár silných tuplovaných třme
nišťat 1 =).80 kr., nová náruční otěž 30 kr., nová
dloubá dvošitá oprať 2 zl, nová hemovka 24 kr.,
nové oko k pobřbetníku 12 kr., nová pudpinka
12 kr, nový chomout 3 zl. 40 kr., rejtharské
sedlo 9 al — Z účtu kolářského: nová ramena
k poštovníma vozu a oplen 1 sl., nové přední
kolo k vozu 1 sl. 16 kr., nový trakař1 sl. 16kr.
nový kocourek (do cibelay) 16kr., za toporo $
kr. — Z dětn bodnářského: škopok do maštale

15 kr., konev 10 kr., džber 1 zl., hubatka pro
nalévání do apílky 24 kr., šoufek 8 kr., velký
nadávák pro vodu 12 kr., dřez 20 kr. — Z účtu
trublářského: Stůl z měkkého dřeva 2 zi., dvéře
ke kochyni v šstlavé 1 el. 30 kr., ze doo k formě
na cibly 9 kr. — Okna se zasklívala většinou
kotouči spojenými o.ovem. Do nového okenního
křídla zasazeno 26 kotoučů; kotouč s olovem úč
tován po 3 kr., kotouč do starého olova zasazený
po 2 kr, velké kotoače se platily po-4 kr. V domé
paca „komaudanta“ účtována tabule skla po 15—
21 kr Za novou „cejcbovačku“, již puškař Jan
Hamtil pro měst. obéc z ocele zhotovil, účtováno
4 zl. 20 kr. Za celoroční podkovávání koní a
pooštění žilou platilo se „dle dávné smlaovy“ po
4 11. 30 kr. —22 zl. 30 kr. (Dle účtů hospodář.
úřadu měst. obce Hradce Král.)

Z Čermilova. V neděli dne 28. t.m. měli
jsme zde u nás v bostinci p. V.Jindry velice zda
řilou včelařskou schůzi, na které velmi poutavě
přednášel odborník na slovo vzatý p. profeasor
Kozák z Hradce Králové „o zazimování včel.“
Slyšeli jsme mnobou dobrou radu od včelaře zku
šenéh» a rozličné pokyny o racionelním a moder
ním pěstování včel, kterých bude mnohý moci
použiti a zkusiti ve svém včelluě. P. professorovi
platí náš srdečný dík za zajímavou jeho přednášku.
Členů ke spolku přihlásilo se několik a po novém

roce počet ten ještě se zvětší.
Z Třebechovie. Dne 30. Hjna t. r. ze

mřel zde po delší nemoci zánětem plic p. Václav
Weisbaner, oblibevý učitel v Nepasicích. Zesnulý
byl r.dákem třebechovským a synem znamenitého
řídícího učitele $ Augustina Weisbanera a půso
bil na školách v Libranticich, Třebechovicích, Ba
bicích a posléze v Nepasicích, kdež všude' pro
svou milou a veselou povahu získal si mnoho
přátel. Dne 2. listopadu byl za neobyčejného ú
častenství obecenstva a kollegů učitelů na památ
ném Orebu pohřben. Zesnulý zanechává vdovu se
třemi neznopatřenými dítkami. Kéž Všemohoucí
příjme duši jeho do nebes! — Ze vstupného při
přednášce dra. Myslirce v katolické Jednotě ode
vzdáno bylo 36 K Úatřední Matici Školské.

Přednáška „O cestě kolem světa“
ve Smiřicích v sále Měst. hotelu pořádá v pon
dělí 19.t.m křesťansko-sociální lidový spolek pro
Holoblavy a okolí. Přednáška avon provází známý
cestovatel dp. Aloig Svojsík, kaplan z Praby 200
nádbernými světelnými obrazy. Začátek určitě o
7. hodině večer. (Ceny míst: I. imísto K 1:40, II.
místo 1 K, k stání 50 hal., galerie 20 hal. Před
prodej lístků v závodě Bartoškově ve Smiřicích.

Z Kostelee m. Ori. KatolickáJednota
uspořádá v neděli dne 18. listopadu 1906 velkou
schůzi, při níž promluví známý cestovatel dp. Al.
Ovojsík z Prahy „O cestě kolem světa“ a dopro
vázeti bade svou přednášku více než 200 obrazy
světelnými, kolorovanými mistrem Spillarem. Za
čátek určitě v 7 hod. v sále na Rabštejně. Sál
jen při přestávkách bude otevřen.

Z Hořle. Veřejné přednášky profesgorů
vyšší státuf průmyslové Školy pražské, pořádané
z podnětu c. k. ministerstva kultu a vyučování:
V neděli dne 11. listopadu 1906 o 2. hod. odpol.:
„Nejaovější pomůcky pro zpracování kovů a dřeva.“
Přednese p. prof. Iog. Jiří Zach. Přednáška bude
provázena demonstracemi a četnými obrazy, pro
mítanými elektrickým skioptikonem, ochotně slav.
ředitelstvím c. k. odborné skoly zapůjčeným. Pří
zemní sál v budově c. k. odborné školy. Vatup
každému volný. ,

Na pardubských koňských závo
dech. V neděli dne 4. t. m. měli Pardubice
svůj den. U „tribuny“ byly předjíždky. Husté
davy Pardabčanů valily se zase jako jindy oa
místo obvyklé každoroční zábavy. Na ten den
zůstává v Pardubicích málokdo doma, neboť
každý pravý Pardubčan je eportsman a nemůže
si přece dáti unikaout tak velkolepou legraci,
jako jsou koňské dostiby. V té chvíli odhodí se
veškerý demokratický smysl a zájem a kde kdo
bere horlivý zájem nu velkopanské kratochvjli.
Každý řádný Pardubčan ví už dávno napřed,
která kobyla bude první u cíle, která jistě do
běhne na „plac“, který jezdec je letos nejlepší a

ani zasvěcený přímý účastník závodů. To patří
už notně k takovému sportu a k pardubské
sportovní povaze vůbec. Letos to trochu pokazil
ranní déšť, přes to však pardubský lid nedal ge
zastrašiti a Botva že po obědě odložil lžíci mladý
i Starý, pán nopán, vše se brnulo na závodiště.
Bodejt, taková zábava je ta jednou za rok a
zůstane vám hned někdo doma! Největší radost
působí publiku, padne-li bodně jezdců s koní a
přitret|-li ae očjaká aensační nehoda. A to zrovnu
není při tak krkolomném zápasu zle. Zrovna di
voký řev sabouří celým krajem, slétne-li jezdec
střemhlav přes hlavu koně do některého příkopu
a zvlástě je-li tam trochu vody aneb zůstane-li
při pádu někde viseti za botu ve třmeni. Nesta
ne-li se náhodou nic podobného, pak ztratily do
stihy pro publikum celý půvab. Letos právě byly

přediíšaky takovými případy bohaty a proto sebily. Scházelo pouze, aby také nějaký kůň zlo
mil vaz anebo se smrtelné poranil, což jindy pra
videlně se stává. Na místech vyhrašených a pla
cených bylo mnobo šlechty, důstojnictva a nejvíce

enad „demokratických“ židů a židovek. Kde by
ti a ty nebyli! A mlurili šmabem německy. Ven
kov byl tehda málo. účasten, ne s0ad ze zauja
tosti, ale spíše z obavy před brozícím deštěm.
Celkem skončily pardabské dostihy letos šťastně,
až na to, že někteří spadli, trochu se pobmoždili
s že někteří bodoč u totalisatóra prosázeli a- nic
nevybráli. © o
"Čo může žid, mesmíš ty. Vlastenečtí
židé mluvili o koňských závodech v Pardabicích
německy. Nechť! Není to příbanoa, dovedu-li
mluviti cizím jazykem, ale Ano, to ulel
Jednon žádal býv. farář Moravanský jízdní lístek
na dráze pouze“žertem -po německu. „Osvěta
lidu“ hned o 'trm přinesla jízlivou zprávu a mi
lébo pana faráře nemilosrdně ztepala, přidavši
k tomu vlastní svoje „rozjímání“. Učini-li tak
také nyní svým „vlasteneckým“ chlebodárcům?
Ba ne! To by 8e jí nevyplatilo.

Naše mládež. Na pětitřídníškoleve druhé
třídě v P. táže se učitel žáka: „Proč jei nebyl,
Vondráčku, ve škole?“ Žák: „Bolelo mně trochu
v krku.“ Učitel: „To jsi mobl přece přijít. Moé
bolí také v krku a na prson a musím se tady
s vámi namáhat čtyři hodiny. K tomu jste tak
nezdární, že bych šel raději štípat dříví, nežli vás
tady ustavičně napomínat.“ V první lavici vyskočí
Řebíček a volá honem: „Jo, to byste si ale při
štípání tolik nevydělal, jako ve škole.“

Nezlomnýcharakter a úřednítakt.
Nedávno četli jsme v „Case“ o nezlomném cha
rakteru srbského lidu v Lužici, kdež mezi jiným
stálo: Odpadnutí od víry považuje se u Srbů za
největší neštěstí, horší nežli ztráta šivota.“ Tato
slova nám napadla, když právě před několika dny
dostal se nám do rukou přípis zaslaný pardub
rkému hejtmanství toboto znění: „Nesouhlasím
s číny představitelů a příslušníků církve římsko
katolické, jimiž byli a jsou pronásledování naši
nejlepší mužové, lidé poctiví a pracovití, ryzích
charakterů, pravé to ozdoby lidstva. A proto ozna
muji své vystoupení z církve a činím tak zároveň
2a svou ženo a děti. Josef Karásek, účetní.“ Každý
vycituje v těchto slovech tu bezměrnou nabubře
Jou frázovitost, která je příznačnou vlastností po
krokářskou. Pan Josef Karásek je totiž jednate
lem pokrokářského klubu v Pardubicích a musí
samozřejmě vynikati nad ostatní své politické ko
legy aspoň prázdným mluvením. Pan Jos. Karásek
je také účetním u bobaté židovské firmy Wert
heimerova lihovaru v Pardubicích a tu patrně při
svém „skládání“ úředního dopisu a pří slovech
„nejlepší mužové — ozdoby lidstva“ myslil na
své židovské chlebodárce. Pan Jos. Karásek je
konečně reportér „Osvěty lidu“ a tím je řečeno
a vysvětleno všecko. Nezlomný charakter, ozdoba
lidstva a služebník svého pána. — To však je
všecko věc vedlejší. Pan Karásek nekonal hama
pitní studia a nemůže při své veškeré dobré vůli
za lo, že píše brubě a nepravdivě Ale divíme se
slavnému c. k, hejtimnoství v Pardubicích, že ta
kový dopis posílá zcela bez závady děkanskému
úřada. Poštovní úřady mají nařízeno, aby dopisy
s urážlivým obsahem zadržely a adresátovi ued:.
dávali. Platí-li toto pro c. k. poštu, tím více mu
síme žádati na c. k. hejtmanství, aby také ono ve
úkeré příplsy určené k dalšímu zas doručení trochu
censurovalo. Myslíme, že to žádá aspoň slušný
takt úřední.

Okrašlovací spolek pro Bělohrad
pořádá 10., 11. a 12. listopadu 1906 výstavu
chrysanthem a jiných květin, vypěstovaných domá
cími pěstiteli. Sál lázeňského hotelu. Výstava ote
vřena bude denně od 9 hod. ráno do 7 hud. več.
Vstupné 12 bal. (2hal. nár. kolek). Školní děti
v průvodu svých pánů učitelů mají v sobotu od
poledne volný vstup.

Z Dobrušky. Členové divadelníhoodboru
křesťanské jednoty se tuží. Sebráli dne 21. října
českou veselobra od J. Štolby: „Vodní drožetvo“
a dne 1. listopadu obraz ze života: „Na dušičky“,
čili „Modlitba na břbitově.“ Soubra účinkujících
došla chvály všeobecné. Bouřlivý potlesk byl jim
zaslouženou odměnou. Doufáme, že to pro sl. L.
Kosařovu, A. Venclikovu, P. Čížkovu, M. Novotnou,
A. Siglovou, K. Zahradničkova a pp. Zabradníčka,
Grulicha, Maršálka, Poláčka, Ekrta, Klena, Jakub

a novou vzprabou, by v brzku ušlechtilým kusem
div. obecenstvo pobavili. Návštěva byla hojná,
příjem atkvělý. — Dne 4. listopadu přednášel
v jednotě elovutný p. Jiří Dloubý, ředitel měšť.
škol, v sále „u Labutě“ na thema: „O výchově.“
Zmíniv 8e předem o nutnosti výchovy pro poko
lení lidské vůbec, ukázal na povinnost rodičů, aby
záby všímali si duševních náklonností dítek a bed
livě hleděli vzprožovati a Ssesilovati vlastnosti
dobré, zlé pak vším vlivem svým tlumiti. Nato
jako v obrázcích předvedl postup výchovy u kul
tarních národů starověkých, jsko Číňanů, Japonců,
Indů, Peršanů, Egyptanů, Israelitů, Řeků, Římanů,
Germánů a Slovanů. Podiv vzbuzovalo, že u všech
těchto národů při výchově kladen důras na zbož
nost a úcta k rodičům a starším. Uobré pončení

ro vychovatele nynější. Návštěva byla velmi
Řetná a příště snad bude ještě hojnější. Přesvěd
čili se pravého pokroku milovní, že jednota neo
hlapuje, ale o vsdělání lidu se stará. — Na ve
řejně vyvěšené plakáty, omnamající přednášku



+ Jednotě „o výchově“, připsal nějaký „moderní“
vychovanec „o výchově dobytke.“ Oetovosti tě
nechceme se zřetelně vyjádřití a ji oduouditi. Jen
to uvádíme, že lidstvo všdy slova „výchova“ užívá
o lidech, kdešto při dobytku se užívá slova „chov.“
Tady však moderní fanatický vychovaneo hodil
lidstvo ae čtvernožci do jednoho pytle. Malá to
poklona pro nynější mládež a její poháněče. Po
chází snad „koňský“ vtip z tábora onoho pána,
který s kobylami stále zachází a jich námahou se
živí? A v jednom bostinci pán ze „špice“ boja
rých sokoliků připsáním zplodil temto „formanský“
vtip: „o výchově“ „špiclů ?“ Musí to špiclovetví
bodně bluboko v ardci pánu onomu věszeti, když
tak naň sí vzpomněl, dle přísloví „čím srdce pře
plněno, tím ústa přetěkají“ Také mnohé vylhané
a zkroucené zprávy v nízkých tiskovinách praxi
Špiclovakou dosvědčají. A ještě by chtěl zvláštní
výchovu špiclovatví? To ge teprve, světe, těší
Ani nemůžeme uvěřiti, — jak nás dochází zpráva
— že toto porošení veřejné slušnosti provedl pan
Josef Petřík, starosta jednoty „Sokol“, městský
radní, obchodník 8 roby a speditenr.

Z Nové Paky. (Vzácnáobětavost) Vzorem
obětavosti a lásky k zemi rodné jest rolník Jan
Fejfar z Brda, který se letos do Ameriky ku
svému synu přestěhoval. Odevzdav již před svým
odjezdem duchovnímu správci zdejšímu 20 K na
schody klášterní, překvapil nás později, když ma
do Ameriky zaslán byl obraz zdejšího kláštera
8 podobisnami duchovenstva, značným obnosem
150 korun k témuž účelu. Tím zajisté osvědčil
ušlechtilou a zbožnou mysl svou, a přejeme mu
ze srdce, aby Bůh mu žehnal na další dráze ži
votal — :

Z Polné. Dne 28. října v naplněném sále
u Macbáčků přednášel vldp. farář Vlček „o nábo
ženství a vědě.“ Postavil vedle sebe světový ná
zor katolický a materialistický, který co do jeho
stránky vývojné hlásá u nás strana pokroková i
sociálně demokratická. Na podkladě zajištěných
poznatků vědeckých ukázal, že pravá věda pod
poruje názor katolický a že odporuje materiali
stickému. Důkazy vedl hlavně s nehybnosti hmoty
a z vývoje, který nemůže být věčný, jak tvrdí
materialisté. Neboť nutný účinek příčiny věčné
musí býti také věčný, za kterouž příčinou vývoj
od méně dokonalého k dokonalejšímu, maje ku
provedení svému věčnost, musil býti již věčně
dokonán. Dokazoval účelnost v přírodě, zejména
úžasný pud zvířat, kteráž nemohla svých doved
ností získati pokusy; dokonalost pudu byla jim
dána nejvyšší inteligencí. Nato přešel k otázce,
jakou mravoukou 8e má nahradit ve školách
mravouka náboženská, a dovodil, že zásada na
prosté nezávislosti jednotlivce nemůže nikdy vy
tvořiti řádnou mravnost, protože pohřešováno tu
neodbytné potvrzení mravního zákona.

Z Humpolce. Pokrokářskýosvětovýsvaz
v Humpolci pozval due 4. listopadu prof. Masa
tyka, aby přednášel o Karla Havlíčku Borovském.
Oslavovali jsme ovšem již několikrát letos Hav
líčku, ale pokrokovci nebyli „a klerikální oslavou“
spokojeni. Chtěli míti něco zvláštního. A k tomu
používají osvětového svazu, podporovaného nejen
od pokrokářů, ale i od „klerikálů.“ Kdyby osvě
tový svaz neměl ve výboru Václava Vránu, jistě
by svaz prospíval a blahodárně působil, ale pan
Vrána kačdému spolku jest jen na škodu. Do
všeho se plete 8 nejraději při každé schůzi sedí
u stolu vedle řečníka, blaženě se usmívá, kroutí
si spokojeně vousy a myslí si: já jsem chlapík
v našem městě, všecko skáče, jak já nechci! Tak
se to stalo i při poslední schůzi. Pan prof. Mase
ryk při přednášce stále poukazoval: pánové, ne
rozčilovat, ale pracovat — a p. Vrána se usmí
val, přikyvoval, jako by chtěl říci: právě tak já
si počínám v našem městě; oracoju a neroačiluji
nikoho, leda když jedu plnou parou městem na
motocyklu — to dělám opravdu hrozný rámus,
ule co na tom, jen když rychle ujeduí — Oavětový
svaz nemá ani tolik odvahy, aby na plakátové
oznámení napsal, kdo vlastně red. Hajna a prof.
Masaryka do našeho města sve. Patrně se ostý
chají anebo se bojí! Řeč p. prof. byla celkem
věcná a poučná a neslu se klidným tonem; osvěd
čil tup. prof. velikou taktiku, byv ve chvíli po
slední důtklivě o to žádán, aby se varoval všeliké
provokace protináboženské. Lid katolicky smýšle
jící, jenž měl většinu mezi posluchači, byl připra
ven odraziti výpady p. prof. proti nábož, smýšlení.
Nebylo toho však potřebí — p. professor mlavil
opatrně. Radíme pokrokovému a oavětovému avasu
upřímně, aby se varoval štváčských přednášek
ala Hajn a raději pracoval tak, jak si přál prof.
Masaryk v důvěrné schůzi; pracovati, ale nerozčilo
vati a nezatorzovatí senad přesvědčenímnáboženským.
—Jak je známo, pozve cavětový svaz dra. Boučka
na přednášku „o reformě manželství.“ Dr. Bouček
Jest známý agitátor pro rozlučitelnos: manželství.
— Upozorňujeme katol. intelligenci na krásnou
knihu „reforma manželství“ od dra. Frant. Reyla.
Vyšla v bisk. tiskárně v Hradci Král. — Oehot
nické divadlo sehrálo v neděli dne 4. listopadu
slavné norské drama „Nora“ Úloh byly dosti
dobře obsazeny — nejlépe ovšem pochopila úlohu
svou sl. G. Šamanová. Účas bylo bajné, —
První zasedání zastupitelstva bylo v pondělí dne
5. listopadu. Referát o zasedání příště.

Belnické schůze S. Č. K. Z. konajíze
11. (. ma. v- Hosíně u Hluboké o 10. bod.'áopol.;
v Lašovicích a Klučenicích u Orlíka; prvá dopol.,
druhá odpol. a v Mírovicích.

Různé zprávy.

»„OBNOVU« V PRAZE
dostati Ise v knihkupectvíp. Františka Hovor
POŽátnéulic ae proddjímim p M Vlka vě

Příkopech.

Nové ukázky socialistické vadě
lavací práce. Orgán svaza německých knib
tiskařů upozorňuje na to, fe v knihtiskárně, ktorá je
majetkem „Vorwáttsu“, hlavního listu německé soci
ální demokracie, mají eazeči na strojích akurdní práci,
ačkoli list proti akordní práci brojí. Dále sděluje, že
v žádné tiskárně v Německa není tak rafinovaná kon
trola práce sazečů na strojích jako v knihtiskárně
„Vorwárten“. Kdyby něco podobného— praví list —
dálo se v některé kaihtiskárně „měšťácké“, byla by
docele jistě zahájena stávka. — Socialista o sociali
stickém tisku. Sociál. demokr. Ludrík Paule, redak
tor „Odborného listu sedlářů, brašnářů a řemenářů
rakouských“, píše: „Štváči tahají vlastní své bratry
do bláta. „črávo Lida“ a „Dělnické Listy“ osvojily
si v obleda tom způsob psaní, jenž stojí pod úrovní
kašdého nacionálního listu. Pokročilať věc jižtak da
leko, že hlavní předplatitelé „Dělnických Li-tů“, viner=
berští cihláři, hrozili boykotemlistu, nezmění-li způsob
svého psaní.“ — V Estergomu v Ubrách přepaden
před měsícem křesťanský sociál Mikoláš Simon od tří
sooialistův a ubit k emrti. Co také čekati od oslavo
vatelů roských revolučních násilníků?

Moderní lichvářství provozujírůznékar
tely. V minulém měsíci ujednán mesi rakooskými a
uherskými cukrovarníky kartel ohledně dovozu cukru
do Uber. Tito cukrobaroni bezobledně určují, jaké
množství cakra má se kam dovézti. Z Rakouska do
Uher má se vyvésti jen na 225.000 metr. centů cukru.
Vyvezlo-li by ae více, tu mnaf rakouští coukrovarníci
ze každý metr. cent zaplatiti uherským 6 K. Kartal
tento spjal do svých spárů i Bosnu. Tu se epotřebuje
ročně na 60.000 metr. cukru, z čehož dovoluje kartel
bosenským cakrovarům jen 20.000 g výroby, ostatní
výrobu ponechává sobě. Cenu cukru a jeho množství
určaje kartel, aby účastníci jeho na úkor lida mohli
nerušeně plniti evó kepsy. Toto vydřidušetví kartelů
známo jest dobře i vládám, ale ty jsou k toma zcela
Ihostejny.

Velký příjem za ovoce má lotos kníže
Lobkovic. Za ovoce povětšině za jablka a hrušky ze
svých sadů u Lovosic získal 119.000 K. Některý den
odvezlo se sš 3500 pytlů loďmi, vše do Berlína.
Polnosti kufšecí jsou na Lovosicka podél cest všude
obtočeny etromovím, nedívno pak, še tu tolik strženo
za ovoce. Toho měly by asi povšimnouti i všecky
české obce a působiti k tomu, by podle každé cesty,
ať veřejné nebo soukromé, vysázeny byly řady vy
braného ovocného stromoví. V rozeaha pozemků
k obci patřících bývá tolik vhodných míet na osá
sení stromovím, že by tu za hojné úrody ovoce ply
nal věra stotisícoví zisk všemu občanstvu. Z tako
vého příjmu již by se něco dalo provést. Naříkáme
na zlé časy, jsme všsk tak pohodlní, še se nám ani
nechce vztahnouti raku po těch pokladech, které ta
křka leží před námi.

V jedné vteřimě ulezo hlemýžď00015 m,
pápěrka snčhová spadá o 0.2 m., ujede nákladní vůz
0.8 m., teče větší řeka rychlostí 1 m., ujde chodec
1“1 m., ujde na pochodu voják pěší 1'4 m., klaše kůň
2:1 m., aběhne běhoun 7-1 m., padá krůpěj dešťová
11 m., ujede nejrychlejší parník 1175 m, ujede na
kole cyklista 1255 m., uletí poštovní holab 167 m.,
urazí ryohlovlak 26 m., urazí orkán 40 m., elektrická
rychlodráha 40 m., zvuk 380 m., bod na rovníku kolem
zemské osy 464 m., země na dráze kol slance 80.000 m.,
světlo volnou prostorou pak 800.000.000 m.

Pro chrám Páně sv. Antonína Pa
dovanského ve Vídní X. okres (Fave
Fitem) objednán byl na přední facadu kostela obraz
v mosaikové sklomalbě u firmy B. Škarda, Broo.

dotyčaého okresu, dle návrba, klerý byl vypracován
v ateliera uvedené firmy. Kostel av. Antonína Pado
vanského v X. okrese dostavěn byl v roce 1901c.ak.
starebním radou rytířem £ Neumanů a je to jedna
z nejpozorahodnějších staveb, které v posledním čase
provedeny byly.

IE vydání Křeať. organisátera vypraveno bude co nevidět, jen sejde-li se brzy do
statečný počet přihlášek. K tomuto vydání přidá
se Kolpingova píseň ve dvojhlasu. Přihlášky při
jímá J. Polák v Hradci Král. Adalbertinum.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 3. listopada 106. 1

ul ose K 1300—-13 40, žita K 10'60—11:45, ječme
neK 10-80 —11*40, prosa K 10:00—00'00, vikre K 00:00
—00:00, hrachu K 00:00—00'00, ovsa K 650—6'70,
došky K 60-00—00:00, jahel K 20 00—00-00, krap K
18-00—30-00, bramborů K 8-00—38-20, 1 hi jetelového
semene črv. K 100:00—108:00, 100 kg jetelového se
mínka bíl, K00'00—00'00, růšáku K 0*00—0:00, máku
K (0'00—00'00, lněného semene K 00:00—0000, 100
kg žitných otrab K 12-60—0000, 100 kg pšeničných
otrab K 11'60—00*00, 1 kg másla čerstvého K 3'20
—240, 1 kg másla převařeného K 0.00—0.00,
1kg- sádla vepřovéhoK 160 —0'00, 1 kg tvarohu K
028—033, 1 vejce K 0-7—08, 1 kopa okurek K 000

—000, 1 kopa zelí K 400—860, 1kopa kapustyK 180—330, 1 hl olbale K 4'60—4-20, kopadrob.
seleniny K 0:60—340, 1 kopa mrkve k 1:00—$-30,
1 bečka švěstek K 1-20—300, 1 hl jablek K 600|

1000, 1 hl K 8.30—8-60, — Na týdenní obilní

trh vHradci Králové dne 8. listop. 1906odbývanýpřiveseno bylo: 1) obilí: pěenice bektol. 433, dita
156, ječmeme 878, ovss 409, prosa 6, víkve 0, bra
chu 3, čočky 7, jahel 16, krap 26, jetel. semínka
6'/, lněného semene 18, máku 5. — 39.) Zeleniny:
selí 212 kop, okarek 00 kop, kapusty 90 kop, cibule
76 hi, drob. seleniny 190 kop, mrkve 72 pytlů,
brambor 166 hl, sslátu 00 kop. — 3) Oroce: jablek

dobytka: vepřů 3 kms, podavinčst 679 kusy.

(Zasláno.)

Ant. Měkota,
půjě. div. kostymů

Hradec Králové.

S obleky, zaslanými ke hře „Pohádka o
Kryšpinkovi“, byli jsme úplaě epokojeni; došly
všeobecného uznání. Není pochyby, že zůstaneme
stálými Vašimi zákazníky.

Na svátky hrajeme: „Osudný manérr“, do.
něhož budeme potřebovati asi 16 vojenských
obleků. Mohl byste nám je dodati a za jakých
podmínek? Neradí bychom se již více obraceli do
Prahy. Prosím za rychlou správu!

Obleky zasíláme dnes na drábu a dále co
rychlozboží.

S úcton
sa div. spolek

Josef Potrák,
t. 0. rošísér.

Hlasy z Ameriky
o kázáních Filipa Heuslera.

* X

„Vale kázání jsou výtečná a pro nás Americké
kněze nenaňradstelná. Lid je jimi nadšen! Kóž Vám vše
mohoucí Bůh popřeje akalopevného sdraví, byste ještě
160 tak krásných kázání vydati mohl.“

Rev. Ladislav Klouček,
farář u sv. Vojtěcha, Clereland, O.

„Maje příležitost dvou svazků Vašich kárání po
užívati, musím doznati, še jsem posud tak praktická, li
dová a výborná kázání v žddné řečínenalezl. Tento úsudek
sdílí se mnou i moji pp. spolubratří ve správě dachovní,
jimž jsem kázání ta zapůjčil. Můj dobrý lid slove je
poslouchá s největší pozorností, i v anglickém podání
nachásí velké obliby u mých avglických farníků.“

Rev. J. V. Vrána,
Bt. Eduard's Church, Fayetts Clty, Pa.

„2 upřímného srdce gratuluji k tak plodnéa blaho
dárné činnosti spisovatelské na poli ho ckém a vy
prošijl na Pénu Bohn zdraví, sílua požehnání k Vaší
další zásložné činnosti.“

Rev. A. C. Bleha,
farář nejstarší osady česko-katolické sv. Janas N.,

St. Louis, Mo.

á (A podobnědálei Klanu ipovoleníE překladeičiny. vály i nadšeného o

Čech, Moravy,lesa Rakous,Uber,Šejka Polska,
Prus. Slezska atd. zámyslně nenveřejňuji; jen jedný výrok
s posledné došlých přípistv uvedu: „Na div mí“, píšejeden velice vážený kněz,„že jich (kázání) nepřekládáte
do němějny; nabyla by světové pověsti 1“)

Krom letošního všecky ročníky (I.—IX.) jsou
rozebrány; též postní řeči „U kříže“. Letošního r
(X.) zbývá již jen něco málo výtisků.

Jsem mnohými vyzýván, abych místo jedno
tlivých, obsahem obmezených svazků /ročníků) kázání
vydával ČASOPIS HOMILETICKÝ, ve kterém
bych více prací a pro rozmanitěj:í svášky a příle
žilosti uveřejňoval. Vyhovuji tedy letos a odhodlá
vám se zahájiti, počínaje novým rokem,

nový homiletický Časopis
pud názvem:

Bomiletioké Listy.
Vydávati jej budu po aešitech drouměníčních. Prv

sešit vy 20. prosince t. r. Uveřejňorati v něm budu
řeči na všecky neděle a svátky, feči postní, příležitostné
a co vůbec bude žádoucího s oboru homiletiky. Uveřej
ňovati budu práce své (jak ai pp. odběratelé moji přejí),
avšak | dobré cizí. V prvém sešitě určitěji program vy
ložím. .

Předplatné na celý rok (6 sešitů) ( s poštovní zá
silkon 7 kor. a předplatné přijímám výhradně
eóm; na trh knibkopecý nemoha anedudu časopisu dá
vatí. Desiderata stran obsahu rád dle možnosti vědysplním.

Přihlášky vyprošují s do polovice: bstopadu, abych
mohl t výtisků atanoviti; do zásoby nebadu tisknouti.
PrvýJaie pošlu tém, kdož si přátí budou, i ns ukásku.

Filip Heusler,
farář ve Střížově,

pošta IL.ukau Jihlavy.



PZacláno

Továrna nábytku

[obeooréhzboží
Adolf Novotný

w Týništi n. ©.

zve ot. obecenstvo k návštěvě svých továrních
skladů, v nichž zřízena nyní podzimní

výstava.
Prospekty výrobků zasílám zdarma.

ozmarné©
> přihody.

Humoresky. o—DI —
Píše Iastraje

Jiří Sahula. K. L. Thuma.
Stran 175. Cena 1 K 10h franko.

Knížka obsahuje 9 rázovitých hu
moresek podaných formou populární.
Hodí se velmi dobře všem přátelům
svěžího a nezávadného humoru.

Z „Časových úvah!
posud jsou na skladě tyto spisy:

Ralffelsenovyzáložny . . ........ BhUčtesezdějim.......... 0..16,OslavaHusova-< 22 8,
Hradecká kolej Tov. Ježíšova r. 1636 8,
ŽalobavyděděnceXIX.věku... 8,Otrostusmetí-22 8,
Zrušení řádu jesultakého.. .... ..... 8,
Vládažidovstva.. . ... ©... 8,Bližek Římu-22 8,
Moderní choroba a její protilék (o tisku) . 8,
Vyznánístaréhohříšníka ........... 8,
O sw. zpovědi... .. A,Svépomocdělnictva. . .. <... .. 8,
Pryčs dogmaty. . ..... ... .. 8,
Fara katolickáa protestantská......... 8
© úpadku náboženství mezi protestanty . 16,
Zpráva o sjezdě českoslovanských katolíkůvHradciKrálové.... U,
Veliký biskup... 35
Důležitostpravéhonáboženství.. ..... 16,
Pokoraa náboženství. ..... ..... 3
Zakládejte odborovéspolky . . . ...... 8,Husitéjindyanyní.. -+ <<+.. Mu,
Měkolikslovo papežství... ..... 8,
Katakomby . .. . -< + 4 4 4 8,Českénáboženetví. ....... <.. 16,
O ústavnímživotěv flakousku .. ... 8,PlusVIl.a Napoleon——--+ 8,ebevraždystudentů.. <... . .... 8,

eská konfesse . . .- - - .. < + < + + « 2,Učelnostv přírodě—-- .. <... .. 16,
Pohřbivatiči spalovatimrtvoly? .. ... 8,
Moderní náboženství Masarykovo 8,
Jubileummarlánské a Lurdy . . . .... 8,
Otroctvízrušeno křesťanstvím....... 16vSpojencisplritistů. . -..... 8,Omanželství. ...... <.++.. 8,Braňmesetiskem. -< . +... 8,
O zázracích Kristových . . ..... . . .18,
dest dola Panny Marie oprávněna? . . . 8,NávětěvouuSlovanů... ....... 8,
Volnékapitolyo speřivosti—... .... 8,

Objednávky vyřídí

Biskůpská knihtiskárna v Hradoi Králové.
Pare, u klamfedlplá)

Reforma manželství,
Píše Dr. Fr, Reyl.

Stran 145 registr. 8%.Cena 1 K 40 bh.

Časopis »Čech« napsal dne 5. září o tomto
znamenitém spise:

„Nedají-li dnes moderní lidé na Písmo tv., na zřízení
cívkevní, pak jest potřebí vstonpíti mení né a témi
táž sbraněmi kulturními, psychologickými a mrávními
dokazovati četné jejich omyly. To musí býti methoda
všech apologetů, a tato methodu dr. Reyl ve svém

spise jasně a určitě provedl a výsledkem, jenž nepřipouští žádných pochybností. Ukázav nečisté pod
něty boje proti katol. manželství, vysvětluje autor
1 nálada těch, kteří z přemvědčení tleakají bořičům
manželské nerozvížitelnosti. Přesvědčení to vyvěrá
ze společenské mravní dekadence, která pro své po
hodlí a nekázeň potřebujesvasků vády avolněnějších.

Rostrhav sofstika rozlakových advokátů a obmy
s'nou jich dogmatiónost, jde spisovatel na kořen zla,
odkrývá a orčnje širokou sociální a mravní podlohu,
na základě kteréž protispolečenský požadavekroz
luky byl postaven. Světovým protináboženským ná
zorem vysvětluje vznik a podatatu rozvodového bnutí,
a dovozuje, kterak známí podmanitelé společnosti
lidské obratně chopili se společenské choroby, aby
jí využili ke svým sobeckým záměrům. V celé knize
ezpečněa disciplinovaněodkrývámodernírozlukový

švind], čímž spis stává se ne nějakou zajímavou na
hodilostí, nýbrž přirozeným A zákonným výrazem
dané skutečnosti, její světlých a stinných stránek.

Ponatým materiálem, vhodným rozvrhem jednotlivých kapitola myšlenkovou jednotou činí prácedra.
Reyla nároky, aby byla hojně čtena od laikův a kněží
a aby přinesla v myslích ovoce opravného my
šlení, zdravého názoru na věc, názoru opravdu —
moderního, neboť tato reakce protimoderním prou

dům myšlenkovýmjest dravé moderní.“
Objednávky vyřdí

Biskupská knihtiskárna v Hradel Králové.

IKA ŘÁŘKÁRKÁÍÁÁÍH

acinýnákupš
oevný prodej. zm

; že pro zdražení kůže

Není pravdou, budu prodávativýrobky
kožešuické za cenu vysokou.

Prodávám za ceny stále levné nejrůzněj
šího druhu

rukávníky,
dámskénejmodernějšígolie, nánožníky,
čepice, kožichy.

Bobatý výběr oejmodernějších W
we- Elobouků, čepic, AA
jakož i jiných potřeb v obor ten spadajících levně
a rychle.

, VyřizojiVeškeré správky apřodělávky.
Fr. Beran,

kožešník v Hradci Králové,
Svatojanské nám., č. 170.JEL JOLIE

MANONONOXNODNONONA

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové
nabízí školní knihy:

l. Malý kacochismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 30 b.

2. Střední katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

9. Velký katochismus
katolického náboženstvi.

Cena I výtisku vázaného 80 h.
Katechimy j schůní bíSo ábych vePydnídne8 dana ap p na

Prodejpro knihkupce jako z c. k. školního knihoskladu s 180, slevou proti hotovému zaplacení.
Rozdílení v pro chudou školní mládež neděje se
víte prostřednictví c. k. okr. škoních rad, nýbrá na u
lístků — jež pojednom vlepeny jsou 8 příslušným vy

ovětlením do každéhovýtisku — azdní se 2 výtiskypří.
padnáho drubu katechismu prochudé, Dlepoměru, v jakémtechlamů pro tu kterou školuzakoupeno, zcela spraved
livě dostane se poměrný počet (přes 189/,)pro tatéž školu

| „Zdarmapro chudé.

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

ve třech velikostech

Biskupská knihtiskárna
o Hradci Králové. ——

E585 SK808

Nová drogerie
„u Anděla“

Jana Vaňka v Hrade Král.

Váženémuobecenstvuv Hradci Králové
a okolí dovoluji si zdvořile ve známost uvésti,
že jsem zřídil v Hradci Král. naproti Grand-hotelu

moderní drogerii, obchod
- materialní a barvami, 

spojený s velkým skladem fotografických apparátů,
jakož i potřeb tojletních. Pro domácnost koření, vína,
čaje atd., jakož i gumovézbožích:rurgickéa obvazy.

Vždy hojná zásoba zboží čerstvého, obsluha
velmi solidní a ceny mírné,

V té naději, že se mi laskavé přízně ctěného
obecenstva v hojbé míře dostane, an mojí snahou
bude vždy každého úplně uspokojiti, znamenám
se v dokonalé úctě

Jan Vaněk.

"E 6 "9 Cvičení e

snoubenců.
Ku potřebě

duchovních správců i katolických
snoubenců upravil a konal

Antonín Kaška.
Stran 44, registr. 89. Cena 1 brožova
ného výtisku 50 h, vázaného červeně

v poloplátně se zlacením 80 h.

Objednávky vyřídí Bísk. knihtiskárna. O)„ů©p
-Wm
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Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové.

oubskripce na 5000 akcií II, emise
Záložního úvěrního ústavu v Hradci Králové

-po K 400.— jmenovité hodnoty v úhrnném obnosu K 2,000.000-—.

Řádná valná hromada (37.) našich pp. akcionářů ze dne 3. března 1906 usnesla se na zvýšení akciového kapitálu

z dosavadních K2,000.000'— na K 4,000.000-—
vydáním 5000 kusů nových plně splacených akcif na majitele znějících po K 400— jmenovité hodnoty.

Usnesení toto bylo c. k. ministerstvem vnitra ve srozumění s c. k. ministerstvem financi výnosem ze dne 13. června
t. r. č. 25609 schváleno.

Dle $ 7. stanov banky mají majitelé starých akcií přední právo na nové akcie, připadne tedy na jednu akcii
starou opět jedna akcie nová.

Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové nabízí tímto všem dosavadním pp. akcionářům tyto akcie ku převzetí za kurs
K 430-— za každou novou akcii jmenov. hodnoty K 400— s nárokem na zisk od 1. ledna 1907 za následujících podmínek:

Upisování akcií nových koná se zvláštní upisovací přihláškou od 29. října 1906 do 30. listopadu 1906 proti před
ložení akcií starých bez kuponových archů u pokladen centrály v Hradci Králové a filiálky v Semilech, dále u pokladen
ustřední banky českých spořitelen v Praze a její filiálek v Brně a ve Vídni.

Staré akcie budou při předložení okolkovány a ihned vráceny.
Při upisování musí býti složeno na každou upsanou akci K 180'— hotově jako záloha.
Druhá splátka obnosem K [50'— na každou akcii musí býti splacena do 31. prosince 1906.
Třetí splátka obnosem K 150-— na každou akcii musí býti zapravena do 31. ledna 1907.
Jinak: ponecháno každému upisovateli úplně na vůli složiti i celý obnos najednou.
Veškeré obnosy složené na nové akcie zúročí banka ode dne složení až do 31. prosince 1906 úrokem 5%, p. a. Z ob

nosů složených po prvním lednu 1907 musí upisovatel nahraditi bance rovněž 5%, úrok od 1. ledna 1907 do dne složení, neboť
má upisovatel již právo na dividendu pro rok 1907.

Nové akcie budou vydány pp. akcionářům po úplném splacení a proti navrácení všech stvrzenek o konaných splátkách.
Jestli by upisovatel po složení první splátky další splátky v předepsaných lhůtách nevykonal, propadá splacený obnos ve pro
spěch reservního fondu Záložního úvěrního ústavu v Hradci Králové.

Jinak platí ustanovení $ 7. stanov banky. správní rada
V HRADCI KRÁLOVÉ, v říjnu 1906.

Záložního úvěrního ústavu v Hradci Král.
Subskripční prospekt zašle Záložní úvěrní ústav na požádání,

Četné projevy láskyplného účastenství při smrti a pobřbu naší drahé matky

Františky Hrubé,
vdovy po mlynáři v Nížkově,

ukládají nám za povinnost, všem, kteří dojemným způsobem v Hradci Králové i v Nížkově podali nám a zemřelé naší matce důkazy
vzácné náklonnosti, vzdáti za milostivý projev soustrasti :

nejuotivější, vroucí díky.
Zvláště děkujeme srdečně J. Bisk. Milosti nejd. pánu Dru. Jos. Doubravovi, vsdp. Msgru M. Musilovi, papež. praelátu,

kanovníku a městskému děkanovi za pečlivou přípravu v Pánu zesnulé ke zbožné, v pravdě křesťanské smrti, celé nejdůst. Kapitule
stoličného chrámu Páně s vysocedůst. p. Msgrem Dr. Al. Frýdkem, kapit. děkanem a generál. vikářem v čele, důst. p. Jiřímu
Sahulovi, redaktoru Obnovy a jeho slečně sestře Anně Sahulové, jakož i dp. Janu Brabcovi, staršímu měst. kaplanu, dlouholetým
to a milým přátelům a těšitelům zemřelé, všemu veledůstojnému duchovenstvu za tak hojnou účast při pohřbu v Hradci Král,
slovutnému pánu MUDru. Bedř. Honzákovi, primáři okr. nemocnice v Hradci Králové, za pečlivé,láskyplné ošetřování nemocné, velectěné
Mariánské Kongregaci dám se starostkou pí. Hedvikou Lendeckovou, křesť. sociál. spolku damskému, velectěné sl. Madlence
Jiříkové a rodině Netukové ze Slez. Předměstí za tolikeré důkazy lásky po leta osvědčované, dárcům květinových darů, a vůbec
všem a každému zvlášť, kdož jakkoli za živa, v nemoci i při pohřbu nebožky celé naší rodiny vděčnost si zasloužili,

Při pohřbu pak v Nížkově dojati jsme byli tak hojným účastenstvím domácích sousedů i přátel z celého okolí, že těžko je
nám všem každému zvlášť se poděkovati. Račtež především přijmouti uctivé naše díky vsdp. Jos. Šimek, bisk. kons. rada a assessor,
bisk. vikář a děkan v Polné za vedení pohřebního průvodu a tklivá slova pronesená nad rakví v Pánu zesnulé, vldp. Jan Laštovička,
bisk. vikar. sekretář, děkan a místní farář za všecky četné důkazy své přízně nebožce i nám po řadu let osvědčované, vldp. Fr. Vítek,
far. v Novém Veselí, vldp. Jos. Winkler, farář ve Vel. Losenici, důst. p. Alf. Hornek, starší kaplan v Polné, dp. AI. Dolák, kaplan
v Nížkově za doprovod zemřelé k poslednímu odpočinku. Díky naše račiž přijmouti místní velectěné učitelstvo s p. řídícím učitelem
za zdařile přednesené smuteční zpěvy při pohřbu i reguiem. Děkujeme milým svým rodákům a sousedům, kteří s obětavou ochotou
pomocí, účastí, modlitbou i jinak při pohřbu osvědčili nebožce i nám svou lásku. Díky vroucí přijmětež všichni naši milí známí
a přátelé, kteří za nepohody časové z Polné i ze širého okolí nepokládali si za obtíž přispěchati k pohřbu naší drahé matky.

Všem vůbec a každému zvlášť důkazy lásky jejich bohatě

zaplať Bůhl ———

jp listopadu1906, Rodina Hrubýdi.
V HRADCI KRÁLOVÉ,

Majítej: Politické družstvo tiskové v Hradci Králové, — Vydavatel a zodpovědný redaktor Amtomín Poohmom. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Král..
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Ještě některé poznamky k řeči
p. prof. Masaryka.

V posledním čísle „Obnovy“ posvítili jsine
poněkud na narážka p. prof. Masaryka o infe
rioritě katolíků v ohledu národobospodářském.
Dnes ještě malý dodatek. Známá jsou slova
Kristova: „Jako mne nenáviděli, i vás nená
viděti budou, jako mne pronásledovali, i vás
pronásledovati budou.“ Krista předhazovali pc
směšně nepřátelé jebo, že je synem chudého
tesaře, Římané nazývali náboženství jebo „ná
boženstvím otroků“ a does vytýká se církvi
jeho, že katolíci v bohatství, v ohledu národo
hospodářském stojí za nekatolíky, že jsou io
feriorními. Roku 1854 vydal pastor Napoleon
Roossel spisek, kde dokazuje, že protestanté
v Paříží tříkráte tolik daní platí než katolíci
a z toho vyvozuje, že náboženství protestantské
je lepší než katolické. Akademik Lemoinne
v jednom ne právě katolickém časopise odbývá
ho vtipem: „Pan Roussel dokazoje velikým
číselným apparátem, že protestanté pozemskými
statky více jsou požehnáni než katolíci, že
mají více rent, větší průmysl, těžší pytle zlata.
Dosud jsme věřili, že Bůh při posledním soudu
postaví na jednu stranu dobré a na drahou
zlé; dle uáhledu p. Roussela dělí se lidstvo
na dvě jiné třídy: na tlusté a hubené. Bůh
nebude zkoušeti srdce a ledví, ale žaludek.
Nedovede-li sluha evangelia žádnou jinou mc
rálko blásati, pak nezbývá lidem nic jiného,
než aby dobré obchody dělali, dobře se měli
— nejbobatší dle toho jsou vždy nejctnost
nější.“ (Viz. Dr. Jatsch, Katolicismus a prote
stantismus str, 6.)

Kdyby dnes cena náboženství měřila se
dle bobatství vyznavačů, ani protestantismus
nebyl by „čistým evangeliem“; nejdokonalejším
náboženstvím muselo by býti náboženství ži
dovské, židé dnes penězi svými ovládají celý
svět. Ovšem pak by musel také p. prof. Masaryk
jako charakterní člověk, který hledá pravdu,
odpadnoati zase od protestantisma a státi se
židem; snad by zle nepochodil; Israel je vděčný,
možná, že by se stal „Wanderrabinem.“ Se
mitští Karthoginci bylí k jiným národům krajně
bezcitní, zotročovali kde koho. A při tom jejich
město bylo dlouhá staletí nejbohatším městem

FEUILLETON
Eovaha náboženské debatyv Hradci Králově.

I
(3) Teď jsme poznalí charakterní boj

pražských pánů proti katolictva | dokonale.halo se o našem náboženství statečně na
schůzi v Adalbertinu a nyní se lže s toutéž
vytrvalostí o schůzi samé v novinách; že při
tom není nouze ani o hrubé výpady, tomu se
nikdo nediví, kdo škola pokrokářského tisku
zná. „Osvěta lidu“ 31. říjaa plše, že na de
batní schůzi bylo „slovo proti slova, důvod

prot důvodu, ale důkaz jen se strany pokroové“ A pisatel se nezačervenal pří psaní
této nepravdy. Na to odpovídáme, že pražští
řečnícitrousily staré, sevšednělé protikatolické
šlágry, z nichž velká část již před několika
stoletími byla důkladně vyvrácena. A pánové
docela chtěli porážeti takové „katolické“ zá
sady, jichž katolická církev nemá. Bojovali
proti stínům, jež si utvořila jejich fantasie
sama. A jejích šlágry nekrificky sesbírané odrá

želi katoličtí řečníci věcnými protidůkazy,
ješ nedaly se sealabiti frázemi protivníků. Mělo se
mluviti o náboženství a inteligenci; leč pokrokoví
řečníci vyhnuli se tomuto thematu a hovořili druh
26 druhem vlastně ma široké ihema: „Zpátečnictví
a mízkost katolické církve“. O církev prolestantskou
a židovskou dřilce ani nezavadili.

A tím, že se úhořovitě vyhnali určené
debatě, kterou dr. Reyl schválně jen stručnou
řečí zabájil, dali si emutné vysvědčení již pře
dem a porazili 66 sami kapitálně. Proč místo

dvou dílů světa. Bade snad někdo s obdivem
poukazovati na „zdárné plody jejich pokroko
vého náboženství?“ Jestliže židá tak často si
pomáhají millionovými bankroty, čachrem, ne
humánními spekulacemi barsovními, pak ovšem
mají více než katolíci. Ale proto rozamný
člověk neřekne: „Ejhle, jak náboženství ži
dovské vede k většímu pokroku než katolické|“
Jestliže protestantské státy úskokem a násil
nictvím dobyli veliké moci, pak to k přílišné
chloubě není. Ta by spíše kterýkoli upřímně
věřící člověk tněl pozvednoati hlas proti prak
tikování zásad tolik nepěkných, nekřesťanských.
Či má býti chloubou křesťanovou aplatnění
právu pěstního a krajní bezohlednost?

Každý rozumný člověk musí uznati, že
pozemský blahobyt národů závisí spíše od
přemnohých jiných příčio, než od náboženství,
ku př.od podnebí, od geografické polohy země,
půdy její, od počta obyvatel atd. Větší nebo
menší cena musí se dle zcela aěčeho jiného
měřiti než dle pytlů zlata. Prof. Masaryk řekl,
že Kristus je mu dosud největší autoritou.
(Jen je-li to pravda?) Acoje dle Krista hlavní
úlohou náboženství? Ne obohacení lidí pozem
skými statky, ale statky duchovními, nadpřiroze
nými — spása lidí. „Hledejte nejprve království
božího a spravedlnosti jeho, a vše ostatní bude
vám přidáno“ (sv. Mat. 6, 33), tak zuí slova
Kristova. Chceme-li tedy větší nabo menší cenu
jednotlivých náboženství určiti, nesmíme se
tázati, které z ních vyznavače své činí bohatší,
nýbrž v kterém z nich je hledání království
božího opravdivější, vážnější, které z ních může
se vykázati větším rnnožstvím plodů svatosti,
pravé lásky k Bohu a k bližnímu. A v tomto
ohledu nebojí se náboženství katolické přirov
nání se žádným jiným náboženstvím. Žádné
vyznání náboženské nemůže se vykázati tako
vým počtem světců, heroických vzorů lásky
k Bohu a k bližnímu, jako vypěstovalo nábo
čenství katolické. Kdo nepředpojatě s tobsto
stanoviska o větší nebo menší ceně náboženství
přemýšlí, nutně přijíti musí k poznání, že ná
boženství katolické je jedině pravým nábo
ženstvím Kristovým.

A jako národohospodářský rozmach nemůže
rozhodovati o ceně náboženství, podobně ani kulturní,
vědeckýpokrok. Za dnešních dnů slýcháme nebo
čteme velmi často: „Katolická církev je ne

posměchu pokrokový tiok aspoň stručně od
povědi našich řečníků nezaznamenal? Není
nad pokrokářskou šikovnost. Kdyby byli kato
líci věděli, že místo vědecké debaty o nábo
ženství bude prolhaně tupena jejich a jen je
jich církev, byli by řekli předem, že tohle
„Červánky“ taky dokáží. Pražští řečníci chtěli
sevříti katolíky do nastražené pasti, ale sami
se v ní důkladně svojí igaorancí přiskřípli,
jak každý nestranný pozorovatel ozoatí musí.
Nepůsobilo přímo trapně, když dr. Barto
šek a Myslík dokazovali „proti církvi a
bibli“, že svět nebyl stvořen v šesti obyčejných
dnech a že věk lidstva jest před Kristem da
leko větší uež 4000 let? Spadli jste, pánové,
s nějaké cizí planety, že nevíte, jak církev
Šestideuní a biblický letopočet již dávao vy
kládala? Nebylo to přímo snižováním intelli
gentního ©posluchačstva, takové | zastaralé,
dávno odbyté výtky předkládati? Nebylo roz
hodnou povinností vaší, poačiti se před vážnou
debatou aspoň z některé malé knížky, jak vy
kládá církev ty biblické zprávy, proti nimž
jste mlavili? [ dle úsudku německých učených
protestantův a racionalistův jest náš dr. Masil
slavným badatelem v zemích východních a
jedním z předních učenců biblických v Evro
pě; samo anglické ministerstvo obrátilo se
na proslulého tohoto učence 8 vědeckým do
tazem. Ale čeští pokrokáři — bezpochyby
«ž lásky k pravdě“ — spisů svého krajana
nečtou, jak bylo patrno z debaty. A tento
učenec se schválením církve napsal: „Písmo
sv. nikde neudává, kolik let člověčenstvo trvá,
poněvadž Písmo sv. éry (časomíry) nezná,
nikde jednotlivých úd.jů časových nesčítává,
nikde nepraví, že v nich není mezer, a rovněž

-©Ročník XILInserty se počítají levně.
Obnova vychásí v pátek v poledne.

přítelkyní osvěty, kněží ohlapují lid, jsou ne
přáteli vzdělání a vědv“; nobo jemněji se řekne:
„Katolíci stojiv ohledu vědeckém za nekato
ky, jsou inferioroí.“ Sta a tisíce sklánějí se
slepě před těmito frázemi a nepřemýšlejí, zdali
skatečně tomu tak. Kdo pronáší tak hrozné
obvinění proti církvi? Vychází snad z úst ve
likých historiků, učenců, kteří prozkoumalí dě
jiny světa, národů a států? Nikoliv. Praví
učenci mluví zcela jinak, i když svým vyzná
ním náboženským stojí mimo církev katolickou.
Nepřátelství proti církvi je příčinou těchto
útoků proti uf, lid mi býti zmaten. Důjiny do
kazují něco zcela jiného. To je pravda historií
dotvrzená, že celá kultura civilisovaných národů
spočívá v podstatě na základech, které položila církev
katolická, a že Evropa, stojíli dmes na vrcholu
kultury a civilisace, má za to co děkovati výhradně
křesťanství, církvi katolické.

Církev hned od počátku svého — jsouc
pamětliva slov božského svého zakladatele:
„Učte všecky národy“ — starala se o vzdělání
a výchova mládeže. Již v druhém století shle
dáváme kvetoucí školy tak zvané katechetické
v Alexaadrii, Caesarei, Aotiochii a jinde, kde
katechumeni byli vyučování nejen v nábožen
ství, ale i v jiných oborech vědění. Později pře
devším kláštery byly sídlem umění a věd;
z nich vyšli mužové, kterým ještě Jue3 svět
se obdivuje. Zásluhou katolických inichu též
je to, že kaltura antická, klasiková, řečtí a
římětí nám se zachovali. Známo též, že v sídle
biskupském zřízeny Školy vyšší — a při každé
faře škola obecná. Na dvanáctéia všeobecném
sněmu církevním roku 1215, nařizuje papež
Inocenc III: „Při každém kostelu budiž zřízena
škola.“ (Kan. 70.) Ale již z dřívější doby máme
doklady, jak církev starala se o zřízení van
kovských škol. Basilejský biskup Arbyton
(+ 821) dává nařízení: „Kněží nechť vyučují po
vesnicích 4 samotách, a chce-li jit věřícídítky
své svěřiti k učení, ať se nezdráhají je přijati
a 3 největší láskou ať vyučují — nic od nich
nepřijímajíce, leč by snad rodiče dobrovolně
jako dar něco jim nabídli“ (Bern. Kaiser: Ge
schichte des Volksschalvesens in Wůrttem-=
berg, str. 7.) Hle v 8. století shledáváme tedy
bezplatné vyučování, což teprv nyní u nás Se Za
vádí. Oč tu předstihla „zpátečnická“ církev
moderní dobal

|
nopraví, které číslice jsou při také různosti
původní. Sv,Jeroným píše: „Přečti si všechny
knihy Starého i Nového Zákona a najdeš tuk
veliký rozpor v letopočtech, že ten, kdo na
podobných otázkách houževnatě Ipí, nikterak
se nevzdělává, nýbrž naopak čas maři.“ Tak
již napsal tedy katolický učenec, žijící v V
století! (Pozn. red.) .

Dále dle rodokmenů v Plsmě stáří lidstva
vůbec vypočítávati nelze, jelikož jsou v nich
vynechávány osoby méně významné, jako to.
činili příbuzní [sraelitův Arabové. O tom dů
kladně pojednává dr. Musil ve svém českém
díle „Od stvoření do potopy.“ ©Měli jste, pá
nové, někdy tento spis aspoň v ruce? Kdepak l
To je pro protikatolické harcovníky výhod
nější přečísti si nějakou „říznoa“ brožurka
spisovatele, který za každou cenu dokázati
chce „klerikáluí ohlapování.“ Ve zprávě o bi
blickém Šestidenní vidí již sám sv. Aagastia
mlava obraznou. A teď přijdou „pokrokoví
myslitelé“ porážeti takové „katolické zásady"“,
jež našimi zásadami nebyly a nejsou.

Dr. Bartošek pronesl prazvláštní filoso
fický nábled, že prý jest chybou — zvláště na
středních školách — začne-li se náboženství
dokazovati. Žák přijde do Školy a věří; ka
techeta ma začne dokazovati, žák upadne do
pochybování a pak nevěří. Kdyby však kato
líci se neodbodiali k důkazům, kdyby říkali,
aby každý prostě věřil bez důkazů, byli by
pokrokáři první, kteří by nám takové počínání
vytýkali; ano — pokrokáři by v první řadě
8 posměchem poukazovali, že rozumných dů
kazů pro své náboženství nemáme a žechceme
přivésti lidstvo k víře slepé. Nelbou jiš nyní
pokrokáři, že věříme slepě? Neříkají prolhaně



Ba i jakýsi druh nucené návštěvy školy
shledáváme též v oné době. Na provinciálním
koncilu v Cáchách r. 802. v kap. 11. se oaří
zuje: „Každý posýlej své děti do škol, aby 8e
učily, a at je se vší pečlivostí navštěvují tak
dlouho, dokud nejsou dostatečně vzdělány.“
(Binterim: Deutsche Nationalkonzilien 2. av.
etr. 449). Palacký v historii své píše, že kolem
r. 1400. bylo v Čechách přes 840 škol.

A nejen o nižší školství starala se církev,
i založení a rozkvět škol vysokých,umiversit je

70 universit a to buď zcela z prostředků cír
kevních, nebo nu její popud, neboge svolením
církve. Knížata, která chtěla zříditi v zemi své
školu vysokou, obracela 8e na papeže, jako
nejvyššího strážce duševního života národů a
žádala o potvrzení. Takovýmto potvrzením při
cházela universita pod bezprostřední ochrana
církve; papež ustanovil svého kancléře, který
měl dozor nad vyučováním universitním. Uvá
díme některé university, které z prostředků
církevních byly zřízeny — jsou také dokla
dem, k čemu „mrtvá raka“ majetku svého
užívá, V Římě založena universita od papeže
Bonifáce VIII. (1303), v Pise od Clementa VI.
(1343), v Toulousu od Honoria III. (1229),
v Avignoně od Bonifáce VIII. (1303), v Grenoblu
od Benedikta XII. (1339) atd.

Přemnohé z těch universit, které papež
skou zřizovací listinou se vykazají, jsou dnes
zbaveny nejen katolického, nýbrž křesťanského
rázu vůbec.

Historie školství v Rakousku dokazuje,
že do dob Marie Terezie o školu, o vzdělání
lidu nikdo se nestaral, než pouze církev. A
kdo dnes šíří kultara mezi národy nevzděla
nými, kdo jsou ti pionéři vzdělání a civilisace
u nich? Jsou to z největší části migsionáři
katoličtí — ti jsou pravými pokrokáři.

Každý poctivý člověk — přihlédne-li
k těmto historickým faktům, učiní si pojem o
té bídné pomlavě, že církev je tmářskoo, zpá
tečnicí, nepřítelkoa vzdělání. Tak zajisté ne
přítel vzdělání nejedná. A jak splakati se musí
nad „vědeckou“ učeností těch pánů, kteří od
važují se tvrditi, že pěstování věd začalo te
prvé reformací! Ovšem movhý dnes, jen aby
církev potapiti mohl, neštítí se ani nepoctivých
bídných lží.

Že není církev nepřítelkyní pokroka a
osvěty, patrao z toho, že v řadácb služebníků
církve shledáváme muže, kteří jsou nadšení
nejen pro Boha, Krista, náboženství a církev
jeho, ale i pro vědyi umění.V předních řadách
slavných vynálezců a objevitelů vidíme členy
kléru katolického, té třídy lidí, pro které dnes
mnohý nemá jiného názvu než „ta rota líná“
Mosíme se omeziti jen na některé ukázky. —
Koho by to zvlášť zajímalo, |aechť si přečte
„koihu vynálezů“vydauon od Spamera v Lipsku.
Kdo vynalezl hodiny? „Twmář“arcijáhen Paci
fikas z Verony (+ 846), zdokonalitelem jich
jest Gerbert, pozdější papež Silvester IT($1003),
který zavedl též číslice arabské do počtářství.
Nasloucháme li na koncertech líbeznému zpěva
a dojemné hudbé, kdo vzpomene, že vynálezci
not a základů harmonie jsou mniši benediktin
ští, opat Radbot z Corbie (+ 985) a Gaido
z Arezza? A muich benediktinský Gozbert
z Pergense (983—1001) to byl, který vynalezl————————————————-ó
již nyní, že církev nutí věřící k bezmyšlenko
vitému přijímání katolických zásad? A teď
přijde dr. Bartošek 8 tvrzením, že náboženství
so vlastně nemá ve školách dokazovati, To by
byly pro kruhy protikatolické body! Sám
Kristus, jakkoli činil mnoho zázraků, jakkoli
žil životem nejsvětějším, dokazoval ještě své
poslání z rozumu a z předpovědí starého zá
kona. A obyčejný katolický kněz by měl prostě
říci: „Důvěřaj úplně mým slovům; zvláštních
důkazů nepotřebuješ!“ — Dobře odpověděl na
prazvláštní náhled Bartoškův dr. Šole, že,
jestliže někdo puchyboval o potřebnosti dů
kazů na naše náboženství, přesvědčil se prác
řečí Bartoškovou, jak jsou ty důknzy velice
potřebné, -ba bnutné, ba že se má snad kato
lická víra více«dokazovati, než se posud děje;
šíří-li se o náboženství nábledy takové, jaké
právě poslucbačstvo slyšelo, pak jest nove
hnuteluo náhledy ty vyvraceti a pravdu du
kazovati,

Dr. Bartošek také řek), že se v náboženství
nevyučvje jenom víře, ale také dějepisu a
přírodopisu; a dějepis i přírodopis učí jinak,
než náboženství, V náboženství jsou zázraky;
Noe prý uvedl zvířata do archy úmlavy ('I).
Svět ulyši, jak věda dokazuje již miliony roků
vašeho trváni; nábuženství však čítá jen asi
5000 roků; přírodopis dokazuje velikou pří
boznost rozličných drahů šivočišstva i člověka
s opicí. — Nato dr. Šalc: Náboženství jest
událost historická; proto musí mlaviti také o
dějepisu; dle bible nestojí svět 5000 let;
bible počítá léta lidí, nikoliv světa. BiblickS
slovo den neznamená jenom 24 bodiuv, nýbrž
i delší nebo kratší periodu časovou. Ostatní
žádná věda nedokázala a nedokáže, že avět

malbu na skle. A kdo sestrojil brýle? Zase

mnich, dominikán Alez. ha Neještším fysikem a chemikem ve středověku byl franti
škánský mnich Roger Bacon (j 1292) a co vy
nalesl? Dalekohled, zvětšovací skla a Japu.
Kdo by nevěděl, že vynálezcem střelného prachu
Je františkán Berthold Schwarz? A kdo 88 za
bývá astronomií, ví, kdo jsou to: Jan Můller,
Regiomontanus svaný, biskup řezenský, (+ 1476),
kardinál Mikuláš z Cusy (+ 1464) a kanovní
Koperaík — a jakých zásluh v tomto obora
vědy ai získali! A kdo neví, že kalendář náš
pochází od papeže Řehoře XIII. (+ 1585)?
Prvolu vynálezcem hromosvodu, není — jak
se za to mělo Franklin — ale moravský farář
Prokop Diviš (+ 1754).

Za našich dnů zimuničnouhorlivostí pra
cuje věda, aby sestavila řiditelný balon. A
kdo první přišel na myšlenka zhotoviti ta
kovýto přístroj? „Zpátečník“, „jezovita“ Fr.
Lama r, 1670 ve spise svém uvádí nákresy
všdašného balonu. A r. 1720, tedy 60 let před
Montgolfierem, který pokládá se za vynálezce
balonu, před portagalským dvorem v Lissabonu
mnich Berthold z Gusmao vznesl se první ba
lonem do výše. I stříkačka vynalezli služebníci
církve, mniši cisterciáni — a až do 17. století
byli hasiči v Paříži kapucíni. Na radnici v Pre
stonu je obraz katolického kněze P. Daana.
Co vykonal? Ironie osudu! „Tmář“.jesuita je
vynálezcem světla plynového; r. 1815 založil
první plynovou společnost v Aoglii. A pře
kvapí snad mnohé, žei vynálezcem moderního
„kola“ je kněc Pianton, jeaž již r. 1845 poožíval
bicyklu. Zde v Hradci Král. mámo ústav hlu
choněmých; zakladatelem vyučování blacho
němých je španělský mnich Petro de Ponce a
methodu jeho zdokonalil Abbé de l Epée. Zde
vizte ty tmáře, zpálečníky|

A jak je to v novější době? Představme
si, do jakých rozpaků by přišel nevěrecký
učenec, kdyby výzkumy katolických mužů
chtěl zavrbnouti.

Kdyby byl chemikem, mosel by se obe
jíti bez Berzelia, Dumasa, Chevreala a jiných,
t.j. musel by bezmála celou moderní chemii
vynalézti. Je-li fysikem, nesměl by v učení o
elektřině přihlížeti k tomu, co Galvani, Volta,
Ampéro, Faraday atd. vynalezli, tedy téměř ke
všemu, co na tomto velikém poli velkolepého
dosad vykonáno. Při osvětlování by mosel ne
šťastný sábnouti k lojové svíčce, neboť stearin
přijímá z raky katolíka Chovrenla, Elektrické
plameny musí zhasnoati, neboť sílu elektri
ckého proudu nemůže naznačiti, aniž by jména
zbožnýchkatolíků Ampéra a Volty nevyslovil.
V astronomii musel by se zříci všeho, co da
lekohledy Fraueuhoferovými objeveno, co vy
zkoumal Herschil, Piazzia P. Secchi.Aluminia
nesmí více užívati, vynálezcem jeho je katolík
Saente-Claire-Deville. Vlékařství musí se zříci
„jesuitského prášku“ Pelletierova chininu a
celé bakteriologie; pochází skoro celá od ka
tolika Pasteura; — zkrátka není obora vědy,
v němž by katoličtí mužové noosvědčili 86
jako blabocí myslitelé, a můžeme s chlonbou
říci, že právé na katolickém stanoviska stojící
očenci přivpěli podstatně k rozkvětu přírodních
věd nové doby; — v mnobém ohledu json prů
kopníky směrodatnými pro pozdější vývoj.
Tolik pro dnešek k posouzení inforiority ka———————P
stojí kolik milionů roků. Noemova „archa
úmlavy“ byla snad přeřeknatím. Je-li pří
baznost opice s člověkem tak veliká, jak myslí
dr. Bartošek, proč si opice veuspořádají ta
kovou schůzi, jakou máme myř Proč nemají

dají medicinu? Proč se neučí aspoň nějakému
řemeslu? Kdyby člověk podobou by) nižší
než opice, má přece rozum a svobodnou vůli;
dostane-li se mu vychování a vzdělání, může
se státi učencem a umělcem, coš jest u opice
nemožno.

Dr. Bartošek: Dějepis učí jinak o vzniku
papežství než náboženství; teké dokazuje, že
byli papežové nehodní: Jan XXIII., Alexander
VI. — Dr. Šalo: Ano, tvrdívá se, že papežství
povstalo tím, že císař Konstantin daroval
biskupovi římskému Silvestrovi veliký poklad
a že prý nařídil, aby byl biskup ten přiro
seně © dle darovaného bohatství | prvním
+ biskopů, to jest papežem. Leč historicky
jest dokázáno, že císař Konstantin Silvestrovi
žádného pokladu nedal a že bo za papeže ne
povýšil. Papeže, nejvyšší hlavu církve, ústa
novil Kristus sám, když řekl Petrovi: „Na té
skále vzdělám církev avou“ a „Pasiž beránky
mé, pasiž ovce mé.“ Že byli někteří papežové,
biskapnovéa kněží nebodní, řekněme nemravní,
toho nepopíráme, ačkoli jich nebylo tolik a
pa takovém stapni, jak tvrdí naši protivníci.
My též víme, proč Bůb takové kněze, biskupy
a papeže dopouští. Když rozumný člověk nova
žoje a vidí, še přes to vše církev trvá dále,
musí uzoati, še jí nedrží lidé, poněvadž by jí
tací nehodní mužové neudrželi, ale že ji drží
někdo jiný, Bůh. Tolik v jádra dr. Šalc. My
k tomu dodáváme: vždyť Kristus dopustil,

tolíků v ohledu vědeckém. Na konec uvádíme
slova DrotestantaHařnacka; můše o nich pan
prof.Řábarnk přemýšloti, jsou z jeho tábora:
„Tenoraní již náboženství,kdo oproní řadě se
tdše, covykomalopro kuliuru apokrok lidstva, a
dle tohocenu jeho určovatichce.“ (A. Harmaok:
Das Wesen des Christentums a. 5.) T.

Dopis z Prahy.

(Mravní výlěškykandidatury pobrokářekl — Zápas

Masaryk o prázdninách předpovídal, že
za daného tvoření strany konservativní a po
krokové část mladočechů Šla by se staročechy
a ostatní že by ae sloučili s jeho stranou po
krokovou. Pardubské volba však přinesla v te
oretické úvahy jeho nepříjemný zmatek. Pozo
rahodno jest, že „Nár. Listy“ po volbě nebily
do žádné jiné strany tak jako do staročeské.
Hněv jejich nevyvolal ovšem kandidát dr. Ho
ráček jako spíše dr. Matuš, jenž vyzval voliče,
aby si dali hlasy komu chtěli, jen nikoli dru.
Horákovi, kandidáta strany mladočeské. Ačkoli
jest již po volbě, přece projevajeme, že s drem.
Matušem nesouhlasíme a nemůžeme souhlasiti.
Nejen že bozen tak v jakékoli sblížení svár,
ale také z té příčiny, še dr. Bouček, kandidát
pokrokový, a Svěcený, sociální demokrat, před
stavovali směry, kterým nemůže přisvědčiti
rozamný občan a opřímný vlastenec, i kdyby
stál mimo program, jejž tlumočí „Obnova“.
Ostatně, jakou váhu mají pokrokovoí, kteří
kandidovali dra. Boučka,ukázal jasně výsledek
volby. Odečtěte všechny židy, kteří odevzdali
hlasy pro Boučka, a procento zbývajících vo
ličů svou skrovností ohlašuje, že obecenstvo
ve volební skupině pardabské tendenci směru
pokrokového dobře rozpoznává. Vezmeme-li
v úvahou, že v Pardubicích mají pokrokoví
svou čilou organisaci a svůj list, který tam
vychází již několik roků, překvapoje nečetnost
hlasů jejich ještě více.

Sám pokrokový „Přehled“ připomíná
„Kdyby bistorie této kandidatary se měla opa
kovat, jest s to ohroziti nejen pokrokovou
stranu dosod slabou a nedokonale organisova
nou, nýbrž i za čas zkompromitovat pokrokový
směr, o jehož vítězství konečném jsme pevně
přesvědčení.“ K úsudka tomuto připojuje pak
„Přehled“ taktické chyby vedení pokrokového,
které prý s mladočechy vhodně nesmlavilo
kaudidataru Drtinova a — Boučkovu prohlá
silo příliš pozdě. Daes již vyspělejší žnrnali
stike propadnutí svého kandidáta neomlouvá
a nevysvětlaje, protože výmlavy po dokonauém
fakta vyjímají se příliš směšně. „Přehled“ o vý
sledku volby kličkuje proto, že schůze pro
reformu manželství a pro vyhození náboženství
katolického ze škol pro svoji hlučnost na venek
vzbuzovaly naděje, že kandidaturou bode
zvětšena čest prapora. Také nadšenější pokro
kovci pod dojmem těch schůzí prorokovali
krátce a řízaě: „Pokrokáři v městech, agrár
nici na venkově.“

Potřebí tedy vymloavat pro veřejnost a
také proto, aby příslušníkům strany nad ta
kovou porážkou nepokleslo srdce. Nechť však=-———————""> >
aby v dvanáctičlenné dražině lidí stále 8ním
přibývajících a putujících byl také | Jidáš.
Proč by pak bylo nemožno, aby později, v do
bě devatenácti století nebylo nehodných kněží
více? Některé společnosti politické, nábo
ženské a pod. trvaly jen několik desítek let
a natropily se hříchů do nebe volajících. Jest
tudíž hotovým šosáctvím chtíti poukazem na
Jana XXIIL, Alexandra VI. prohlašovati:
„Vidíte, tak vyhlíží ta církev l“ Kristas při
rovnával církev k obilnému polí, v němž roste
i koukol. .

Dr. Bartošek snašil ee setříti původnost
katoliotva způsobem až příliš zajímavým, že
to nutilo k smíchu. Prý podobná zařízení jako
v eírkvi shledáváme i v náboženstvích jiných,
itěch, která byla před Kristem, na př. vánoce,
velikonoce, kříž, křestní vodu,i obřad mše;
dokonce jak prý jest podoben i pohanský ri
tnál našemu, atd. — Dr. Šule: Nepopíráme,
že json některé věci společné; vždyť pokolení
lidské jest z týchž prarodičů. Mnohá podání:
o hříchu prvotním, o potopě a jiná byla všem
lidem epolečná; proto se nacházejí — ovšem
snetvořená — i u národů pohanských. Kříž
byl již před křesťanstvím, vždyť na něm bylo
řed Kristem mnoho židů popraveno; ale ta
ový význam, jakého nabyl křesťanstvím, dříve

nikde neměl. Vánoce a velikonoce jsou jen
křesťanské, podobně také křestní voda; voda
sama o sobě v náboženském ohledu nic ne
znamená, musí se k ní připojíti slova, aby se
stala vodou křestní, a ta slova jsou výlučně
křesťanská. — K toma dodáváme, že trousil
svá prapodivná a nelogická přirovnání dr.
Bartošek způsobem tak ubohým,bezdůvodným,
že se sám porážel. Nerozeznával při výčtu po



okrokáří vysvětlují věcjakkoli, jistota: mlaví,
bo, byf kendigatora Boučkova-Byla prohlášena

sebe dříve, přecevýsledek zůstal týž, protože
tidé hlasovali pro pokrokářetéměř všichni.
Mravní výtěžek kandidatury pokrokářské jest,
že nyní v jasném světle jsou síly, de kterými
Masaryk Kramářovínabízel spojenectví a še
zklamaly naděje Boučkovy, na protikatolické
štvaní nachytati co nejvíce voličů. Přesvědčil
se tedy dr. Bouček sám, že tu na protikato
lokou veselka nejsou ještě objednání hudebníci.

V provolání svém „Proti volební šalbě“
p.Neklan dí českému lidn: „Jsi národem, jenž
průměrným vzděláním příslušníků svých předěl
všechny ostatní národy mocnářství rakouského,
nevyjímaje tu ani nejvzdělanější část Němců
rakouských, obývajícízeměkoruny české.“ Tě
mito elovy Neklan dává stkvělé vysvědčení
katoliciemu, neboli jak svobodomyslní lidé ří
kají, klerikalismo. „Náš národ 8e v klerikali
smu takořka topí.“ To jest myšlenka a vždy
vracející se tvrzení časopisů realistických, sc
cialistíckých e konečně í všach těch protestů,
které sesadili proti pastýřským listům pokro
koví učitelé. Aspoň prohlášení moravského
pokrokového učitelstva přímo tvrdí, že národ
náš pod klorikalismem sténá a zejména české
školy že jsou sklíčeny a sastřeny klerikálními
mrákotami. Vůbec jak některý pokrokový ča

opis zavadí o Školství, jede hned na klerikalisma jako na koni. Volají-li tedy pokrokoví
lidé s rozčilenými posuňky do světa, že ka
tolické náboženství národ ničí a rozvoj jeho
sadržuje, nechť nám a celé veřejnosti vysvětlí,
proč národ náš vzbuzuje úctu a strach u svých
nepřátel, kdežto dle rozpoznání pokrokových
lidí vlastně jsme těmi oejvětšími ubožáky?
Tady něco vězí, tady jest nějaká bavarie, jak
praví Garborg, která potřebuje vysvětlení.

Vysvětlení to však jest prosté a jedno
duché pro každého, kdo nepodlehaje nízkému
protikatolickému fanatismu, dává národu, což
jeho jest a kdo s radostí uzná nepopíratelný

krok jeho v každém odvětví činnosti du
vní a hmotné. Neboť kdyby pravdou bylo,

co tvrdí pokrokáři a nepřátelé katolicismu
všech odstínů, že klerikalismem národ náš ze
všech stran ke své veliké škodě jest rdousen,

ak o české zemi by fiž ani kohout nezako
Erhal. Ježto však věcný úsudek v dnešní době
zní o velikém pokroku, pak ovšem zřejma jest
i lež, která „působení katolicismu maluje ne
unavně sazemi.

Lžete, pokrokáři, lžete! Uprostřed mno
bých nezdarů politických rostou hmotné a du
ševní eíly národa. Na všechny strany rozvíjí
se duševní práce,duševní tvorba česká. Umění
české vynáší na odiv nové původní výtvory.
Rozsáhlou měrou provádí se dělba práce ve
všem obora kultarního snažení a nese dobré
ovoce. Jubilejní výstava ukázala nám, jak jsme

okročili hospodářsky, ba stala se přímo zdro
jem uvědomění národohospodářského. Odtud
povatalo přesvědčení,že po probuzení sloves
ném a politickém musíme eměřovat k usku
tečňování probuzení národohospodářského.
-Kdyby podmínkyvzrůstu a síly národa
byly, jak tvrdí pokrokáři a socialisté, kleri
kalismem podlamovány, nebyl by český národ
předmětem obdivu u spravedlivě soudící ci
siny. Slovem „rozmach českého národa, všecka
(R
dobností mezi formou a podstatou. I kdyby
na př. pohané budhističtí měli obřady sebe

více podobnější mši sv., jak obrovský rozdíl
by byl mezi podstatou a významem mše av.
a významem obřadů jejich! Vždyť dle naší
víry při oběti mše sv. obětuje se sám Kristas.
A co by mínili podobným obřadem pohané,
kteří Krista neznali? (Celý svět vzdělaný ví,
že Bmbt Kristova byla bezprostřední příčinou
přijetí kříže za znak křesťanstva. A příliš
volný myslitel chce dokázati, že vlastně to
bylo napodobení pohanů. Uoctívali o velikono
cích a vánocích pohanéKrista samého? Úžasné
pletení a matení pojmů. Tolik víme, že církev
perušila zaslepeně šmahem všecko staré, jako
některé fanatické náboženskéspolečnosti. Pokud
se ťím neuráželo její náboženské přesvědčení,
pracovala klidným a rozmyslným vývojem. A
pokud některé neškodné, ano i pěkné spole
čenské formy podržela, dala jim zcela nový,

nebývalý význam. Vždyť také obrámy pohanských bobů leckde přeměnila v katolické sva
tyně. A jak veliký obrat stal se touto přemě

u z chrámů těch! Kde dříve bujely prosto
nosti, tem zavládla vroucí zbožnost. A co

by nybí řekl moderní svět, kdyby byla církev
tehdy pohanské svatyně, pomníky stará vzdě
lanosti, jednoduše vandalsky bořila? Právě to
slonží církvi ke cti, če při všem křesťanském
zápaju, při všem odporu k bludům pohanským
zachovala si vzácné porozumění pro dobré
stránky kultury předkřesťanské a že se sna
šila dobré plody předkřestanských vzdělanců
zachovati i věkům příštím. Ještě že dr. Bar
tošek při svém srovnávání křesťanství 8 po
hanstvím nevytýkál, že chodili křesťané v po
dobném roucbu jako pohenél

všechno to z velikého lbaní usvědčuje dry
účníky, jejichž životním sportem jest plané od
suzování všeho katolického.
- Slyšte, co na příklad na úkor náboženství

dí odpověď moravského učitelstva na pastýř
ské listy: „My učitelé chceme, aby se každé
naše dítě, bohaté i chudé, nadanéi neschopné,
rozomné i pošetilé ve škole vzdělalo tak, co
by v dospělém životě ušitečně pracovati umělo
a samostatně se vyživovalo.“ Ale, pro Bůb, což

p vám v tom náboženství katolické brání?ikdo vám v tom nepřekáší, abyste takové
ušitečné cíle sledovali a také skutečně prová

povídáte o možnosti se všemi dětmi, není
jednoduše pravda; ne že byste to nemohli
provést vy, ale protože jest to nemožno. Známe
dobře, co lze provésti e neschopnými dětmi a
víme, jaké vědomosti si odnáší do života dítě
obyčejně nadané. Za tou příčinou všechny ty
dokonalosti a dovednosti, které v dalším po
stapa svého provolání pokrokoví učitelé slí
bojí, mohon býti vypěstěny středními nebo vy
sokými školami, nikoli školou obecnou. Necht
tedy nemožnost přemrštěně vyznačených cílů
nestrká se na působení náboženství ve škole.

„A poněvadž není does shody a býti ne
může mezi tím, čema učí ve škole kněz dle
příkaza biskupského a čemu učitel dle sou
časného vědeckého poznání, nezbývá než úplná
rozluka školy od církve, jak ji provedly nabo
provádějí vzdělané země západní.“

Naže, nechť nám odpovědí páni učitelé,
i naši čeští, zda náboženství v zeměpise na
příklad učí na rozdíl od učitele, že Petrohrad
jest hlavním městem v Německu a Praba že
jest na Černé Hoře, v počtářství, že nábožen
ství učí: dvakrát dvě jest pět. V přírodopisu
snad náboženství tvrdí o psu, že má dvě nohy,
kdežto učitel tvrdí, že má čtyři. Ve fysice asi
tvrdí náboženství, že není žádné elektrické
síly, v mluvnici, že se má psáti „chitri“ a
mnoho ještě jiného. Tudy není závada. Kde
tedy? Odpovězme přímo, že mnozí pokrokoví
učitelé vědecké vyšší poznání, současný svě
tový názor chtějí přednášeti i dětem. Nemůže
z nich nikdo popírati, že přijali názory Hae
cklovy a že Draper jest jim evangeliem. Ano
jsou takoví, kteří se těmito knihami okázale
chlabí, nemajíce ani zdání o naivnosti, která
tak nekriticky přijalaza pravdu holé domněnky,
hrabou nepravdu a zlobné ©překrucování.
V hlavách pokrokových učitelů straší evolu
oionism v darvinistické podobě. Tady jest úraz.
Kněz učí dítko o ceně a hodnosti člověka, po
stránce doňevní obraza Božího, kdežto pokro
kový učitel již ai přečetl, že člověk pochází ze
zvířete a že 58 to všechno vyvinulo na tom
světě samo od sebe. Nezastadovali se do věci
Ještě tak, aby poznali, že programová teorie
není ještě prokázanou skatečností. Posud se
nedověděli, že v podivahodném přizpůsobení
se organismů k daným životním podmínkám
volá účelno, a účelno že projevoje myšlenku
rozumové bytosti. Oni nepřemýšlí o tom, že
nepřekročitelnou hráz mezi zvířetem a člověkem
tvoří rozum a vůle, jež mohou náležeti pod
statně jen bytosti dnchové a jež nemohly po
vstati jako výslednice z nižších schopností
zvířecích. Podle všeho také neustále pletou si——————————

Dr. Bartošek vytýkal, že papež jest mo
narcha, a že vcírkvi lid nic nozmůže. Dr. Šulc
odpověděl: Ano, jest monarcha, poněvadž ho
takovým ustanovil zakladatel církve. Loč
v církvi jest přece vedle monarchy i princip
aristokratický; jsou zde biskupové. Dále zde
vidíme i princip demokratický, poněvadž ne
toliko kněží, nýbrž i biskapové a papež, jak
dějiny dokazují, mohou býti z lidu.

Vytýkalo se, že církev kdysi mnoho do
brého činila v životě sociálním, ale nyní to
činí jiní a lépe; zkrátka prý církov již se
přežila. — Dr. Šale odpověděl, že církev koná
posud své sociální poslání, atará se o ubohé,
jak se můžeme přesvědčiti i v Hradci Král.
— My bychom odporučovali dru Bartoškovi,
aby přemýšlel, jaké tisíce missionářů našich
starají 86 o zlepšení osudn abohých divochů,

obětují. Kolik socialistů je v tomto lidamil
ném díle následoje? Kolik socialistů ve dne
v noci bdí v nemocnicích nad chorými bez
naděje oa tučný zisk jako jeptišky? Kolik 80
cialistů místo štvaní ošetřuje v nevlídných
krajích ubohé malomocné? Kde kdy založili
socialisté ústavy hlachoněmých pro dítky
kteréhokoliv vyznáníjako katoličtí biskupové?
Kříčet proti kapitalismu, jezdit za tačné
diety na štvavé schůze, to se snadno dokáže.
A dále: když na př. v Čechách katolíci si
organisojí Vňeodborové sdružení křesťanského
dělnictva k vůli hmotné svépomoci, proč 80
cialisté a pokrokáři proti tomuto podniku
tolik štvou? Proč socialisté bezoitně vypusují
z práce organisovaného křesťanského sociála?
Zkrátka účelem našich „lidamilných“ protivní
ků jest mařiti sociální reformy křesťanské,

-vědu dohromady a náboženství, majíce za vzor
Masaryka, jenž nerozlišováním obora nábožen
ského a vědeckého musí nyní zakonšeti pou
čování i od avých žáků, jako od dra. Chalap
ného, neb od realistických professorů, jako od
dra. Babáka. Odtad dobře lze oceniti rozpor
současného vědeckého poznání a náboženského
vyučování ve škole.

Obrana.
(2) Pověra prof. Masaryka. Zuámo

jest z Hilenerova processu dostatek, kterak
prof. Masaryk enažil se historické zprávy o
ritnelní vraždě prohlásiti za pověru. Nechceme
zde rozhodovati, zdaž historické zprávy o ri
tuelní vraždě spočívají na věcném podkladě,
nýbrž chceme dokázati, že prof. Masaryk do
téže chyby upadl, ze které obviňoval českou
veřejnost. Na schůzi bradecké šířil professor
Masaryk protestantskou pověru o uctívání
prepatia Christi v Římě až do r. 1902.

Proti tomuto pověrečnému názoru uni
versitního professora protestoval ihned pří
tomný dr. Reyl, poukázuv na tu okolnost, že
při své návštěvě v Římě r. 1900 v průvoda
p. biskupa Brynycha spatřil mnoho vzácných
památek křesťanských, ku kterým jinak kaž
déma turistovi přístup není dovolen, ale ono
pověstné preputinm že nespatřil. Rovněž v obou
orientačních knihách v Gsell Felsově „Italien“
a v katolickém A. de Waalově „Der Rompil
ger“ takové znamenitosti nebylo nikde vzpo
menuto, ačkoliv relikvie méně pozoruhodné
byly podrobně vypočítávány s udáním chrámů,
v nichž umístěny.

Prof. Masaryk po této replice se vykra
coval, že je to prý v nějaké vesnici u Říma,
ačkoliv dříve jmenoval výslovně Řím, chtěje
učiniti církev římsko-katolickou směšnou, Prof.
Masaryk preputia sám neviděl, jako nikdo
jiný ze současníků, pročež věří pouze histo
rickým zprávám.

Čteme sice také v Bollandistech, že roku
1556 Kalvinci pobořili kostel v Antverpách,
kdež preputium Christi se uschovávalo, ale
při tom útoku že na zmar přišlo. Známe též
legendární zprávy, že prepotium bylo chováno
v Římě v chrámu sv. Cornelia a Cypriana,
ale neznáme žádné novější officielní církevní
listiny, kterou by se úcta ke kultu proputia
Christi vztahovala. Martyrologinm římské, čili
seznam svátků církevních z r. 1760 nevzpo
míná ani podobné relikvie, tím méně lze v no
vějších knihách liturgických něco o prepotiunalézti.

Domněnky o kultu preputia spočívají
tedy zrovna jako domněnky o ritnelní vraždě
na kronikářských zprávách. Jestliže prof. Ma
saryk prohlašuje rituelní vraždu za pověru,
nesmí v kalt preputia v nynější době věřiti a
jestliže přece věří, pak platí o něm všecka ta
tvrdá slova, která pronášel v době Hilenerova
processu proti křesťanům. A s takovými ná
zory prof. Masaryk přijel se pochlubit hrade
cké intelligenci|

(3) Objevy velných myslitelů. Polan
tova a Myslíkova „Volná Myšlenka“ praví
v čísle 7., že, jestliže jest Bůh, musí také exi
stovati Satan. A dále rozumuje: „Jelikož není2.
podrážeti nohy těm, kteří na základě křesťan
ství chtějí zlepšiti stav proletářů. A pak se
nám vytýká, že se o reforma sociální nesta

rám. Velkokapitalismus židovský však mápokoj.
Socialista Myslík píše svým nošlechtilým

způsobem ve „Volné Myšlence“: „Jemelka způ
sobem nekonečně blbým hájil vůči mně roz
pory bible o stvoření světa 8 pod., ani jsem
inu takřka neodpovídal ; ba vlastně jsem nebyl
téměř s to“ Prý byl Myslík všecek v úžasu
nad nesmírnou nestydatostí, s jakou tvrdil P.
Jemelka i ty největší lži a nesmysly, — Tá
žeme se prolkaného Myslíka, proč neuvádí ty
„největší lži a nesmysly.“ Víme, proč se teď
takhle hrubě rozkřikl. P. Jemelka mu totiž do
kázal, že mluvil o věcech, jichž podstatě nerozumí.
Táral se Myslika, co jest inspirace. „Učenec“
hleděl nějak vyklonznouti, ale P. Jemelka ho
zadržel: „Ne, táži se, co jest inspirace“. Chu
dák Myslik pak aai za pomoci napovědy ne
dovedl oipověděti správně, ač před tím sám
proti inspiraci mlavil. P. Jemelka také dokázal
tomato mudrci, jak nerozumí výkladu kato
lickému o biblickém šestidenní. Nechtěl-li
Myslík odpovídati pro své „povýšené stano
vísko vědecké“, proč to veřejně neprohlásil
hned na místě? Proč nedokazoval „největší lži
a nesmysly“ Jemelkovy hned? To by býval
trumf! Ale ubožák odpovídati nemohl pro svoji
úžasnou ignoranci. Jen ven s těmi „nesmysly“,
pane Myslíka! Předložíte-li ty „nesmysly“
soudné veřejnosti, pak zatnete ránu P. Jemel
kovi jistěji než paušálním tupením.

Příště ještě o jiných protikatolických ne
pravdách.



UlteraturTa.
Pozoruhodného úspěchu dodělal se letos

nový ročník „Rajské Zabrádky“, obrázkového mésíč
níko pro mládež. Pod pečlivou redakcí říd, učitele
V. Špačka byl evláště letošní ročník pečlivě připraven.
Jak nám administrace listu eděloje, byl náklad 1. čísla
rozebrán a přístoupilo se právě k vydání drohému.
Vydané číslo 2. přináší krásnou dvoustrannou přílohu
barevnou a množství cenného textu. Vlct. katol. čtc=

náře co nejvřeleji upozorňojeme na tento zvláště dnes
důležitý náš podnik. Předplatné ua „Raj. Zobrádko“
160 K přijímá Cyrillc-Metbodějské koihtiskárna V.
Kotrba Praba II.—200.

Jubilejní dar spisovatelův a umělcův
výtvarných Ústřední Matici Školské jest
nátev nádberné publikace, která byla vydána péčí
zvláštní omělecac-literární komise na památka ukon
čené 25tileté činoosti naší nejpřednější národní insti=
toce školské, Vrcbním redaktorem části básnické byl
professor Jaroslav Vrcblický, části výtvarné professor
František Ženišek, Ostatní členové redakce byli pp.
Vilém Amort, Frant, Herites, K. L. Klasáček, prc
fessor František Sekanina. Část výtvarná obsahuje
nádherných příspěvků ne méně než 100 českých amělců
výtvarných. V části aoti grafické jsou rokopisy českých
badebních skladatelů, dále poslanců českých i morav
ských. Část slovesná, do které přispěli spisora elé i
literáti čeští většími i menšími pracemi, obsahoje
příspěvky od 180 autorů. Reprodokci aměleckých děl,
mesi nimiž jest množství nádherných reprodukcíba
revných, obstarala firma Česká akciová grafická spo
lečnost „Ubie“ v Praze, firma Deport a Panzer ua
Král, Vinohradech a Husník a Háusler v Praze. Tisk
pak pořídila Česká grafická společnost „Unie“. Nád
berné toto dílo, jež so sydává na místě manifestační
slavnosti, má trvalou cenu oměleckov i literární a
prodává se poaze za 6 koran. Objednávky vyřizoje
kancelář Ústřední Matice Školské v Praze, Spálená
alice č, 24. Knihkopci nechť činí objednávky své pí
semně.

Nákladem V. Kotrby v Praze. Rádcedu
chovní. Časopis kněžstva českoslovanského. Řídí Fr.
Vaněček. Roč. 13., čís. 10. a 11. Vychází měsíčně
za roč. předpl. 8K. — Křesťanská škola. Časopis
pro šíření ideí nábož. v čes. školeteí. Řídí V. Špaček,
8 přílohami „Obrana“ pravdy křest, ve veřejném ži
votě a „Rodinné vycbování“, Vychází dvakrát měsíčné
28 7 K ročně, — Kalendář čes. dorosta na r. 1906-7.
Sestavil E, Táborský. Roč. V., za 60 b (váz. 80 b).

Z nakladatelství J. Otty v Praze. Ottova
Laciná koihovoa národní. Řada 29., seš. 19.—21.
Jiří Samín: Dvé novelly, Sešit za 20 hal. — Sla
wiscbe Roman Bibliothek, Wahrbeitsacher. Román od
J. Laichtra, Z čes. přeložil R. Soudek. Seš. 13.—18.
po 32 bal. — Spisy Jelia Zeyera XXXII. Obnovené
obrazy III. Seš. 1.—6. po 40 bal. — Dějivy omění
národa čes, Píše F. J. Lebner. Seš. 46. za 70 hal.

Nákladem J. R. Vilímka v Praze. Na
Rio de La Plata. — V Kordillerách. Cestopisné ro=
mány dr. K. Mase. Seš. 96.—106. po 32 hal, —
Vilímkova humoristická kodhovaa: Zelená krev od K,

Červenky. Sešit po 30 bal. — Ve službách národa.
Plše Jah Klecanda. Obrazy ze živote a utrpení čes.
lidu ve zněmčeném území. —. Vilímkovy illastrovanó
romány. Gil Blas. Seš. 1. za 30 hal, — Pierre=Loti:
Harémy, kouzla zbavené, Přeložil dr. J. Guth. Vilím
kovy knibovny roč. 9, av. I. Za I K.

Z nakladatelství družstva Májev Praze.
„Méj.“ Belletristický týdenník, Řídí F, Herites. Boč,

V., čís. 7. Na '/roč. předpl. 280 E. — Noviny
mládeže. Pořádají V. Štech a dr. R. Kronbaner. Vy
chásejí každého drahého pátku. Čís. za 10 hal. —
Hořký román. Napsal K. Leger. Za 160 K. — Mozart
na cestě do Praby. Novella. Napsal Ed. Měrike, Pře
ložila Ag. Wakadiaovičová, Za 60 bal. — Farská
panička. Od Jindřicha Š. Baara, Za 160 K. — Al
manach praktického člověka. Za 2 K nováz., váz.
8 K. Kuiba pro každého vzdělance volmi praktická.

Nákladem R. Prombergra v Olomouci.
Láska za lásko. Životopisný obraz ideálního nadšeného
Hercegovince, atudenta Petra Barbariče. Za 220 K.
— Blezská kronika. Roč, 17. Sv. I., seš. 2. L. Ole
říského: Za svítání, Cena 80 hal. Vo prospěch Matice
Oasvěty lidové v Těšíně, Předpl. na celý ročník 2 K.

Nový život. Měsíčník pro umění, vzdělání a
sábavu. Vede a vydává K. Dostál-Latinov. Ročník 11.,
čte. 8. Roč. předpl, 10 K. — Nákladem Nov.fivota

vychází „Era.“ Měsíčník pro vzdělání čes, žeu a dírek.
Roč. JIL, čís. 7. Vede B. Konařík, Objednávky zasí
láoy baďtež do Valaš. Meziříčí.

SS. Eucharistia. Orgán spolku kněží klanč
jících se nejav. Svátosti Olt. Vychází měsíčně. Zodp.
red. K. B. Sojka, Roč, předpl. 2 K. Všecky zásilky
přijímá J, Blokčo, farář v Mejetíně, p. Brodek o Přerova.

Časopis katolického duchovenstva. 8pří
lobou věnovanou theologcké literataře národů slo
vanských. Řídí dr. F. Krásl, dr. F. Kryštůfek, dr. J.
Tampach a dr. A. Podlaha. Ročník 47., čís. 7. a 8.
Vychází desetkrát za rok, s přílohou Slavoram litterae
theologicae čtyřikrát v roce. Předpí. 9 K. Nákladem
ko. ar. knibtiskárny v Praze.

Serafinské květy. Časopis terciářů českc
slovanských. Roč. VI., čís. 1. a 2. Pořádá P. Jan
Rabringer. Roč. předpl. 2 K. přijímá administrace
v Olomouci.

Příroda a Skola, Měsíčník přírodovědecký
a Časopis pro vyučování přírodovědné. Vydává prof,
Jan Rraních. Administrace v Mor, Ostravě, Ročník
V., čís. 1. a 2. Roč. předpi, 8 K.

Malý biblický dějepis dr. Bodř. Jasta
Knechta. Se 47 obrázky. Z ném. přeložil Frt. Skalík,
Nákladem B. Herdera ve Frýborko v Breisgavě a ve
Vídni I., Wollzeile 33.

Causeries francaises. Bosedníkfrancouzský
zábavný i poačný. K prospěchu škol i samouků řídí
a vydává J. Kubín, prof. v Jičíně, Roč. IV., čís. L.
a 2. Stojí roč. 3 K.

Nákladem E. Šolce v Telči. Moravská
čítanka, Řídí F. Bílý. Vydává Moravskc-slezská beseda
v Praze. Seš. 1. za 30 bal. Sešit |, obsabaje K. J.
Mašky: Obrázky s pravěku moravského, — Antoš
Dobnel: Prvví povídky banácké. Sešit 1., cena 30 b,

Vývin a ústrojí včely. Dle nejnovějších
výzkumů sepsal a ilustroval Al, Tbuma, ačitel v. v.
v Chradimi. Nákladem spisovatele.

Přátelům astronomie. Dr. Fr. Nábělek
v Kroměříži vydal novou hvězdářekou mapa: „Pásmo
ekliptiky“ mezi 3659 severní a 35“ jižní šířky. Veli
kost 450X0-95 m, barvotisk, souhvězdí podána
v obrazích z bájesloví, jakž jindy se jich užívalo.
Mapa určena jest za pomůcku při vynčování v astrc
nomii a k výkladům míst u latiaských a řeckých

klasiků, pokad se týkají zjevů astronomických. Cena
30 K. Mapa schválena je vynesením c. k. ministeratva
ze dne 9. července 1906, č. 25381. „Nástěnná
mara severního hvězdného nebe“ (až| po7409 jižuí
dekl.) 190X'185 cm, barvotisk, poměr velikosti i vzdá
lenosti v soustavě sluneční graficky Da mapě znázor
něo. Cena 27 K. Schválena c. k. ministerstvem ze
dne 13. května 1899, č. 9833. — „HvězdLé nebe
severní“ až po 40“ jižní deklinace, Barvotisk, na
pnaté na plátně, v kapesním formátě. Cena 140 K.
Schválena za pomůcku pro školy vynesením c. k. mi
nisterstva ze dne 17. července 1902, č. 22.147. —
Brožurka: „Nebeské hodiny“ obsabuje praktický návod,
jak možno z pobledu na hbvězdnaté nebe poznati,
kolik jest hodin. Cena 60 b. — Též letos vyšlo dílo
„0 brězdách“, Čtení pro každého. Obsahaje z bvěz
dářetví tolik, co by každý, pondkod vzdělaný člověk
měl věděti. — Objednávky přímo u autora.

Krejčík
V PRAZE,

" umělecký závod 80
ohařský a řezbářský.

Písárna a dílny na Letné číslo 612—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30 :

koná čty jaluctivě " Krnárneznámé:sochy,oltáře,Kn de,oo,BCpri JoogroaoRoy:ze
Původní nákresy, cenník s „Fopočty bedplatně a

ERenovace starýcholtářů ca,kostelních sařisení.

X
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Půjčuji za nejmírnějšípoplatkyv

všech druhů
i pro dětská představení;

obleků historických.
Antonín Měkota,

Hradec Král., Pětidomy, č. 2.

AKIOOOXXXXXXXXXAXAXX

Veledůstojnému

duchovensóvu!o

Praha-l, ul.

Jan planék, Kar.Světlé,čís. 19 n., roh

etelné na kost nádí, dovoluie
1 doporučiti svůj hojné zásobený

sklad ve vlastní dílně ručně praco=
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky, patenky, nádob. at. d, vše

předměty znovu opravuje v původní
ntenci a jem v ohmí slatí a stříbřk. Na požádání hotové

práce na okénka rozpočty, nákresy neb cenufky franko.a veškeré a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení d nej

jednodunášíhodo nejstkvostnějšího. aa kostelům úleva v placení. Více uznání po race. Žádnépresované vý

sklad

Konviktské ul., © j pasé. spe

v přesném slohu církevním, Staré

robky bezcenné. Věe posílám již posvěcené.

. A994

u Dra.Ant. Brychty a
VADEMECUM

seu Brevis synopsis materiarum. et
casuum in cura animarum [reguen=Stran 58489nabízí za sníženou cenu
K 160 (misto K 320)

Biskupská knihtiskárna.

tiorum.

Přeložení a rozšíření závodu.
Kladu sobě za čest velectěcému hudby

milovnému obecenktvn oznámiti, že jsem avůj
v hudebním světě dobře známý

závod

hudebními nástroji a strunami
přeložil

do krámu v Palackého třídě
č. 83. (dům p R Falty) blíže Grandhotelu.

Na ekladě mám veškeré smyčcové i de
chové nástroje solidně pracovuné v ce
nách nejlevnějších, jež prodávám re
zárukou — Vice než 1000bovulík výběru,
Školní hoo-le od zl. 260, orkeratrové od
10zl. — Pravé vlašské a weicholdské strany. |
Pařížské smyčce a pouzdra.

Florentinské G
Hliníkové D.

/ MÉ: Veškeréaprávky, jakož
ě i ladění citer přesné a ry

4 hb, Chle ve provádí,

: V plné úctě

j Jan Čermák
1 v Hradci Králové,

PPPPPOR
Palackého sř. X3,blíže Grandhotelu.

UHLÁ
cenách. Přímé dohodnutí žádoneno.

be celé vagony při cenách nejlevnějších.

=



Piana,
planina,

harmonia

svarhany
P da nejnovějších

+ voustav — lovně

též na splátky a výměnu nabízí
první královóhradecká továrna

AL. HEUGOLvLHOTA,
HRADEC KB1ÁLOVÉ.

Sklad na Velkém náměstí č. p. 89.

4 vedlelékárny.—————— 9Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

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

šeobecná úvěrní Danka
v Hradci Králové,

Allálka ve Vídni VI., Getreidemarkt 18,

přijímávklady vu l lí počínajena
úrok 4-5, dlevýpovědí.

Záruka hotově spiacených závodních podílů, fondů
reservních n jiné ca. K 400.00000. Složní lístky

pošt. spořit. zašlou se na požádání zdarma.

Poskytuje půjčky úředníkům, učitelům, důstoj
níkům, obchodníkům a vůbec důvěryhodným

osobám všech stavů na výhodné splátky.

Poskytuje zálohy na cenné papíry a skvosty a
zabývá se všemi obchody bankovními.

K čobě

Vánočníčj ELE

Petra Duška synové
uměl. závod sochařský a řezbářský

pro práce kostelní

1 OODTOVÝ

(Čechy).
Zal. 1853.

©

ataté
Fr, Jelinek, Slatiňany, Čechy.

výtečné chuti; zásilky 5 kg. franko
dob. zelená od K 1U—,pěkně

pražená od K 13—.
Každá zkouška nadmíru uspokojí.

T

Jan Kryšpín,
(J. Sylvateráv

synovec, nástupce)

pro malbu

okén kostelních
„ PRAHA-I,
č. 146 st., Malá Karlova

Arul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se

ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího až k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice| se čelesnými
| rámy, sílčmi vsasením.

Veškeré rozpočty, skizsy i odborná rada berplatně, beze
vší závaznostljku definitivní objednávce.

U Nesčetnáveřejnáipísemnápochvalnánanání,<Založeno roku 1896.

T€Wiej08O3
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Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pla X.
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 25X30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkusném

passepartout nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárná
v Hradci Králové.

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
danýmKB..

*ý

Na skladě jsou též dopisnice 8obrazem
Lva XIII., $ nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy.

=
JAN STOUPÁ v Praze,

Václavské náměstí číslo 32.,
doporučujevždy ve velmi bohatém výběru

krajkové záclony,
v cenách pro 1 okno od K 4— do K 40.—.

Tylové zárlony od K 16— do K 60—
Úzké krajkové záclonky (vitráže) 1 m od 50 hal. výše.
Uzké tylové záclonky « 1 mod K2—výše.
Vitráže, „Brise-Bisse“ . od K 240 za 1 kus.
Krajkové story od K 6— dok 20—
Tylové story od K 9— do K 50—
Story»Bonne-Femmnee2 od k 1— výše.
Draperie krajkové od K 150 do K6—
Záclony krajk. na metry k atříbání 1 m od 50 hal. výše.
Batistové záclony barevné . . . 1 mod 50 hal. výše.
UB“ ilustrované cenníkyzdarma a franko. "ii= Z

(90 zl.
C )

angl. ložnice z tvrdého massivního
dřeva (žádný fornýr) nejmoderněj
šiho a bohatého provedení se za

ručením:

2 skříně dvoudveř. se zásuvkami,
2 postele,
2 noční stolky s mram.
1 umývadlo s mram.
1 zroadlo,

na každou stanici zasílá

továrna na nábytek a dekorační
předměty

K. V. Skuherský,
Hradec Králové.

Též ns mírné měsíční splátky.
Žádejte prospekt a cenn k zdarmaa franko,

(NO U
20020006 JEO0GGOOE

Právě vyšel sensační spis:
Napsal Jan Bě
lina. 89, 21 1etr.Opiritismus, 2+4
Dilototo nanej

X výše poutavé a poučné, podává z následn
JE jících kapitol: I Úvod. II. Původ. III. Jevy
JÉ novodob. spir. IV. Spirit. u národů pohan

JE ských. V. O mediích. VI. Media podvodná.
X VII.-—X. Pokusy Crookesovy, Zólnerovy,

Gibierovy, Lombrogovy. XI. Theorie. XI
JÉ Příčinou jevů spiritistických. XIII. Mohou JÉ
JÉ so duše zemřelých zjeviti? XIV. Působí JÉ
JÉ jevy andělé? XV. Pravý původ. XVI. Spi

ritistické náboženství. XVII. Vlastní vy

JE znání původců. XVIII. Má ďábel moc pů
JE sobiti jevy spiritist.? XIX, Smutné následky.XX. Spiritismus zakázán.
a Laskavé objednávkyvyřizujeobratem pošty

Cyrillo-ilethodějské knihkupectví
Gustav Franci v Praze, 536-I.

AOKKOKK

X Melantrichova ulice. palác Městské spořitelny.

| OGBBOBOBBEOOBOBOBGE

Inělckéřezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty prodomácnostatd. provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi!mírné

Poustkova

Plzeňská pivnice
v Kolíně.

Útulné, vzdušné restaurační míst
nosti vodními ventilacemí opatřené. Sní
daně, obědy a večeře v každé době svě
domitě upravené Zonmenitý vyhlášený
Prazdroj a p-rduh. Porter. Nejlepší dc
poručeví sl. farních úřadů při dodávkách
piva v lahvích a v sondkách pro visitační
bostiny a pooti.

Nejreelnější obsluha.

Pro porady a schůze zvláštní místnoati.

© ©
První český katolický zárod ve Vídni.

František Ruher
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížea td.

20deň,
VI. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku zasílá
se vše franco.

ě Uměl. atelier8
O pro církevní malbu

.. Ant. Hůhle

akad. malíř v Nové Pace, Čechy.

Pokládám si za čest veledůstojné du
choveastvo zdvořile upozorniti na své

umělecké atelier
pro malbu církevních obrazů,

které uměleckým provedením
na plátně, plechu atd. ve všech velikostech
a zvláště levnou cenou vynikají, jako: ol
tářní obrazy, křížové cesty, obrazy pro

praporce, postní obrazy atd. atd.
Podobizny

dle fotografií v každé velikosti se přesně
provádějí.

OOOOOOO0000000

GRANDHOTEL
g$- v Kolíně."a

Zdovusřízenépokoje, místnostikavárenské
a restaurační. Každou dobu dobře upravená
studenái tepláJídla. Vima stolmí vlastního
pěstění, plzeňský prazdroj, vyleželéko
lípské zámecké pivo a pardubský porter. —
Omnibus ku každému vlaku. — Kuporadám a
schůsím zvláštní oddělené místnosti. — O hojnou
návětěvu prosí

Josef Paseka, hotelier.

o

o

8



Kam spěcháš
x x přítel|

9

ZONANY

K6 právě začaly vycházeti
© © © © © ©| ještě ty staré, pravé,
© © 0 © 0 © |-- | nefalšorané —

ABROVNÉ VÝSLUJI
nákladem knihtiskárny

benediktinů rajhradských v Brné.

Dosud vyšly 3 sešity po 80 h.

a kdo cbce se dobře pobaviti,
neměškej zaslati peníze předem, neboť
při zaslání obnosu předem dostane

sešity vyplaceně.

ddarma úplný seznam knih,

7 v. 4. obrazy, — křížové
cesty —| postní
obrazyatd. ZZ

doporučuje

J. Hlávka, malbu,
FPraha-Vinohrady,

Čelakovskébo ul. č. 9

Nákresy a vzorky franko.
Na sta doporučení k rolnému nahlédnutí.

PRAK PRA

[E pozor! “gm "Bg
Papežská knihtiskárna benediktinů
— — rajhradských v Brně — —

vydává zvláště pečlivě upravené s$-53563G6ně:š:

divadelní hry
pro ochotnická jeviště,

Wap“ Dopište si o seznam. <€

SSS STACH
še: Ze ooo jk: 16:le:k eooeON ONZDN PS ON20 PONO OY,

Fáclav Poláček,
stavitel varbana parmonli v Rychnově |
odporučuje se P. T. ducbovenatvu, patronátním

úřadům a soukromníkům

pro veškeré opravy jakož 1 přestavby a ladění
varhan a harmonií.

SM“ Ručím za nejsolidnější práce. =

Útěte! X
4 domácnosti soci- E
álních demokratů. u
Řada JI S SRB-PíšeHradecký.

Vyšlo jako 9. a 10. číslo „Časových Úvah."

Již prvý dí) hořejší práce těšil se tak značné
pozornosti, že byl vydán v II. vydání. Zajisté že
i II. řada. která ješté zajímavější světlo vrhá do
poměrů ve straně pocialistické, bude čtena se stej
nou horlivostí.

Stran G4. Cena 16-hal.

Při hromadných objedtávkách větší sleva. "BE
Objednávky vyřídí obratem

administrace „Ůasových Úrah“ v Hradci Králové.

PIADO
prodá se v Choltioích,

velmi zachovalé, krásného zvuku,
za 300 korun.

Bližší sdělí p. Turyna, strážník v Cholticích.

Udělejte maličkým radost a objednejte
v Papežské knihtiskárně

benediktinů rajhrad. v Brně

„Anděl strážný“
Ročně 10 sešitů o 2 arších

za 1K 60h.

(XXXDOXX KX

C. k. mfstodržitelatvím koncessovaná.

Kancelář

žInž.G, JANA KOTRČE
v Hradci Královédď

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

zahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“,
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

x

> V tísku se nalézů a vyjde
k novémuroku 1007.i

P. GOFFINE-A:

Domácí postilla.
[llustrované vydání, s titulem barevným,
se 6 barevnými a 140 černými obrázky.

Upraveno ve 3. vydání dle 92. vydáni původního.
3

Cena Postilly vázané v předpla
cení do konce prosince t. r.
- 9 korun, později 11 korun. 

Upozorňujeme na tuto vzácnou knihu, jež
vypravena po třetí na pouť po vlasti naší,
má stáří se křesťanskýmrodinám zdrojem.
náboženské útěchy a povznesení

Nakladatel R. PROMBERGER knihkupecv Olomouci.

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Reškudly, (arářa ve Výprachticleh)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového náčiní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku |

se na požádání franko zašlou. =
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Mátejiž?
Seznam knih

z Papežské knihtiskárny bene
diktinů rajhradských v Brně?

Ne-li,
dopište si o něj a nebudete litovati,

neboť najdete tam

a mnobo jiných zajímavých,
zábavných a poučných knih.

DIVNŮ NÁKUDNÍpamě)
látek pro domácnost. jakož i dámských a pánských
látek jest u Tkalcov. výrobního spole
čenstva „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze
obdržetipartie zboží 30mt.,obsahujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, ozxfordy,bat
chenty, sukénka, šotyše,. zefiry, kanafasy atd., jež
necbají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,
za K 12-—, vyplaceně od korun 20'— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

pig- Každý -W8

křesťanský dělník,
má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce“.
Předplatné činí pouze 3 koruny ročně.

Administrace „Práse“ v Hradci Král.

e* Velejemné"BE

zákusky k čaji, kávě, vínu
a čokoládě

jsou

lomnické suchary
které v nejlepší jakosti jen s pravého horského

másla vyrábí

Petr Winklář,
= vyrabitel vyhlášených sucharů :

w Lomnici n. Pop.

Mnoho pochvalných uznání, v msistě uznány
za mejlepší.

Zásilky v každém množství, dobírkou vyřízení
obratem.
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K nákupu zboží dopo

ručuje se obchod firmy

Ceny levné a pevné.
.--

Při hotovém placení
89, slevy.

tuláry.

TTLL DoO000
velkozávod

v Pardubicíci.
*

Očekávajíce laskavou návštěvu a prohléd
nutí našich závodůbez nuceného nákupu,
trváme v dokonalé úctě

Růžička 4 Rossler.

avštivenky
všeho druhu

nabízí bisk. knihtiskárna v Hradol
Králové.

KPIXPI KEPIXGBIX692 X

Jan Horák,*
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších drubů 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.

aVelejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cení

603X603XGOIXGP3XCB3

Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslel, parameniů
prádla

zAKCBDKBDDCICSB)KČKDPAGD XBDXCEIXGHIIXIGODX

praporů, příkrovů, koberců a

kovového náčiní ve„výrobníchnejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl. č. 86.,

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vědy doslovné se vyprošuje.

TovárnaPrAdr0d
na zpracování ovoce,

pálanka koňaku a výroba líkórá

JU Jos. Tomášek

PEar. 1860, nejstarší svéhodruhu v

a ké48ovocné

Upozorňujemezvlášt naKe při takové

> ve Vysokém Mýtě,
P dřívesávodna sušitkováníovoce,Srokak |

" — mabízí — (€

koňak, alivovici, nopoviěrumy »wíne,bíléi červené,vino ové (medici
nalní),vína sladká svíno narěvkavémedií

jakosti mislivovici,vloP m nn

Založeno r. 1860.

Vyznamenán státní medailii.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje 88

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k shotovení veškerých ko
stelních vádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj

vzorku a ryze církevním slohu.
Všepřesně,čistěa důkladně|

shotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstva prácí trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Blskupskon Milostí revido=
vány.

Mešní nádoby jen v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se ry-ule, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen ponáoonéVzorky, spočty, nákres
hotové sbo.f na ukázku fran o
se zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bez přirážek.
PEB“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “jší

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
A důvěruzávodu domácímu.

KARLAADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporučuje se
k vyhotovení všeho druhu věžních hcdin
sezárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

sb , 4AMOAC

fudhnin
a školy hudební

—: pro všechny nástroje :—
v nejhojnějším výběru

stále má na skladě

A
PON
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5)(25)Bohdana %
olichara - 83

v Hradci Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.

Chrámové svíce
voskové "G svíčky a obět.před

die liturgickýchpřed- měty pro místa pout
pisů vyráběné, nická, prvnější pří

polovoskové =) Pdobané,obrázkyo
(ceresinové) svíce pro chrámové

ustry,
svíce kostelní ste

arinové,
zápalkový drát,

velikonoční svíce

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

Křestní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskapská knihtiskárna.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn.

Solidníobshuhapřiuirných

bízí ve velkém výběru: Výtečné

by všech drahů a soustav. yvškrásných ořechových skříních. Zlaté a 8 é

l, mý,tonyJyMeh ako: Zkzp nejmoderné

ránkemvelikonočním,— syjce obětní-as
třínožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, sloupky voskové a
polovoskové,svíčk kekřtu, 2

Z jakož i veškeré do oboru
sv. přijímání a sv. toho spadající výrobky do

čaje veledůst. kruhům

biřmováníae stuhami uchovnímneojvětí specia případnými nápisy,

„MONOPOL“
akciová svíčkárna a voskárna.

v Mladé Boleslavi.
Továrníaklad:PRAHA, Václavské náměstí, 40.

: Telefon 914.

Tovární sklad: Plzeň, Saská ulíce č. 7. Telefon č. 416.
Vyznamenánona výstavách:

Pardubice 1003, zlatámedaile.Paříž 1005 05,medalie. Londýn 1905, slatá medaile. Praha 1008,.
diplom čestnéhouznání. Wideň 1006, zlatá m leAntverpy 1006, zlatá medaile.

Výrobkyvšestr. uznané.Vsorky a cenníkyzdarma atrsko

Světoznámý

a křen,E
cibuli, česnek, Kutnohorskou

majoránku a dymiánek,
letošní skliznězasílá za nejlevnější :

nalkém1 v 5kg. baličkáchsy v

Josef Mikulecký,
xývoz malínaikého křepu

v Kutné Hoře.
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Ještě některé poznámky k řeči
p. prof. Masaryka.

IL.

Z posledního čísla „Obnovy“ patrno, že
katolíci v ohledu vědeckém nejsoa oikterak
joferiorními; ve všech oborech věd můža 80
vykázati církev katolická nejen stejnými, nýbrž
i v některých odvětvích daleko většími učenci
než jinověrci. Která sekta může se vykázati
takovým bvězdářem, jakým je jesaita P.Secchi?
Tarinský professor Lavini píše o něm: „Mezi
všemi učenci je to Secchi, jemnž za největší
pokroky v tomto obora vědy děkojeme.“ Na
výstavě v Paříži r..1867 mezi 47000 vystavo
vateli P. Secchi za vystavený meteor.graf, pří
stroj to, který samcčinně označuje tlak, teplotu,
vlhkost vzduchu, směr a síla větra, množství
deště ad., vyznamenán nejvyšší cenou, zlatou
medailí. A rukoo samého císaře Napoleona III.
v přitomnosti císaře rakouského a roského,
krále pruského a belgického, odevzdány mu
slavnostně odznaky důstojníka francouzské
čestné legie, a císař brasilský vyznamenal ho
řádem zlaté růže. Tak poctěn učenec v šatě

kněžském!
A jsou-li vypsápy ceny za vědecké práce,

jsou mezi vyznamenanými velmi často členové
katolického kléru. Pamatnje se snad ještě

. mnohý oa ohnivou onu zář, kterou na sever
ním nebí po delší dobu bylo u nás viděti; vy
psána cena na vysvětlení tohoto přírodního

. zjevn; a kdo to pravdivě vysvětlil? Jesuita,
dosud žijící v Maria Schein P, Braun, jenž pro
svůj spis „Geogonie“ ve vědeckém světě zvuč
ného požívá jména. Odměnou dána mu veliká,
massivní zlatá medaile, kde ba jedné straně
znázorněna ona zář a pod ní udána příčina
P. Braunem vědecky dokázaná.

Ale oamítne snad někdo, že právě v astro
nomii Galileo Galilei je zřejmým dokladem,
že církev je nepřítelkyní pokroku a věd. Pro
vědeckou pravdu, že země nestojí, jak se do

-té doby všeobecně věřilo, nýbrž že se otáčí
kolem slunce, byl od církve žalářován, mučen,

. odsouzen. Galilei je mučedníkem „volného my

FEUILLETON
Čihaři.

Momentka z cesty.

»Na zdar Josefl« vzkřikl jsem, sotva doznělo
známé řinčení nárazníků a skřípění brzd zasta
vivšího vlaku v nádraží N,. ském a jedním
téměř skokem zachytil jsem dobrého, ač trochu

-lehkovážného a splašeného kamaráda, jenž bera
dva schůdky najednou, byl by se ocitnul na pe
roně natažen široký jak dlouhý, Po dlouhém
zvaní dal si řící, aby se na cestě, kterou jsme
měli společně ztráviti několikatýdenní dovolenou,
zastavil u mne a poohledl se po rozkošném okolí
zákoutí Českomoravské vysočiny, kam mne od
něho z Prahy před několika měsíci odvál osud
v podobě tuhého dekretu.

Ještě jsi neodložil svoji divočinu ?« zasmál
jsem se, vida, jak se otáčí na všecky strany, ale
než jsem mohl přidati vážné napomenutí, už mne

"popadl za rameno a tábl mne k druhému vý
chodu vagonu, odkud sestupovala čtyřčlenná spo
lečnost, patrně otec, matka a dvě dcery.

«Dovol, abych tě představil. Pan Souček,
„velectěná jeho paní u slečny dcery. Seznámili

jsme se ve vlaku a když panstvo slyšelo, že se
míním tady zastavití, abych pookřál v milém a
romantickém zákoutí tvém, neodolali mému líčení
s umínili si, že také navštíví tvoji krajinu, ač
vlastně měli namířeno jinam.«

Mobu říci, že mne tento náhlý obrat
v cestovním plánu rodiny páně Součkovy byl
dosti nápadný, ale než jsem moh! cosi podotknouti,
pokračoval Josef ve svém řečnickém výkonu dále.

- *Doporučíš: nám zajisté dobrý hotel, Chci
totiž zůstati s milou společností pohromadě,«

šlení“ a zároveň dokladem katolické nesnáše
livosti a zpátečnictví. Nepoužil sice p. prof.
Masaryk pří přednášce své této nepřátelům
církve oblíbené zbraně, ale stoupenec jeho,
zdejší professor p. Dr. Brtnický, v glosácb ke
královéhradecké debatě o inteligenci a nábo
ženství v „Besedách Času“ ze dne 4. listopadu
snad doplniti chce vážné ono opomenntí, když
píše: „Ale jiní necbali bible a Aristotela, zkou
mali a přemýšleli pilně a vynalezli nové věci.
Jeden vypočítal, že se země otáčí okolo slunce.
Kardinálové to neschvalovali a odměnili ho za
to vězením, neboť v bibli nestojí, že se poby
buje země okolo slnnce.“ Několik historických
faktů uvedeme, z nichž možno si učiniti správný
úsudek o celím tomto případu i o slovech
veleučeuého p. doktora. R. 1425, tedy 45 let
před narozením Koperníkovým a 139 let před Gali
lelem professor na vysoké škole v Římě Mikuláš
z Čusy učil již, že slunce stojí a země se pohybuje,
a tento názor svůj bájí ve spise věnovaném
kardinálovi Caesarinimu. A odsoudila bo snad
církev pro toto učení? Nikoliv. Papež Mikuláš V,
jmenoval ho biskapem brixenským a později
kardinálem.

Koperník přijímá tento názor Mikuláše
z Cusy a v Římě samém r. 1500 před dvěma
tislci žáky vykládá učení toto a hájí je proti
námitkáro, poukazuje mezi jiným na to, že
Písmo sv. na oněch místech, kde psáno, že
slunce se pohybuje a země stojí, obecnéma ná
zoru a způsobu mluvy se přizpůsobuje, a že
nezjevuje nějaký článek víry; vždyť účelom
nadpřirozeného zjevení není učiti lidstvo vědám
přírodním. Na přání mnohých biskopů a učenců
vydává spis: „De revolutione corporam coele
stínm“ a věnuje jej papeží Pavla III. Nový
systém nachází mnoho přívrženců, ale ještě
více odpůrců. Mnoho vážných námitek ová
děno, na př. točí-li se země kolem své osy od
západu na východ rychlostí udávanou, voda
mořská musela by se hnáti tímto stněrem a
zaplaviti zemi — což 8e ale neděje.

Ani Koperník, ani později Galilei nedc
vedli vyvrátiti námitek těch. Proto největší
astronomové té doby jako Riccivuli, Tycho de
Brahe — byli proti tomuto učení, Teprv Newton,
63 let no Galileim, objevením zákonu tíže ná

U |
vysvětloval, když viděl můj záporný pohyb. Za
opatřil jsem mu byt u svých domácích.

"Když si přeješ, proč ne«,
Drkotavý omnibus dovezl nás do hotelu

su bílého jelena<; na štěstí byly k zadání všecky
tři pokoje, jimiž náš botelier disponoval. Rodina
páně Součkova byla u vytržení, že tak snadno
podařilo se jim. získati útulku a omluvivši se
ústy hlavy rodiny, odebrala se nahoru, aby se
po cestě trochu upravila,

Zůstali jsme s kamarádem dolev restauraci,
kam mne zatáhl, aby vyjednal nějaké občerstvení,

»Pro Boha tě prosím, bochu«, počal jsem,
když jsme usedli, sřekní mi, kde a jak jsí přišel
k téhle známosti ?«

»No —vždyť jsem ti už vše vysvětlil, Co
je ti na tom divného ?«

eNic a všecko.« ,
*Zas začínáš se svými záhadami, Zkrátka

jedou na kousek cesty, no a proč by se nemohli
tady zastavit ře

+Posloachej, hochu, ty nebudeš mít jakživ
kouska důvtípu, právě proto, že se tady a s te
bou uvolili pobýti, je mi podezřelé.«

»Prosím tě, ty detektive... .«
»Nepros, nic nepros, ale vem oči do hrati.«
"A proč Ďe
»Nechápeš fa
sAni za mák|«

»Myslíš, že to udělsli jen a jen pro zájem
přírodní, myslíš, že jim na tom záleží vidět ně
jaký ten romantický kout s

»No a proč nea
»Můj zlatý, jim se nejedná o romantiku,

ale o román, o román, který by skončil, jako
všecky — oltářem a štolou.« ©

*«Ha — ha — ha. Já — ženit — oltář —
štola — no ty jsi dobrý,«

u
Imserty se počítají levmě.

Obmova vychdsí v pátek v poledne. | Ročník XII.
—————

mitky proti pohybu země činěné vyvrátiti dc
vedl. A jak se zachovala církev k učení Ko
perníkově? Papež Klement VII jmenoval Kc
perníka a Galganiniho, který kolem r. 1518
totéž učení hájil, apoštolským protonotářem.
Církev byla nestranná k celému tomuto vě
deckémo sporu, pokládala nový tento systém
za bypothésu a nebránila jí.

Asi po půl století po Koperníkovi vy
stoapil Galilei (n r. v Pise r. 1564). Jako pro
fessor v Padově novými vynálezy v oboru fy
siky získal si slavného jména; brzo po vyna
lezení dalekohledu věnoval se hvězdářství,
kde brzo novými výzkumy 8e proslavil. Roku
1613 vydal spis o skvrnách na slunci, kde
k systéma Kopernikovu otevřeně se přiznává
a jej hájí. Kardinálové Barberini (pozdější
papež Urban VIII.) a Federigo Boromeo, jimž
dílo své poslal, vyslovili mu díka uznání.Rovněž
Agochio, sekretář papeže Řeboře XV., který
napsal: „Nové učení, ačkoliv jednak pro svou
novotu a zvláštnost, jednak ze závisti a umí
něnosti ze strany těch. kteří od počátku opak
tvrdili, mnoho má nepřátel, přece časem ve
Jikého dojde uznání.“ Proč tedy byl Galilei
suuzen a odsouzen? Ne proto, že tvrdil, že slunce
stojí a země se pohybuje, ale že v obhajování hy
pothésy své oproti odpůrcům přešel na pole theo
logické a astronomické pravdy, jak praví hrabě
de Maistre, odvořáváním se na Plsmo sv. učiniti
chtěl pravdu dogmatickou.(Viz: kard. Deschamps:
Pravdivost a rozumnost víry, str. 469). „Ukázal
se, píše historik (Weltgesch. 11 B. s. 261) ne
špatným astronomem, ale špatným theologem.“ Kdyby
círgev bývalaho chtěla odsvutiti pro jeho učení
o pobybu země, již dříve byla by to učinila.
Čemu učil Galilei, tomu již dávno před oím,
jak jsme ukázali, učeno bez odpora církve.
Iakvisiční tribunál výslovně prohlásil, žesystém
Galileiho jako vědecká hypothésa hájen býti může.
To jsou historické fakty.

Je na podiv, že se najdou lidé intelli
gentof, kteří ještě věří dávno vyvráreným lžím
a používají jich jako důkazů proti církvi. Ne
církev katolická, ale protestantismus stavěl se
na odpor přímo systému Koperníkově. Uvádíme
doklady doslovně, ne jako p. prof. Masaryk
uváděl oproti nám pouhá jména katolických

»Pozor na smích, kamarade, mohl by se
obrátitt v nářek nad vlastní lehkov žností,«

+Ne ty máš telent. Přiznej se, ty se vycho
váváš na spisovatele, Vskutku velmi. zajímavé,
Mne -- oženit,«

„Tak já tě přesvědčím 1«
«Jsem opravdu zvědav,«
Naši známí sestoupili již dolů a poroučeli

večeři, Byli jako z máslíčka, Otec rozložil se
blízko Josefa, aby zlatý řetěz vystoupil hezky
okatě na okrouhlém bříšku, ruce položil na stůl,
aby zlaté prsteny, jimiž měl ozbrojeny prsty, co
nejvíce se blýskaly a ústa jeho, jimiž ssál vonný
doutník, překypovala humorem, takovým bodrým,
V pravdě sousedským. Vedle něho posadila se
matka, plná pozornosti k nám oběma, zvláště
pak k Josefovi, a se sladkým úsměvem přijímala
každé jeho slovo, zvolna zavinujíc v niť hovoru
i své obě dcerusky, které seděly naproti se zraky
koketně na nás upřenými. Byla to děvčátka tak
mezi dvaceti a tficeti. Nevyznám se podrobně
v téch věcech, a ženské vděky jsou ostatně velmi
klamné. Slova jejich, jimiž mísila se »děvčata«,
jsk je máti titulovala, do hovoru, ukazovala tolik
sladké naivnosti spojené však s praktickým citem,
že bylo rozkoš posloucbat. Typ spořádané,
laskavé a jemné rodiny|

Mluvilo se o všeličems, Josef byl ve svém
živlu. Byla to také jedna z jeho slabých stránek,
že se tuze rád dával poslouchati, no a zde nu
lezl posluchače velmi vděčné, Mně však ho počí
nalo býti líto. Vzpomněl jsem si na pořekadlo:
"Jen jedním drápkem uvízne a ztracen ptáček
celý« a viděl jsem ho již, jsk se klepe nešťasten
v nalíčeném osidle. Karty jsou výborně rozdány,
a on má zaplatit prohru.

Sklepník přinášel večeři, roštěnku.
Matka vzala ji do úst a pak stáhle je v ja

kýsi neurčitý výraz: +No, není zlá, ale mohla



spisovatelů; to nejsou, p. profesore, tádné dů
kasy, to nestačí vášnémn člověku, ten chce
věděti, co se píše a v jaké souvislosti. Máme
veliké podezření, že p. prof. Masaryk spisů
oněch ani nečetl; totéž downění pronesl o prof.
Masarykovi Filip Konečný v r. 1891 ve 8pise
svém: „Jak píše prof. dr. Masaryk o katolické
vědě a víře“. Prof. Masaryk v knize své „Zá
kladové konkrétní logiky“ udává dle prote
otanta Kaftana, v čem spočívá podstata ná
boženství, a dokládá v poznámce(ate. 169), že
téhož násoru jsou katolíci dr. Stoeckl a prof.
Hettivger; P. Konečný cituje mu jmenované
učence — a pravý opak je pravda — a do
dává: „Možno skutečněvoliti nešťastněji,než
volil p. doktor, jmenovav tyto muže katolické
při savé domněnce. Zdá se, že p. Masaryk do
eplsu jejich ani nenahlédi a je uvedl jen proto,
aby se kniha jeho blýskala vzácnými jmény.
(Str. 16). A na str. 9. píše v poznámce P. Ko
nečný: „Škoda jen, že p. professor pořád tordí
a nikdy nedokazuje“. Tak si počínal p. prof.
Masaryk i ve sohůzi Adalbertinské.

ež vratme ge k věci. Co řekl Luther 0
Koperníkovi pro jeho učení opohybu země? Nazval
ho bláznem, řka: „Blázen chce celou astro
nomii převrátiti. Já věřím Písmu sv.; Josue
poručil, aby slunce se zastavilo a ne země“,
(Collogoia ete. Mart. Lutberi, Francof. a M.
1671 Tom.IL 116 b). A jak přísně chtěl, aby
se slovům jebo věřilo, dosvědčaje vlastní jeho
výrok: „Žádný anděl v nebi a žádný člověk
Da zemi nemá co souditi o učení mém. Kdo
ho nepřijímá, nemůže býti spasen, a kdo jinak
věří nož já, je dítkem pekla; a kdo zavrhuoje
očení mé, toho zavrhne Bůh; ústa má jsou
ústa Kristova.“ Pánové, Masaryka, Bartoška,
Myslíku, co říkáte těmto slovům Latherovým?
Pěkná volnost myšlení co? „Svatý sluha Boží“
bází vás všecky do pekla -—slavné redakci
„Volné Myšlenky“ zůstane tak aspoň cena jimi
vypsaná na věrný popis čerta.

Melanchton nazývá učení Koperníko tak
bezbožným, že musí pohnouli vrchnost, aby je
všemi možnými prostředky potlačila. (Viz dr.
Schustra Joh. Kepler.) A jak se chovali pro
testantětí theologové k slavnému Keplerovi?
Zde jsou slova protestanta Wolfganga Menzla:
„Theologové v Tůbingách zavrhli jeho objevení
(zákonů, dle nichž planety se pohybují), jelikož
bible očí, že slunce kolem země se otáčí. Již
chtěl svou knibu na vždy potlačiti, když mu
byl otevřen útulek ve Štyrském Hradci, (stal
se professorem mathematiky na gymnasiu),
odkud ke dvoru Rudolfovu (do Prahy) přišel.
Jesuité, kteří vědeckých talentů lépe vážiti si do
vedli, trpěli ho, ačkoliv své luteránství nikdy
nezapřel. Jen ve vlasti pronásledovali ho, a
sotva se mo podařilo matku svou, kterou jako
čarodějnici obžalovali, od upálení zachrániti.“
Kdyby p. prof. Brtnický někdy důkladně stu
doval životopis Keplerův, dočetl by se, že
r. 1616 byl volán na universita v Bologni,
která stála pod paostvím papežským. Tedy
v témž roce, ve kterém ponejprv inkvisiční
tribunál proti Galileimu vystoupil, pomýšlel
římský dvůr povolati slavného Keplera na
universita do Bologně, toho Keplera, o kterém
známo bylo, že se nejen přiznává k názoru Ga
lilejovu o pohybu země, nýbrž který novými
——ě——

býti lepší. To naše Ella umí dělati jinší roštěnou,
no viď Ello, co říkéš? Přála bych vám, pánové,
někdy u nás večeřeti.«

»Už jsmetame, pomyslil jsem si a pohledl jsem
na Ellu, jež zarděvší se koketně, mrkla na Josefa,

»O naše děvčata umí vařite, pokračovala
matka, »u nás to jinak nejde, To není jako
v jiných rodinách, kde je semé piano a strojení.
Já vím, co se patří. Z děvčete musí být přede
vším dobrá hospodyňka — no a chvála Bohu,
mohu říci, že s našimi dévčaty bude každý muž
šťastný, viď mužíčku.«

»Ale mamala bránila další řeči Ella,
»No — co bych to neřekla! Páni nezazlí,

za pravdu se nemusíš stydět.«
»Máte pravdu, milostivá paní,« přispěchal

Josef.
»Děkuji, a přála bych vám opravdu, abyste

k svému dobrému srdci dostal podobné.«
Vyšel jsem ven. Ze zadu zaťukal mi kdosi

na rameno. Byl to Josef.
»Skvostná rodina, co?«
»Řekní skvostná komedie, která skončí tra

gedií, a hrdinou budeš ty.«
*Prosím tě, co pořád máš? Koukáš chvílemi

jako kakabus.«
»Už tě mají.«
»sNo dovol.=

»Nic nedovolím. Podej mi ruku, že mi
něco slíbíš.s

"A cole
»Daš pokojské zlatku a řekneš jí, aby tém

tvým známým róno řekla, že jsi odejel. Pak
uvidíš. Ale ať se noopováží ani ceknout, žes
zůstel, nebot zamkneš dvéře a zůstaneš v pokoji la

sZlatku ?e
»No tak dvé koruny a teď mlč a slible
sNo když chceš la
Po večeři šly slečny s matkou nahoru, aby

výzkumy theorii této nové — neobyčejněsilné
váby dodal. Co říkáte, p.profesore Brtnický,
nyní výroku svému svrchu uvedenému? A jak
se to má, soněmi slovy, které Galilei po evrém
odsouzení pronesl „a přece se točí“ a s tím
krotým žalářováním, makami a nelidským za
cházením ? — Předpokládá to velikou neznalost
— bistorického bádání, věří-li někdo dude oné
anekdotě „a přece se toší,“ Starší dějepisci
vičeho o tom nevědí a Galilei nebyl odsouzen
pro učení o pobybu země, jak dokázáno. Litrow
píše: „Drastické vypravování pozdějších spi
sovatelů o Galileim postrádají všeho podkladu.
Slova: E pur si muove“ (přece se točí), kte
rými ho typem vědeckého mučednictví činili,
nejsou zaručena. Ani po vyneseném rozsudku
dádného vlastníh, vězení neměl“ Galilei píše
ke konci r. 1633 jednomu ze svých přátel:
„Před pěti měsíci propustili mne z Říma v době,
kdy právě ve Florencii řádil mor. S laskavou
velikomyslností byl mi odkázán za vězení v Sieně
palác arcibiskupa Piccolominiho, mého drahého pří
tele. Požíval jsem příjemné jeho zábavy s ta
kovým klidem a spokojeností duševní, že jsem
tam svá studia opět započal.. .. Kdyš po
pěti měsících v otčině mé mor přestal, bylo
mi na počátku prosince toho roku dovoleno,
zaměniti tento dům za svobodu venkovského
života, po které jsem toužil. Odebral jsem se
proto na vilu Bellosguardo a potom do Arcetri,
kde nyní se nalóézám,abych blízko své drahé
otčiny Florencie výborného vzdochu užíval“
Kdo by si nepřál takto býti odsovzen, míti
doživotní rentu od papeže vykázanou — a ta
kové vězení| Zde je nejlepší důkaz, jak jsou
zfalšovány protestanty dějiny — a mnozí naši
inteligentijim věří.a T.

Dopis z Prahy.
Protesty proti jednotnému vodovodu. V po

předí všech veřejných otázek v Praze stojí
dnes otázka vodárenská. Veliký šestnáctimillio
nový podnik, vésti do Prahy vodu od Káraného,
nezískal si doposud v odborných ani v občan
ských kruzích sympatií; lze říci, že mu i ve
sboru obecních starších přátel ubývá. Proto
nelze se diviti, že přímo ve sboru vznikla
myšlénka veřejnýmprotestem -upozoraiti na
vady a nedostatky projektau společné vodárny,
jichž v pravdě jest několik, s to velice pod
statných. Oproti faktu, že Praha i obce 80u
sední potřebují nevyhuutelně zdravou, tvrdou
vodu pitnou, dále měkkou, úplně vyčistěnou
a zdravotně nezávadnou vodu vltavskou, které
bylo by lze bez všeliké přípravy používati
k mytí, praní prádla, napájení parních kotlů,

jukož i k jiným průmyslovým účelům, prohlašují tvůrci nového podniku vodárenského, še
jednotná voda v Praze úplně dostačí. Toto
prohlášení však natno přijati s velikou zdr
želivostí, poněvadž pro veškerou potřeba voda
od Káraného naprosto se nehodí. Lze skutečně
litovati, že správní rada společné vodárny,
nedbajíc doposud platného usnesení sboru 0
becních starších, pokud se týče zásobování
královské Praby vodou pitnou a zvláště
náležitě filtrovanou vodou užitkovou, zamýšlí
obrovským nákladem zříditi vodovod od Ká|] Ť]ÓÓÍ >
se posilnily na zítřejší vycházku; my poseděvše
ještě trochu, šli jsme také — on do svého pokoje,
já domů,

»Tak nezapomeňl«
>No, no, abys teda nebručel, nezapomenu.«
Venkovské pokoje mají tu vadu i výbodu,

že jsou dvéře z jednoho do druhého, Zastaveny
skříněmi, propouštějí dostatečné tajemství hovorů,
Josef opravdu učinil, jak jsem mu nařídil. Pro
budiv se, zpozoroval, že vedle jest velmi čilý
živoť. Patrně rodina se probudila a již se sešla,
Za nějakou dobu slyšeti bylo hlas pokojské, jež
přinášela potřebné věci,

»Je ten pán jit také vzhůru, co s námi včera
přijel ?« slyšeti bylo matku.

»Už dávno, milostpaní, před pátou hodinou.«
. sJak čilý to člověk! A co pak se tek časně

vydal na procházku ?«
vYjdíš, máti«, zatrbla odpověď Ella. »Já

jsem ti povídala, abys mne brzy vzbudila a tys
zatím zůstala ležet a já... .«

»Mlče, okřikl ji otec »a kam šel?«
»Prosím, milostpane, na dráhu s tím dru

hým pánem.«
»Co, na dráhu? A co tam?s
»Povídal, abych vyřídila poručení, še musil

odjeti.«
»Co lela rozkřikla se matka.
»Aby ho čert vzal i stím jeho kermarádem.

Mně se zrovna moc nelíbil! Náký takový protiva l«
sTak, a my teď sedíme v takovém hnízdě

mizerném .. .« spustila děvčata,
uJeště se dejte do breku J« zlobil se otec.
»No a ty hodně řvi a dělej ostudule= vmí

dila se matka do tobo.
»Prosím tě, nedopaluj. Jsi tím sama vinna,

Kdo pak se to na něj chytil ?«

„předně začni vyčítat! Dělám to snad prosebe la

raného a zrošiti stávající vodárny a vodovod
s měkkou vodou vltavskou. Pozvedáme proto

varovného svého hlasu proti úmyule správnírady apolečné vodárny,že ohce sbaritiměsta,
zúčastněná na vodovodu, ideálně měkké a
levné vody vltavské, která, kdyby byla uměle
čístěna, měřila by pouze jedena půl stapně tvr
dostí. Všdyť jest na bíledni, še bude-li zavedena
do Prahy pouze tvrdá voda, bude našema
pražskému průmyslu i pražským domácnostem
spůsobena obrovská škoda hmotná.

Sám správní radou ustanovený znalec,

= kb v posndkosvém uvádí, že voda odraného jest tak tvrdá, žeku pramí prádla
naprosto še nehodí! Co to snamená pro sto
tisíc chudých rodiu, lze snad přece snadno po
chopiti, jestliže avedeme, že ku změkčení jedi
ného krychlového metru vody od Káraného
by bylo zapotřebí za 80 bal. mýdla, nehledě
ani k tomu, že voda od Káraného po delším
čerpání stane se značně tvrdší, tak že jest nez
bytnou i obava, če voda tato ku praní vůbec
směkčiti by ase uedals. Pražané potřebují,
aby zavedena byla nejdéle do půldruhého roku
zdravá voda pitná, zcela zvláštním potrubím
z nových rour se skládajícím, a aby sou
časně kdesi nad Prahou byla zřízena umělá
filtrace vody vltavské, jež byla by svedena do
vodovodu již stávajícího jako voda užitková.

O novém projekta vodárny a Káraného pro
nesli již někteří odborní znalci zdrcující sond.
Vypočetli, že pražské hospodyně ke změkčo
vání této vody epotřebovaly by denně za 4838 '
koran mýdla, což ročně dosahuje obrovského
obnosu 1,766.016koran! Číslice tyto jsou ne
klamným dokladem, že nový projekt vodá
renský hrosí státi 80 nikoliv ušitkem, nýbrž
kalamiton obyvatelstvo měst prašských, a to
tím ohromnější, že projekt nebude vyšadovati
rozpočtených 16,260.000 korun, nýbrž přímo
závratného nákladu asi 25,000.000 koran — —

Ze zúčastněných měst na společné vo
dárně protestuje již město Smíchov proti ná
vrbu na zavedení jednotné vody od Káraného.
Tvrdí se, že i ostatní města v nejbližších
dnech — Karlín, Vinohrady a Žižkov — k to
muto protestu se připojí!

Nový národní skandál. V živé paměti čte
nářetva „Obnovy“ zajisté doposud jest neslavný
čin pražského primátora dra. Groše, jenž si
dal poříditi nábytek do svých nádherně zaří
zených primátorských pokojů od německé ka
siňácké firmy Růhraovy, opomenuv české peníze
obraceti k českým živnostníkům, pro něž mívá
jinak pouze bluché fráze — a již opětně pro
niká do pražské společnosti zpráva o novém
stejně trapném skandálu národním! Tento
kráte to jest — neradi to píšeme, leč není
pomoci, pražskou veřejnost informovali musíme v
zdjmu všeobecném— pražský dámský odbor
Ústřední Matice Školské — — —

Stala se věc neslýchaná.
Odbor tento bude pořádati v prosincových

dnech třídenní alavnost ve prospěch Matice,.
a k účelu tomu potřebuje různé kusy nábytku.
Dosud, pokud matiční podoiky se v Praze po
řádají, obstarávali podobné potřeby 'oohotně
P——————

vÁle maťko, dEkřič těí došťěňů mižřéhů«
rozkřikla se Ella.

»I[ mlč ty, buso hloupí. Doma pořád fůu
káte, žádný o vés nezavadí, že vás znají jako
protivy, a když člověk po dloubém tahání sežene
pér grošů, aby vás někde udal v cizím, tek do
stávají migrénu. Aby do toho tisíc... .«

»Prosím tě, tak nás zaškrť, na, na... .«
vzlykala Ella skdyž jsme tí na obtíž,«

sNemluv s níme, zakřikla ji metká, sto
víš, on jenom takhle své břicho — ale děti —a

Rázné boucbnutí něčím přerušilo na okam
žik hovor.

»Snad bys nás chtěl prát?« ječela teď už
opravdu matka. »Pro takového oale.«

»[ vlezte mi všecky na záda l« a bouchoutí
dveřmi, až zařinčela okna, dotvrdilo vrchol
rozezlení....

sKdy jede odtud vlak ?«
sZa půl hodinyl«
»Tak budeme platit.«
»Rány Boží«, povzdychl sí Josef, jak mi

psk vyprávěl, více mrtev než živ strachem, kdyby
bo tak dostela do rakou ta jeho »skvostná ro
dina.«

»Tys mne zechránilla padl mi do náruče,
když pan Souček s rodinou se ztratil, so já
osel,já.. .«

»Není potřebí, abys mi tu vypočítával pří
rodopisný index, ale vezmi už jednou, větroplechu,
rozum do hrsti a nedej se chytnouti na každou

| vějičku. Víš, dříve to bývaly mládenecké večeře,
| ns něž Jíkli ženichům, a teď, teď jsou to výlety,

exkurse a výpravy na cesty. Matinky a tatfkové
to dělejí jako čihaří, navnadí s pink, pink, při
létne hloupý ptáček — bác! — klícka se zavře a
ptáček je tam, Divokému jenom křidélka při
střihnou le

Kamarádi budte na strášíl Frk.



obchodníci čeští, jimě za to dámy pořadatelky

poděkovaly pak v novinách, což bylo jakýmsim jmenovaným firmám. K usouzení
pí. Anny Podlipné, choti bývalého starosty
města Prahy, předáka sokolského a nyní člena
rady městské, má býti včak na příště jinak.
Tato dáma, jež chce stále bráti a také braje
ve společnosti pražské čelnou roli, obstarala
k letošní slavnosti matiční potřebný nábytek
a rekvisity sama — a to tím spůsobem, že

la je — ukasiňácké firmy ! Tak

jeme to tedy v národnostním bojipřivedli nynítam, že dámy zo smetánky pražské společnosti
navasujístykys Germány,abyjimdělalynoob
vyklou a neslýchanou reklamou — na Žofíně, kde
slavnostbude . Aby tak měco podob
něho dovolila ci Němka ve zněměilém městě,
že by doporučovala firmu českou pří německo
národním podniku! Ta by pochodila! Předně
jest úplně nemyslitelno, že by Němce něco
podobného prošlo, jsko to prošlo pí. Podlipné

veschůzi výboru pražského dámského odboru,když věc ponavrhla a když ostatní dámy fa
mosmí mávrh tento; schválily podruhé pak by
Němka tak z vlažného politického přesvědčení
nezůstala ani den ve své krajinské společnosti,
z níž byla by vyšooponta, a to dříve, nežli
by 8e nadále. Smutný úkaz, že žena českého
předáka v Praze šlape národní česť, jest
novým dokladem, že jest nutno v zájmu ná
rodní naší ryzosti, aby již byla záhy zahájena
kýžená národní očistu v Praze.

Jestliže pražský dámský odbor Matice
návrb pí. Podlipné uskuteční, dokáže, že na
dešla nutnost, aby jeho členky ustoupily s ve
řejného působiště a učinily místo jiným že
nám, národní cti dbalým, a proto i zodpověd
ností vůčí veřejnosti si vědomým. Že takovéto

p klady porušají národní mravnost, o tomalo by se peáti velmi mnoho.

* L.
Výkoěly velkoměstské lichvy. Již po několi

káte jsme uveřejnilizprávyo řádění pražských
lichvářů, které v této kastě zlotřilých lidí pů
sobily povšdy dojmem nejsensačnějším a vedly
k záhájení tažení proti těmto upírům lideké
společnosti, jichž květem zdá se býti pražský
advokát, jeden zo sloupů německého kasina.
Půjčky, které poskytoval úvěr hledajícím Jidem,
dály se na 800 i více procent! Mezi jeho kli
enty json professoři středních i vysokých škol,
herečky i herci německého divadla pražského
a také osoby vážené, o nichž by nikdo netošil,

podlé lichvy. Pokud týče se mladých těch
různých Štěpánků, Srbů, Justů a jiných, kteří
místo peněz brali od tohoto doktora a jeho
židovského společníka skvosty v obnosech do
třiceti i čtyřiceti tisíc korun, a v zastavárnách
pak obdrželi za málocenný brak- nepatrné ob
nosy, sluší uvésti, že to jest pouze jediná ka
pitola ze života mladých a již zhýralých těchto
dobrodruhů, profanujících mladý svůj věk i
jména svých rodin způsobem zavržení bodným.
Bahnopražské -líchvyse provalilo s veškerým
svým hnasem a všémi hroznými důsledky.
Aféry pražských lichvářů musí býti tentokráte
vyřízeny úplně, ježto veřejnost nesmí k tomu
klidně přihlížeti, aby několik hyen rozežíralo
společnost ze svých nečistých brlohů-do nichž
vyssávači bez práce snášejí zlato a jmění.

Obrana.
Panu AL H, pišícímu ©manšelství

v „Devětě lidn“. V č. 125. „Osvěty lidu“
věnujete mi ve feailletona „Tridentský sněm
a manželství“ tak rozsáhlou pozornost, jaké
jsem si spad ani nezaslovžil. Všeoka opisování
dloubých statí se slovníků, at-to jest Ottův
nebo Rotteckův, který vyšel ještě ve 3. vy
dání r. 18566—66, jsou marná. Jste tak na
ivním, a myslíte sí, že jste svou kompilací
něco dokázal nebo vyvrátil? Zajisté že nikoliv,

Kdybyste, p. „H, na cokoliv, já
na všem, 00 jsem v Holicích řekl, a

dokládám, še jest skutečným analfabetou
v dogmatice každý, kdo tvrdí, že sněm Tri
dentský prohlásil manželství za svátost, a že
manželství jako avátost nebylo ustanoveno
Kristem. Pamatujte se, že jako žáček, snad
v Solnici, jete se učil, že ku každé avátosti
jest potřebítří částí: Viditelného znamení,
neviditelné milosti a ustanovení od Krista
Pána. Tomuble Vy asl již oechoste rozumětí.

Na Dr. Heunera se odvoláváte bezprávaě;
neboť jest veliký rozdíl, řekne-li uěkdo:
Manšelatví jest svátost“, nebo řekne-li: „Věta:

Manželství jest svátost, jest dogma.“ Také
slova tohoto autora překrucojete. Dr. Henner
píše, že manželství v říší římské řídilo te
zákonodárstvím atátním,a Vy pravíte „v církvi
římské;“ to jest velikýrosdll.

Píše-li Rotteok, že Kristae připouští: for
mální roslaku manželství, a dovoláváte-li c.

výroku Eristova Mat. 19, 9, upozorňuji Vás,

že tu Kristus mluvilse u proto takéjednáo manšelství židovském. Sv. Pavel 1 Kor. 7,
16. mluví docela © pohanu. O křesťanském
manšelství platí v. 11. téže kapitoly: „Těm

ak, kteříž jsou v manželství, přikazuje ne
á, ale Pán, aby žena od muže neodcházela;

pak-li by odešla, ať zůstane nevdaná, anebo af
Se zado SmÍřÍ s mužem svým. A muž nepři

poště] manželky.“ Proto může býti manželstvíatolíků sice rozvedeno, ne ale rozloučeno.
Poněvadž se pouštíto také do dogmatiky,

upozorňaji Vás, že manželství křesťanské není
nezrušitelné pokud t. j. jak dlouho jest od
znakem opojení Krista e církví, nýbrž
jest tímto odznakem; že křest vtisknje duši
nerozlačitelný znak čili charakter, tak že kdyby
člověk jednou plutně pokřtěný problásil se sa
mobamedána anebo žida nebo pohana, zůstává
vlastně křesťanem; proto kdyby se chtěl do
církve vrátiti, nebyl by znovu pokřtěn, nýbrž
učinil by jako kašdý odpadlík jen vyznání
víry; konečně že manželství nevtiskuje sice
charakter, ale vtiskoje přece kvasicharakter,
Čemuž vy asi nerozumíte.

Ostatně, p. Al. H., já býti na Vašem
místě, hleděl bych si svých souvěrců, a ostat
ním bych dal pokoj. Také bylo v Holicích viděti,
že Vaše osvěta již bledne, a še lid počíná prozí
rati. Bylo tam čilo; škoda, še byl tak náhlý konec.
K laciné poznámce, která jest u Vašich lídí
takřka bravarou, že by se doktor theologie
mobl přiučiti, odpovídám prostě, že bychom
se od Vás pěkným věcem naučili.

V Hradci Králové, 15. listopadu 1906.
Dr. Fr. Šulc, professor theologie.

Bratři Ježíšovi. Helvidins, odpůrce

pononství Bohorodičky ve století 5. a prof.r. Masaryk téhož smýšlení ve století 20. od
volávají se hlavně na následající výroky písma
sv.: I. „Když matka jeho (Ježíšova) zasnoubena
byla Josefovi, prve mež se sešli, nalezena jest,
mající v životě z Dacha svatého.“ Mat. 1, 18.
2. „Josef vzal k sobě manželku svou. Ale nepo
zndval ji, až porodila syna svého prvorogeného, a
nazval jméno jeho Ježíš.“ Mat. 1, 24, 25.
3. „Když pak Jošíš učil ve škole v Nazaretě,
divili se všichni jeho moudrosti, odkud ji má,
a pravili: Zdaliž tento není syn tesařův? Zda
hž matka jeho neslove Maria, a bratří jeho Ja
kub a Josef a Simon a Jadas? A sestry jeho
zdališ nejsou všecky u nás?“ Mat. 13, 54—66.

Z prvéhotextu tito pánové vyrozumívají,
že av. Josefa Maria Panna scházívali ce (man
šelsky) po narození Dáně; z druhého, že Maria
Panna byla manželkou sv. Josefa v tom smyslu,
že jejich manželství bylo dokonané, aže sv. Jo
sef poznával Marii Pannu po narození Kristově;
a z téhož textu, ze slova „prvorozeného“ a
ze třetího textu „bratří jeho,“ že měla Panna
Maria po narození Kristově více synů a dcer,
kteří se v evangeliu nazývají bratří a sestry
Ježíšovi.

Již av. Jeronym ve spiso Contra Helvi
dium odpověděl k těmto domněnkám v pod
statě takto: Kdyby ze slov: „prve neš se sešli“
následovalo, že ge pak scházeli, plynulo by
ze slov: „Prve než av. Pavel odešel do Španěl,
byl uvržen do okovů“ a ze slov „Helvidius,
prve neš činil pokání, zemřel“, še sv. Pavel,

propuštěn z okovů hned šel do Španěl, a šeelvidins, když zemřel, činil pokání. Ale jako
jest nesmysl toto dvoje, tak také jest nesmy
elný náhled tvůj, Helvidie.“

Kdyby ze slov: „Nepoznával jí, aš poro
dila“ plynulo, že jí pakpoznával, plynalo by
tím ze slov: „Já a vámi jsem po všechny dny
až do skonání světa“, Mat. 28, 20 a ze slov:
„Aby on (Kristus) kraloval, pokod nepoloží

řoh nepřátel pod nohy jeho“ 1 Kor. 16, 25,že Kristasse svými milými nebude po skonání
světa, a že až překoná nepřátely své, nebude
více kralovati, — Toto oboje jest nesmysl,
proto není správný ani: výklad Helvididv.

Přislovce „prve než“ a „dokud“ naznačují
jenom, že 8se-něco po nějakou dobu nestalo,
ale netvrdí, še se totiš stalo později, ačkoliv
někdy tak býti může. Proto jest potřebí při
výkladu uvášiti všecko.

Že Maria mohla býti pravou manželkou
Josefovou, a přece sůstala Pannou, pozná každý,
kdo uváží rozdíl mezi manželstvím řádně u
zavřeným a dokonaným, a manželstvím řádně
uzavřeným ale nedokonaným. K otázce, proč
Marie Panna uzavřela pravé manželství se ev,
Josefem, odpovídá Jeronym, že proto, aby
s rodokmenu Josefova poznán byl rodokmen
Mariin, která byla s Josefem příbuzná, aby
nebyla od lidu ukamenována jako cizoložnice,
a aby měle pomoc a útěcha k útěku do Egypta.

Kdyby -s toho, že Kristus sloje synem
Marie Panny prvorozeným, plynulo, že Marie
Panna měla nějakého syna druhorozeného a
jiné, bylo by nám tvrditi, še syn prvorozený
jest jenom ten, po kterém se narodil 6yn
drahý, a ne ten, před kteřým se žádný jiný
nenarodil; ale tak Písmo nerozumí slova pr
vorozený; kdyby mu tak rožzomělo, pak by
byli v Starém zákoné dle 4. Mojž. 18, 15 kněží

museli čekati na výkupné za syny prvorozené
až do té doby, ašse narodí druhorozený. Tolo
však nebylo.

O bratřích Ježíšových mloví takto: Písmo
rozeznává bratří čtveráého druhu: Vlastní,

y týchž rodičů; takovými syny byli Esau a
Jakob, Ondřej a Petr, Jakub a Jan. — Syny
téhož národa ; v tom smyslu byli bratřími všichni
židé; ev. Pavel píše: „Žádal jsem já sám za
vrženým býti od Krista pro své bratří, kteří
json moji příbuzní podle těla, kteřížto jsou
Ioraelští.“ Řím. 9, 8. — Příbuzná, t. j. členy ze
společného kmene; v tom smyslu nazývá
Abraham Lota svým bratrem, Gen. 13, 8, ač
byl jeho strýcem (otoovým bratrem), u Laban
nazývá Jakuba svým bratrem, Gen. 29, 10, ač
byl jeho strýcem (matčiným bratrem). — Ko
nečně rozumí bratřími lidí spojené láskou, jak
dí žalm 132, 1: „Hle, jak dobré jest to a jak
užitečné, když přebývají bratří v jednotě.“

Jakými bratřími byli oni bratří Ježíšovi?
Vlastními? Nikoliv; Písmo je nejmenaojeani
syny Marie Panny, ani sv. Josefa. Scriplura non
dicit, mec Mariae eos vocans filios nec Joseph. Toho
si všimněte dobře, dří. Masaryku a Brinický !

Snad se jmenají tak proto, že byli židé?
— Absnrdní jest, nazývati v tom smyslu ně
kolik lidí bratřími, když tak byli bratřími
šidé všichni. Tedy byl a nimi spojen jen
láskou? Takovými bratřími jeho byli přede
vším apoštolé, jak je sám nazval.

Byli to tedy příbuzní Páně. Ale jací pří.
buzní? Aby k otázce této odpověděl, připo
míná různá místa Písma, kde jest o nich řeč.

Mat. 13, 56 píše: Bratří jeho: Jakob,
Josef, Šimon, Judas a 27, 65—56: „Byly pak
tu (když Kristus byl ukřižován) ženy mnohé
z daleka, kteréž byly přišly s Ježíšem z Ga
lilee, poslahajíce jemu, mezi nimiž byla Maria
Magdalena, a Maria matka Jakobova a Josefova,
a matka synů Zebedeových.“

Mar. 15, 40 píše: „Byly pak tu i ženy
z daleka se dívajíce, mezi nimiž byla Maria
Magdalena a Marie máti Jakoba menšího a Jo
sefa a Salome“

Týž 16,1 praví, že když pominula so
bota, t. j. v neděli z rána, „Maris Magdalena
a Maria JakobovaaSalome, nakoupily vonných
mastí, aby přijdouce pomazaly Ježíše,“

Luk. 24, 10 že zvěstovaly apoštolům
z mrtvých vstání Páně „Maria Magdalena a
Joanna a Maria Jakobova.“

Jan 19, 26 praví: „Stály pak blízko kříže
Ježíšova matka jeho, a sestra matky jeho
Maria Kleofášova a Maria Magdalena.“

9w. Pavel Gal. 1, 18—19 píše: Potom po
třech letech přišel jsem do Jerusalema, abych
uzřel Petra, a pobyl jsem u něho patnáct
dní. Jiného pak z apoštolůneviděl jsem žádného
než Jakuba bratra Pámě. Zde tedy sv. Pavel
nazývá výslovně Jakoba bratrem Páně; tento
Jakub byl apoštolem a nazývá se také jinak
Jakobem menším.

Apoštoly dle seznamu Mat. 10, 3, Mar.
8, 16—19, Lak. 6, 14—16 byli dva Jakobové;
sv. Jeronym také praví, že z pojmenování
„menší“ jest patrno, že jich více nebylo, „guo
modo tertins ad distinctionem majoris appel
labitar minor?“ Avšak jeden z těchto Jakobů
zřejmě jmenuje se synem Zebedeovým, drahý
Alfeovým. Žádný se nejmenuje synem Jose
fovým. Řekněte, pp. Dři. Masaryka a Brtnický,
ta blasfemii, že ač byla Marie Panna provdána
Josefovi, měla syna se Zebedeem nebo Alfeem?
Té zvrhlosti se neodvážil ani Helvidius. Jest
pak Jakob apoštol, který slove menším a
bratrem Páně, Jakub Alfeův. .
- Kdo byla jeho matka? 3 Evangelisté ji
jmenojí Marií, a sv. Jan dokládá o ní: „Sestra
matky jeho, Maria Kleofášova“. Z toho patrno,
že Jakob a proto ostatní bratří a sestry Ježí
šovi byli synové a dcery Altea a sestry Marie
Panny, která 60 jmenovala také Maria, kterou
sv. Jan nazývá Marií Kleofášovou. K otázce,
proč tuto Mariinazývá av. Jan Kleofášovou,,
odpovídá sv. Jeroným, že u tří evangelistů
sluje Maria Jakubova a a sv. Jana Maria Kle
ofášova, a praví takto: „Disce scripturae
eonsuetudinem, eundem bominem diversis no
minibus nancapari“ — „Pamatuj,í že, písmo
nazývá častěji téhož člověka rosličnými jmény.“
To pak mnobými doklady z Píema dokazuje

Nebyli tedy bratří a sestry Ježíšovi sy
nové a dcery Panoy Marie, nýbrž Marie sestry
její. A poněvadě se nezdá pravdě podobným,
že by v téže rodině dvě sestry byly měly,
totéž jméno, třeba říci, že ani tato Marie
nebyla vlastní pestrou Marie Panny, nýbrž její

Proto Dr. Masaryk nedokázal, jak Dr. L.

Brinický se domnívá,že Maria Panna: sýssynů, loho nedokáženikde nilaly; to zoelápl
tvrdil již ve stol. 5. Helvidius.

Již v době sv. Jeronyma se někteří“-du
mnívali, že:bratří a sestry Ježíšovi byli dítky
sv. Josefa z prvého manželství; tvrdili totiž,
že byl av. Josef- když se zasnogbil 8 Pannou
Marií, již vdovcem. Nábled tento av. Jeroným:
jako nesprávný prostě zamítá.



Zvláště důležitý jest ten fakt, že Kristus
na kříži odporačil matku svoji Janoví, což by
byl neučinil, kdyby byla měla Maria Panna
jiné syoy wmimo Ukřižovaného aneb dcery;
dále církev očí, že je Panna neporošená, kteráž
pravda tolik křeafany proniká, že nepronášejí
ani jména Murie bez přidání slova Panna. —
Jest věrus podivem,želekomysloámaa zpá
tečnickému výroku Masarykovu tleskaly i
dámy. — B7. Jeronym končí své pojednání
slovy:

„Helvidi, arbitror te veritate superatam
ad detractionem vitae meae et ad maledicta
converti; illud dico praeveniens, gloriae mihi
fore tua convicia; cum eodem, gavoMariae de
traxisti, ore me laceres, et canímam facudiam
servu8 Domini pariter experiatur, et mater“
— Příště dále.

(35)Pane, Hajme, rytíři pokrokové
pravdy, dokažte nám, že jest Obnova „orgá
nem, který nedávno hájil pátera Drozda s jeho
hospodářstvím“. Tohle obvinění čteme ve Vaší
„Osvětě lidu“ ze dne 10. listopadu ve zprávách
z Pardubic. Jen tedy honem ven s důkazy!
My víme tolik, že jsme Drozdova vina naprost:
odsoudili a vebleděli jeme ji nikterak omla
viti. Napsali jsme na př. v č. 42 r. 1902:
„Žádá-li české kněžstvo, aby darebáctví jednoho
příslušníka jeho stava negeneralisovalo se na
celý slav, pak žádá neméně rozhodně, aby
onen provinilý sc příslušník souzen byl bezo
hledně, celou přísností zákona. Nechť pravda
vyjde na jevo, byť byla sebe hroznějšíl“ V čísle
43. t. r. napsali jsme: „My znovn vvzýváme,
aby měla tíh: zákona stejný průchod u Drozda
jako o jiného občana. Ani nám nenapadá ná
sledovati „Čas“ v té povaze, jakou osvědčil
při omlouvání a hájení Hilsnera. Nechceme
bráti v ochrana nikobo, kdo jakýmkoli způ
sobem okrádání záložny zavinil.“ Podobně jsme
psali jinde. A tohle že bylo „hájení Drozda
8 jeho hospodářstvím?“ Všecky ročaíky „Ob
novy“ od r. 1902 (kdy Drozdova a Kobontova
záložna padla) jsou v naší redakci k disposici
tomu, kdo by chtěl dokázati, že tvrzení „Osv.
lidu“ není mrzkou lží. Již tolikrát jsme do
kázali, jak bezcharakterně vplétá Hajnův orgán
do řádků „Obnovy“ věci, jež v ní nebyly ti
Štěny. Vyzývali jema často k důkazům, ale
prolhaná tiskovina buď se odpovědi vyhoula
nebo opakovala drze beze všech důkazů svoje
lži znova; spolehala ge, že její fanatičtí stou
penci obranu Obnovy čísti nebudou u — že
tedy něco z bláta potap uvázne na Obnově
přece. Jak se říká takovému zákeřnictví?
Chudý, nevzdělaný cikán lže tankrát, když mu
hrozí citelný trest; lže z bázně, Pokrokový
orgán však mimo nepravdy obranné hází jí
zlivě šípy balamucení na potrestání jiného.
Teď nechť si každý sám učiní pojem, jaký jest
rozdíl mezi mravoukou nevzdělaného cikánaa
mezi „vyššími mravními názory“ pokrokového
„vzdělavacího“ tisku,

(3) „Osvěto lidn«, dokazuj! Ještě
aspoň něco by měla „Osvěta lida“ ze svých
nejnovějších objevů dokázati, Napsala totiž
8. t. m., že „Obnova“ v článku „Výklady učené
hlavy“ „fakta překrucuje, čtenáře balamotí a
konstantně lže.“ „Osvěta lido“ dodává: „Pole
misovati s článkem tímto nebudeme, bylo by
to bezůčelné.“ — I jen bonem dokazaj, pod
vodný liste, jaké jest v tom článku balamu
cení, překracování a zda jest v něm dokonce
konstantní (stálé, vytrvalé) lhaní. Jen sem
s důkazy! Potupa se vysloví snadno, na to
není potřebí žádné bystrosti ani pravdomluv
nosti. Když redaktor „Osvěty lidu“ napsal —
ač nerad, že Masaryk převrací pravdu na ruby,
mobl k tomu tvrzení nalézti důkazů dost a
dost. Ale jest jiná věc dokazovati „jezovitské

lhání „Osvěty lida“ při nich „každý musil od
srdce zasmát“. Slibujete, že odpovíte na
naše obranné články nejlíp rozšířením přesného
stenografického protokolu o schůzi v Adalber
tina. Problašujeme, že se nedočkavě těšíme na
to, až přesně a pravdivě budou řeči pražských
pánů vydány tiskem. Pak pozná myslící ve
řejnost dokonale, jak úžasné nepravdy odvážili
se pražští naši odpůrci veřejnosti předkládati.
Pak se pozná, že staré šlágry, které před lety
byly proti církvi metáov a vyvráceny, byly
v Hradci předneseny v zhoršeném a nešikov
nějším novém vydání. A blavaě: pak pří naší
odpovědí nebudete ee moci vykrucovati, že to
neb ono bylo řečeno na schůzi jinak. Jen aby
pak Masaryk, až bude v úských, neopřel se
zas o svědectví některého svého panoše, že to
neb ono mluvil jinak!

u Proti volební reformě.
Nová volební reforma, kterou právě pro

jednává poslanecká sněmovna,a jíž český národ
vržen téměř na poslední místo mezi národy
rakouskými, věru u poctivých Čechů nezaslu
hoje toho nejmenšího zastání. Vždyť se jí pro

jevuje, že 100 německých obyvatelů má pro
rakovský stát takovou ceno, jako 116Ramunů,
126Slovinců, 132 Poláků, 139 Charvátů, J4l
Čechů a 260 Rustnů; jen Vlachová j3vu cen
vější, poněvadž jich na 100 Němců jde pouze
94. A tato oprava hodí se Němcům do krámu,
vždyť si jí zákonem chtějí pojistit panství ba
dloubá ještě léta. Přes to mladučeští poslanci
tuto reformu — vládě a Něrcům na radost —
podporají. Rozhořčení vzmáhá se proto mezi
opřímnými vlastenci. Také Zumský výkonný
výbor strany katol. lidu v Čechách povstává
8 protestem slovy:

Protestujeme rozhoduě proti uzákonění
v neprospěch č+ského národa stále zhoršovauné
volební předlohy, která, nejen že oezadatelná
státní právo české a z něho vyplývající své
právné a svézákonné postaveul zemí koruny
naší úplně potlačuje, ale i historicky a kultorné
vyspělý národ český za méně ceuvý pokládá
a v trvalé jařino německé nadvlády uvádí.

Vyzýváme tadíž veškeré poslance české,
uby, pamětlivi jsooce práv zemí koruny české,
jakož i zodpovědnosti své našemu národa, jehož
zástapci jsou, vším úsilím ozákonění této před
Johy se opřeli a o novou volební reforma,
která s právy a dů tojností národa českého
se shoduje, se zasadili.

Politický přehled.
V poslanecké sněmovně se již podrobně

rokuje o volební opravě. Maozí poslanci po
dávají své pozměňovací návrhy, ovšem že také
Mladočeši, aby se neřeklo, že jsou ve vleku
vládním, zvláště: když oyní v Čechách prote
stuje se z mnohých stran, proti této neupra
vedlivé, nán: chystané volební opravě. Jedná
se jeu oa oko. — Radoetnější vzrošení způ
sobilo vítězství Čechů při obecních volbách ve
III. sboru v Českých Budějovicích a vítězství
katolické strany při volbách do zem. sněmu
moravského. — Od vlády podaná předloha
zákona, jímž by se měla zříditi ústřední po
kladna pro společenstom hospodářská, zamit
outa stranami všech národů rakouských. Před
lohou toa hrozilo zcentralisování našeho pe
něžnictví ku škodě naší — Arcikníže Karel
František Josef přijel do Praby, kde se zdrží
po dva roky stadiemi právnickými. Arcikníže,
syn nedávno zemřelého arciknížete Otty, bude
bydleti se svojí matkou na královském hradě
pražském. — Poslanci Forjančič a Stein vy
pracovali návrh, aby trestáni byli duchovní,
kteří by kazatelny znenžívali k volební agi
taci. Proti tomato snižujícímu návrha obradili
30-ve sněmovně všichni koěží-poslanei a pro
testovali u předsedy ministerstva. Sám dr.
Adler vyslovil se proti těmto výminečným pa
ragrafům. — Princ Alois Lichtenstein jmeno
ván byl zemským maršálkem v Dolních Ra
koosích.

spora a Rakouskem, pominovši Rakouska ob
jedaalo děla z Francie, kdež si vypůjčilo i05
milionů franků.

Na Černé Hoře, jak známo, mají také již
ústava. Skapština (parlament) zahájena 7. t.
m trůnní řečí, v níž kníže mimo jiné določil,
že do posledního okamžiku bude obhájcem
ústavy.

V Rusku rovolacionáři dosud nedávají
pokoje. Usnesli se sice, že po čas voleb do
říšské damy sdrží se všech terroristických
skutků, jinak bouří dál. A loupeže rovoěžne
ustávají. Na generála Rennenkampa spáchán
pomový atentát, ale ten vyvázl bez pohromy:

Veliká schůze katelické jednoty
ve Velkém Dřevíči m Hromova. Neděle
dne 11. listopadu dloubo nám nevymisí s paměti.

lidí k vyslechnutí dp. J. Sahuly a bratra J. Ve
seckého. Hlava na hlavě; kteří přišli později,
tísnilí se v lokála sousedním. Sešlí se našínci
z Dřevíče, « Vel. Poříčí, Hronova a Zbečníka. Ale
snad ještě větší zájem jevili o echůsi sociální de
mokra'é, protože již po druhé hodině vkročili do

je přece píchalo svědomí; musili tedy přijíti, aby
si vyslechli, co se bude mluviti o nich. Po zahá
jení schůze mluvil pozvaný referent dp. J. Sabula
o době Karla IV. Poukásal, co nám všecko naši
protivníci při štváčských schůzích zamičují z Ve
likolepé zlaté doby Karlovy, kdy stát český byl
nejmohutnější, jazyk český ve velké vážnosti iza
hranicemi, kdy česká země byla obniskem středo
evropské kultury a kdy národohospodářský rosvoj
české říše vynikal nad všecky říše sonsední;
řečník končil prohlášením, že dádný katolík: ne
musí 80 styděti za své přesvědčení, poněvadž
právě pod praporem katolickým a pod žeslem nej
upřímnějšího katolíka prožívali jsme dobu -nej
slavnější. Podotkl, že není pravým vlastencem tep,

který pohrdá tím mužem, jehož jako jedněmi ústy

soce ctili. Promluva trvající přes půldrabé hodiny
vyslechonta s napětím velikým. Na tobratr Ve
secký rozvinul feč o vaší: katolické organisaci.
Bystře poukazoval na potřebu katolické sebeobrany
a vtipně, spravedlivě šlebal nepřátelské počínání
sociálních demokratů, kteří křesťanské sociály stí
bají potapami, s prostými přozdírkami a násilím.

pronásleduje bezcitně spolaproletáře pro jebo ná
boženské přesvědčení. Snad tím socialisté slepší
svoji existenci, když budou drsně napadati kato
lické spolutrpitele? Stojí o zlepšení avé exi
stence. mají postupovati v otáskách dělnických
s katolíky společné. Uváděl krásný příklad, jak
mohutný Svaz dělníkův anglických popřává svým
členům úplnou náboženskou svobodu a stará 86
skotečně poctivě o prospěch dělolků kteréhokoliv

proletářského, proč na př. na Hronovsku pořádají

jednávající zdáraě o aocální reformě k prospěchu
dělnictva vůbec? Při svárech dělnických stran ka
pitalisté se usmívají. Socialističtí chudí děluíci
jsou vedeni a svádění lidmi, kteří vůbeo pezkosili
perného postavení dělnického. Několikrát řečaík
důrazně prohlásil, že křesťanští Bociálové sociali
stům svobodu přejí, že je znásilniti nechtějí; ale
při tom chtějí katoličtí dělníci také za svoje po
vinnosti míti nějaká práva nechtějí býti ujařme
nými otroky utran jiných Obrátil se pak 8 dota
zem na dp J. Sahulu, zdaž Otec vlasti byl pro
volnou dkolu Tázaný odvětil, že Karel IV dobře
věděl, jak vroncí zbožnoat jest největším požehná
ním národů; proto též Karel co nejvíce v Čechách
katolictví utvrzoval. A hle, při té katolické zb iž
nosti bylo a nás i tolik blaha pozemského! Pak
šíťe ješté vyložil, proč všichni si máme vážiti ná
boženství jsko největšího pokladu. K tomu při

jež provázeny nadšeným goublasem a potleskem
Tu se přiblásil ze středu soc. demokratů E slovu
starý Jan Kvcian který tak dlouho ož se při

častníci sobůze ze zadu: „Neposlonchejte bo,
pojďme raději domů !“ Bratři v předsedojetva vy
zývali ke klidu a voleli: „Ať mlaví, poslouchejte
hol“ Ale marně; neozýval se odpor proti výzvě
předsednictva, ale noslnehačstvo zeela klidně místo
poslouchání mezi sebou rosmlouvalo. Pak ti, kteří
projevili odpor proti Kočisnovi, řekli, že zkrátka
nechtějí se dát poučovati lehkomyslným odpadií
kem. který by mél sám vyslechnouti přednášku
proti velikému napájení hrdla lihovinami. Po

nášejíce v srdeloh nadšení pro 8vó přesvědčení a

se uecítili. Velezdařilá schůze ta ponese znamenité
ovoce. Bratři, zmužije dále vpřed v těsném šiku|
Bůh požebná. —

»OBNOVU« V FRAZE
dostati Ise v knihkupectví p. Františka Hovor
vŽilnéulicí a vprodejinovin p. M. Vlčkavu

Příkopech. |

„U :

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

P. Irenaens Jančařík, řád. kněz v. Kuksa, za
katecheta v Kuksu; p. Bohuslav Beneš, zat. kate
cheta v Nov. Bydžově, za zat. katecheta v Lázních
Bělohradě; p Václav Sokol, kaplan, za admini
stratora v Ústí n. 0; p. Váelav Stříbrný, zat.
katecheta, za deficit. katechěta + Chlumci n. C.;
p. Jaroslav Hrdý, kapian v Krucemburko,za koo
peratorá v Nové“ Pace; p.' Jaroslav Bařtoš, koo
perator v Pravonině, za kaplana v Krucemburku;
p. Alois Prax, kaplán v Míadkově, za III. kaplaba
v Trutnově; p. Adolf Odvárka, kaplau v Karli,
za kaplsna v Mladkově; p. Josef Imlauf, kaplan
v Bil. Újezdě, za kooperatora v Neb. Rybné;

p Josef Holumana, administrator, za kaplaha veejvanovicích; p. P. Václav Vacek, O. Praem.
Tepl, obdržel zpověd. jurisdikci pro Želiv; p. P.
Vít Rýdl, 0. 9. B, za kaplana v Broumově; p.
Adolf Hubálek, kaplan, ra administratora v Ky
šperku; p. František Póter, kooperator, za admi

ve-Vel. Petrovicích, za kaplana v Jablonci n. J.;
p. Josef Soukup, kaplan v Jablonej n. J., za zat.
kaplana v Roztokách; p. František Svoboda,kaplan
v Přelouči, za osob. kooperatora ve Žďdánicích;

v Přelouči; p Josef Poláček, kaplan ve Starkově,

Ve schůzí městské rady Králové
hradecké dne 12. Jistopadu usneseno: Přípis
c. k. místodržitelství, týkající se zamezení podo

vyřísení v české řeči, v níž žádost byla podána.
—. Panu J. Fialovi, nájemci obecních pozemků
v Březbradě, vyplatí se náhrada za živelní po
hromu v obnosu K 100. — Žádost hrobníka hřbi
tova na „Zámečka“ o svýšení plata byla zamítnota.
— -Zhídí se nové avítiloy při serpentině vedoucí



přes „Kozinku“. — Místoímu odboru „Ú M Š“
v Dubeaci věnuje 8 obvyklý příspovek. — Vyplše
se veřejné offertní řízení na pronájem vybírání
tižních poplatků o trzfob dobytěích na novém
tržišti konaných dnem 1. ledna 1907. — Do místní
divadelní komisse byli svoleni pp.: Dr J. Pazourek,
Dr. O. Klumpar, Dr. V. Durdík, Trapp K., Mareš
J., Prell L., což vzato na vědomí. — K žádosti
a. Kornelie s Vapdů o bezplatný byt povolí se
příspěvek. — Pp. majitelé domů, nemající domy
avé čísly popisnými opatřené, vyzvou se, by tak
během [4 duů učinili. — Žádost společenstva bo
stinakých a obchodního gremia zde postoupí se
plypárenskémo odboru.

Volby de okresního rastupitelstva
královéhradeckého konalyse minulýtýden.

Ve skupině obcí peokovských zvoleni pp. H. Srdínko ze Svob. Dvorů, J. Jarkovský z Bělče,
J. Čeroý « Věkoš, V. Koutník z Lochenic, Fr.
Skvrna z Čisťovsi, J. Doležal « Plotišť, J. Char
buzaký z Břízy, V. Prokeš z Černilova, V. Vinař
ze Sedlice, J. Hojný z Výravy, J. Šrámek s Pi
letic, V. Kootník z Vlčkovic, J. Havlík ze Ska
lice, J. Fišera ze SI. Předměstí a V. „Medek
z Černilova. Za Kukleny: pp. V. Nejedlý a Fr.
Chmelat. Za Hradec Králové pp: V. Collino, dr.
Fr. U.rich, A!. Pinkava, dr. A. Zimmer, V. Rejchi,
F. Hlávka, Al. Hofbaner, J. Pilnáček a F. Černý.

Řádná schůze okres. zastupitelstva
Králevébradeckého koná se dne 24. listo
pada 1906 o 10. hodině dopolední v zasedací síni
Okresního domu. Program: Volba verifikatorů pro
tokola. — Zpráva o činnosti okresního výboru. —
volba rovisorů účtů fondu okresního za r. 1906.
— Návrb rozpočtu okresního na r. 1907. Referent
p JUDr. Fr. Ulrich. — Žádost obce Předměřic
n. L. o přijmutí dvou dřevěných mostů přes
mlýnské náhony na silnici z Předměřic k Sprác
čicím do správy okresu. Referent p. Josef Hojný.
—. Žádost obce Březhrada o povolení zápůjčky
12.000 K na stavbu školní bndovy. Referent p
Milan Morávek. — Žádost obce Černilova o po
volení ku odprodeji dílců obecních pozemků čta.
kat. 2671/54, 2671/55, 2675/7. Referent tajemník,
— Žádost c. k. okreaoí dkolní rady v Hradci Krá
lové stran schválení usvesení obecního zastapi
telstva v Řibsku o zřízení obecně školy. Referent
p. Jan Jarkovský — Žádost primáře a správy
všeobecné veřejné nemocnice o zřízení místa dru
hého stálého sluby, nabražení nynějšího ošetřo
vatele řádovou ošetřovatelkou a rozmnožení počtu
služek v nemocnici. Referent p. Jaroslav Červený.
— Doplhovací volba důvěrníků pro vyměřování
osobní daně z přijmu. Referent tajemník,

Osobní. Pan sekretář zdejšího c. k. okres
ního finančního ředitelství Otakar Harmach při
dělen byl z důvodu svěřeného mu rozsáhlého
trestního důchodkového vyšetřování na delší dobu
k c. k. okresnímu finančnímu ředitelství v Praze
kam se odebéře dne 19. t. m.

(11) Východočeské divadle. Spo
lečnost p. Laciny zabájila v Klicperově divadle
svůj repertoir v sobotu dne 10. listopadu Fibi
chovou „Šárkou“. Před vyprodaným domem po
prvé viděli jame snaživou tuto společnost, která
podává obecenstva požitky opravdu umělecké. —
S nedůvěrou očekávali jsme přednes téšké skladby
Fibichovy, leč uspokojením naplnila nás výprava
i provedení. Klidoou a jistou rakou kapeloika p.
Procházky řízený orchestr podal důkaz výborné
vyškolenosti a souhry; Škoda však, že polyfonické
jeho vlny Často spěvní partii přikrývají. Zpěvníma
ensemble nmeškodila by větší jistota, neboť usta
vičné a úzkostlivé pokukování k dirigentově
pultu působí rušivě, Referujíce faktam omlouváne
to rádi velkou obtíšností skladby i nástopů. Tím
anad také vysvětliti lze některé distonace zvláště
mužských blasů. Palmy večera dobyla si pí. Jetty
Kurzová v titulní úloze Šárky, jednak obnivou
brou, jednak i velmi příjemným blasem, který i
v nejvyšších polohách zůstává měkkým. V drahém
jednání jame pozorovali některé chyby v insce
nování. — Nedělní představení „Prodané ne
věsty“ bylo celkem zdařilé, a kromě pí. Kursové
(v úlose Mařenky) vším právem líbil se nejvíce
p. Peršl (Kecal), který vládne překrásným basem.
I cstatní role (na př. Jeníka — p. Lebeda)
byly dobře. sehrány. Sextett sklamal. — Pondělní
představení „Gejšy“ působilo sice velkou zábava
obecenstvu, leč asi malé potěšení dirigentovi,
neboť často zpěv a orchestr braly si na honěnou.
Orchestru, jenž skládá se z dokonalých umělců,
je škoda pro takovou prázdnou budbu poněkud
frivolní operetty. Sl. Horníkova (Molly teamo
rova) braje snamenitě (však mnohdy celým
tělem!) a má též pěkný soprán. Nejvíce po
bavil p. Zelenka (majitel čajovny), : rozhodný ta
lent pro komickou roli. Tance.:gejš postrádaly
jednotnosti. — Ve středu slyšeli jeme -ukázku no
vější italské tvorby Verdiho „Traviata“ se slč.
Procházkovou (Violetta), p. Manafeldem (Alfred)
a p. Wildnsrem (Alfredův: otee) v titulních úlo
hách. Nutno doznati, že všiobni podali výkony
vskutku umělecké. Skoda, že orchešír mnohdy
přeblušil nejen sola ale i sbory, které, zdá se,
nebyly (jako vůbec IV. jednání) dobře nastudo
vávy. Velmi sympatickým zjevem byl p. Wildner;
p. Manafeldovi neuškodila by větší živost hry. —
Včera ve čtvrtek dávala se Lebárova „Veselé

vdovička“, o čemž přineseme referát v čísle
příštím.

| Akademie v Borromeu. Stálečilicho
vanci studentského semináře uspořádeli dne 4. li
stopadu 1906 slavnostní akademii na uvítanou
oového p. vicerektora, Dra Paličky. Program byl
vkusně volen a pečlivě nastudován. Po vřelém pro
slovu chovance Hartmana zahájen byl večer zda
řilou skladbou Dra R Šetiny: „Nám víteji“ pro
smíšený abor s prův. klavíru a barmonia. P. Dr.
Šetina se nám představil svou skladbou jako nadaný
skladatel a výborný znalec budby. 2. P. A. Halík:
„Směs z národ. oper“. Orchestr. Pěvecký sbor
mužský řízením septimona Novotného skladbou
Smetanovou i Pospíšilovou podal skvělý důkaz své
vyspělosti. Hudební sbor pod taktovkou oktavána
Holana ubájil i tentokráte svou dobrou pověsť.
Velmi vřelému přijetí těšilo ae pěvecké solo kvintána
s Mersičů a houslový koncert sextána Sobotky,
provázeDvýDa pianě sextánem Pírkem. Rozmarná
operetka „Fidelní soud“ s rolemi chovanců Běhma,
Holana a Šrandy dotvrdila povznesenou náladu
obecenstva, jež sa tentokráte dostavilo v tak hoj
ném počtu, že prostranný divadelní sál ani ne
stačil.

Z průmyslového musea v Hradel
Král. Knihovoa průmyslového musea obohacena
byla dary několika přísniveův musea. Pan Jar.
Pospíšil, technik zde, věnoval spis dr. J. Práška
„Atbeny“ ve skvostné vazbě, pan dr. A. Ippen
3ročníky čas „Kunst ftir Alle“, pan Jar. Oehm,
cvičný učitel zde album průmyslové výstavy
v Berlícě, pan prof. J. Šorm, Lurousse — Dic
tiobnaire complet illustré. Slav. krasoumná Jed
nota v Praze věnovala k výzdobě malířského
atelieru musejního několik svých akvostných
premií členských a obrazové album ua r 1902.
Do sbírek musejních přispěli dary: Paní bar.
Parishová v Žamberku vónovala velkou hliněnou
nádobu na vodu, glasovanou a ozdobenou orna
menty arabské práce z Tripoliso. Pan V. Paulus,
řed..v. v., 2 kusy mošazného kování z poč. mi
uulého století, pan B. Kašpar, duch. kontrolor
zde, atříbr. plaketka členskou od Suchardy, pan
Ot. Vojta, ducb., bronzovou placbetku „Růbezahi“,
pan. vrch. rada Moravec dílný koštěný penál,
bohatě prolamovaný z poč. minulého století.
Firma V. Aodernach v Beolu model vsdušní
vložky do zdiva, pan Provazník, host., čínskou
hůl ze slonové kosti, řezbami zdobenou, pan Pe
čenka, číšník, čínskou mandarinskou čepičku,
pl. L Zelenková 2 šálky porcelánové na kávu,
pan prof. J. Kotěra 2 staré vzorníky vyšívání,
společnost pro výrobu keramických předmětů
velkou výplň květinovou, Záložní Úvěrní Ústav
zde sádrový mudel průčelí svého bankovního
domu, pan A. Novák, zahradník ve Yarně, 40
vzorů řeckých krajek a 2 turecké vyšívané šátky.
Všem těmto šlechetným dárcům vzdává správa
musea vřelý dík.

Přednáška „O Paříši“. V křest.soci
álbím spolku paní a dívek použil p. Dr. Reyl
svých dojmů z veleměsta nad Sekvanou k tomu,
aby ukázal, jak jsoa n nás povrchními názory

chvíli Čechům za vsor. Pro atheisty a škádce ná
boženské víry jest ovšem Francie toužebným cí
lem, avšak pro politiky rozumné slouží tato semě
jen za výstrahu. — Poučnoa přednášku spojil p.
řečník s charitativním podnikem, založiv patronát
čili ochranu slažebných dívek pod vedením dam
sociálního spolku. Ku zřízení potřebného fondu
věnoval p. Dr. Reyl cenný bronsový talíř a emai
lovou indickou oroamentikou, z Paříče přivezený,
do slosování, kteréž vyneslo 23 K. Lze doofati,
že sociálně důležitá vývbova dívélhu služebného
personálu nalezne dosti obětavého pochopení.

Národní kolek. Národní radou českou
provedena organisace národního kolku v teu způ
80b, že zřízeny sklady národoího kolku u okres
ních a místních odborů Národní rady, u kterýchž
na příště jedině lze národní kolky obdržeti. Ve
zdejším okresn prodává se tadiž národní kolek
pro město Hradec Králové n místního odboru
(porkmistrovskéhbo úřadu) a pro celý venkovský
okres u okresního odboru (ukresního výboru)
v Hradci Králové. Kdož by sříditi chtěli při
svých závodech (při prodejnách státních snámek,

kolku, obdr.í 5%, nádavku v kolcích.
Věelařský spolek pro Hradec Krá

levé a okolí pořádá svou sohbůzidne 18. listo
padu o 3. hodině odpoledne u „Černého koně“
s obvyklým pořadem a přednáškou p. říd. učitele
Macbka „O moderním včelaření.“

Panorama Národní Jodnoty Neve
ročeské v Hradei Králové za Bílou věží
vystavuje ve dnech 17. až 23. listopadu t. r. ve
lice zajímavoukollekci 50 obrazů: Rusko, sejména
sídelní město Petrohrad 8 jeho paláci, muBei a
chrámy, letní carská bydliště Gačinu, Carskoje
Sělo a zvláště Petěrhof s nádhernými fontánami,
dále Kijev a jiná města roská.

Vylosování peroteů k porotnímulíčení
v Hradci Kr. na den 26. listopada t. r.: Katecbner

v Bartošovicích, Bouček Jan; rolník ve Vel. Skalici,
Pacák K., obchodník v Josefově, Matějka J., ho

stinský v Kostelci n. Orl., Šolc Col., rolník v České
Metuji, Knittig Fr., rolník v Lichkově,Klazar Jind., 
továrník v Král. Dvoře, Pírko V., rolník v Krňo- 
vicích, Vančura Bob., okr. tajemník v Nechanicích,
Bartoň Fr., rolaík v Libčanech, Vítek Fr, rolník
v Brsicích, Frieda Ant., řezník v Král. Dvoře,
Chmelík Jan, rolník v Hořenicích, Kubíček J.,
rolník v Bolehošti, Seifert Ferd., továrník v Týuišti
n. Orl., Leo Jos., majitel botelu v Broumově,
Rydlo Aut. st., majitel realit v Krčíně, Řezníček
Fr., rolalk v Bartoňovicích, Gotwald Aug., rolník
ve Steron. Patzák J., rolník ve Zboží, Potřík Ant.,
rolník v Lodíně, Lokvenc V., mlyoář v Náchodě,
Brusnický J, rolník v Dolanech,Brdička J., rolník .
ve Verdeku, Souček Fr., rolafkv Plotišticb, Horák
J, roluík v Libranticích, Hroch J., mlynář v Mi
trově, Seyfried J.. majitel závodu koželužského
v Kuklenách, Císař J, stavitel v Dobrušce, Kam
pricht Boh., továr. úředník v Kostelci n. Orl.,
Hanka V., rolník v Bříze, Paďoar J., kupec v Nov.
Městě n. M, Řebák J. rolník v Jaroměři, Po
korný J., řiditel továrny ve Dvoře Král, Jiruška.
Fr, koželuh v Týništi n. Ori. Náhradníporotcové:
Stein Bed, obchodník, Jalínek Jindř., mydlář,
Motyčka M, pokrývač, Volejoík K., inžinýr, Bakeš
Gust., majitel octárny, Hudec Ant., c. k. profesor
reálky. Helvich Rud., obchodník, Flašner J., ob
chodník, Rajman V., hostinský, vesměs v Hradci.
Králové.

Regulační práce na Labi mHradce
Králové a Pardubic počnouco nevidět. Práce
u Hradce Král. zadány jsou domácí firmě Kress
a Bernard na základě nabídky v druhé řadě nej
levnější; práce u Pardubic provede podnikatelství
Krolišovo. Konečně naše Polabí aspoň v části
pospěje k želané úpravě.

Spořitelna Kralohradecké. V měsící
říjnu 1906 uloženo na vkladní knížky K 166.747-70,
vybráno K 196.66559, vklady koncem října 1906
K 11,514.682— ; na hypotéky půjčeno K 34.069 30,
splaceuo K 10176919, oa hypotékách koncem
října 1906 K 9929.260'41; cenných papírů v zá
sobě K 2,099.000-—, uložené přebytkyK 291.499:67.

Záložna v Hradec! králové. Výkaz
ze měsíc říjen 1906. Vloženo K [10353 —, vy- 
bráno K 123.241—, zůstatek K 1,556.634—.
Půjčeno K 109.285-—, splaceno K 136.790 —,
zůstatek K 1,504.590-—. Početúčtů 3628, pokladní
obrat K 856.706, záruční fondy K 132 724.

Subskripce ma mových5000 akelí
Záložního úvěrního ústavu v Hradel
Králové pokračuje velmi hladce a možno tudíž
očekávati, že bude celých K 2,000000— upsáno
od starých akcionářů, až na malý snad zbytek
akcií, které budou potom přiděleny poměrně mezi
akcionáře, kteří reflektují na větší počet akcií
nových než mají starých, pak mezi neakcionáře.
Jak se dovídáme, dochází zvláště hojně přihlášek
od neakcionářů. Záložní ústav přijímá tyto při
hlášky v zázoam a stanoví kurs teprve po ukon
čení subakripce. (Zpráva „Národních listě“ ze dne 
1. prosince 1906,

Z minulosti Hradce Kkrálevé. Dle
„Kniby patentů č. 3'/;“ v měst. listovně. králové
hradecké dlahovali na dani důchodkové za rok
1713—17: Smitický děkm Jan Frt. Lodgman
38 zl. 45 kr., P. Martini, kanovník 16 zl. 40 kr.,
Viktorie Dobřenská roz. Rodersteinová s Hastiřan
12 z). 30 kr, Frt. Ad. Kučera 18 zl. 40 kr. Bi
skupská konsistoř 253 z|. 15 kr., Královéhradecký
farář 77 zl. 10 kr. 3 d., Fraot. Ant. Koniaš svob.
pán z Vydry v Hradci Králové 37 zl. a monozí
jiní. Za II. čtvrtletí roku 1718. dluhovalo město
Hradec Králové oa dani válečné a z masa 868 zl.
33 kr. 3%/, den., sa III. čtvrtletí: daně 1071 sl.
90 -kr. 3 den., z masa 170 zi. 27 kr. 1 den., bu
debného 84 zl. 30 kr. Vesnice na panství dluho
valy za prosinec 1717. až do konce dubna 1718.

r. 1719. dluhovalo město Hradec Králové na mili
tari guanto ordinario a exira ordinario 910 zl.
36 kr. 3*/, d, Mosical-Impost 84 zl. 30 kr., Fleisoh
Kreuzer za I. a II. čtvrtletí 340 2l. 54 kr 2 d,
ua rekraty a koňstvo drubá lhůta 371 zl. 37 kr.
1 d. Toho roku byly vrobnostenským úřadům do
dány tištěné berniční knížky. — Přísedícím c. k.
většího zemského souda a král. hejtmanem kraje
královéhradeckého byl Karel Ferdinand Dobřenský
z Dobřenic. — Dle rozvržení král, kraj. úřadu
připadlo za I čtvrtletí 1720. (listopad, prosinec
1719. a leden 1720.) vydání na vojsko (dle počtu
osedlých) na město Hradec Králové 306 zl. 14 kr.
1'/, d., na vesnice na panství 163 zl. 34 kr.1 d.,
za únor a březen 1720: město 196 zl. 35 kr.,
vesn. 106 al., za duben až červen: město 355 sl.
9 kr. 5 d., vesn. 189 sl. 42 kr. '/, d., za Čer
venec: město 219 sl. 50 kr. 3',, d., vesn. 122 zl.
28 kr. 4'/, d., za srpen, září, říjen: město 312 4l.
64 kr. 1 d., vesn. 162 zl. 4 kr. 4, d. — Toho
času byl v kraji královéhradeckém ubytován pluk
polního maršálka braběte Herberšteina. V celém
kraji se počítalo 7479*/,. osedlých; v městě Hradci
Králové 105"/,,, v královéhradeckých vesnicích
581, osedlých.

Veškeří stoupenci mašche směra
v obvodu diecóse Králoevéhradecké ne
snažně žádají, by k zakládání místních politických
organisací dle posledního pražského sjesdu ve



tak důležitou vemožno odkládati. Při nymějším

nevěreském -postupu nanejvýš Wrtbo, Bohem lidobře seskupeat a: politicky 'vyspělí. Každý,kdo
byt:v-tomtoobledu nějakých jáformací,neboorgá
nisační řád, uňvod bu zakládání místních organi
sací-ati.“ potřeboval: nechť se laskavě obrátí na

-Pr. Šapku, úředníka v Hradci Králové č. 342.,
ibnetd zdarma žádané každému zašle. Utvo

řekl: místnich organisací, počet členů, jméno dů
věraíka, nutno pak; vzhledem k všeobecnému se
snamu, jmenovanému ihned zaslatí.

Z Kuklem. Občansko-živnostenskábeseda

pořádalana počátku zimní MOD do H.t. mvečírek v místnostech besedních, kterýznamenité
se vydařil. Na programu byla přednáška p.

MUDr. Jos. Šoba „O ošetřování nemocných“, poníž následovala čísla zpěvná a hudební, jež o
starali členové jednoty. Zábava, jež rozproudila
se po přednášce, byla srdečná. Na Ústřední Ma
tici Školskou vybráno bylo 9 K 62.

Smrtelný pád. Dne 12. t. m. na večer
šel na patro v Plačicích p. Ant. Srdínko, e něhož
spadl a pádem utrpěl těžká zranění, jimž za ně
kolik hodin podlehl.

Z Čersileva. Katolické národníJednota
v Černilově pořádá v neděli dne 25. listopadu
1906 divadelní představení: „Zachycen proadem“.
Obraz ze života o čtyrech jednáních. — Napsal
Dr. František Herman. Začátek v 7 hodin večer.
Ceny míst jak obyčejně. Dítkám školním. vstup
zakázán. Po divadle tanečuí zábava.

Schůze vík. skupim cbrastecké,
chrudimské, královéhradecké (vemk.),
pardubské a skutečské konati se bude
ve čtvrtek dne 22. listopadu o 10. hod. dopol.
na arciděkanství v Chrudimi. Přednášeti budou
vdpp. děk.' Št. Dvořák o-boji proti náboženské
výchově ve škole a Al. Broul o spolku av. Rafaele.

Přednášková schůze katolíků v Hu
leleh. Dne 11. t. m. pořádalo Věeodborové
edružení katol. dělniotva v hostinci p. Konráda
v Holicích veřejnou schůzi, ku které jako řečníci
byli pozvání p. JUDr. Bedřich Petr a vedp. ThDr.
Fr. Šulo z Hradce Král. Schůze tato byla také
500—600 osobami navštívena, tak že nejen pro
storný sál ale i veškeré vedlejší místnosti byly
v pravém slova smyslu přeplněny, a ti, kteří 86
později dostavili, poslouchalivývody řečníků venku
řed otevřenými okny. Za předsedu schůze zvolen

ny Kašpar, který uvítav přítomné, vyzval je,aby' bez rosdílu politických stran při vývodech
jednotlivých řečníků zachovali úplný klid a udělil
slovo p. JUDru Bedřichu Petroví k přednášce „o
reformě práva manželského“; řečník v řečnicky
dokonalé a právnicky odůvodněné řeči obratné
svůj úkol vyplnil, poukázav v úvodu své řeči ku

příčinám úpadku veřejné mravnosti, která v zá
pětí sebou nese j úpadek rodinného a manželského

života,podepčev tento svůj názor doklady z dějinminulých i přítomných. Na to vyložil pojem man
želství s hlediska práva přirozeného, vytknnv lo
gické i právní důsledky neúprosně z tohoto pojmu

Ae „ nečež přikročil ku vysvětlení, kdy manví v církvi za svátost bylo prohlášeno. Pou
kázal, opětně se opíraje o doklady z bistorie, na
nevědomost reformátorů, kteří hlásají, še teprve
koacilem 'Tridentským manželství za svátost bylo
prohlášeno, vytknul důsledky, které ze ovátostn
rázu manželstvíplynou, zejména na důsledky ply
nOucÍ z nes o názoru mezi právníky církev
ními, že si snoubenci svátost manželství sami
udělejí, z čehož přirozeně jde, že kněz nedostává
štólu "za udílení avátosti manželství, nýbrž za
kancelářské práce, které předcházejí prohlášení
slibr manšelského a za prostřednictví pří pro
hlášéní tohoto slibu, kde intervenující kněz tvoří
s ostatními 2 svědky zákonný tribunál, předkte
rým jedině platný a závazný slib manželský může
býti prohlášen. Pojednalo rosdílu mezi rozvodem
manželství od stolu a lože a rozloučením, -- při
čemž opětně savé názory proti fozluce manželství
opřel o zkušenosti vývody nejlepěfob myslitelů —
a konečně přikročil ku poslednímu boda, totiž
tak zvanému civilnímu sňatku; dovodil, že pro
tento požadavek „reformátorů“ nemluví ami opof
tunita, tím méně pak nutnost. Na to přihlásil se
ke slovu p. redaktor Hajn, aby p. dru. Petrovi
odpověděl, leč jeho replika vypadala velmi ubose,
neboť mluvil o všem možném, jen ne o tom, 00
předřečník pod důkaz a diskusi postavil; tak jal
se široce vykládati, še výchova dívek se musí
bráti jiným směrám, že musí býti učiněna přítrž
lehkomysinému uzavírání aňatku — dva lidé prý
se sejdou v kupé aneb na nádraší a už z toho
je aňatek — spustil na šalmaj o všeobecném hla
sovacím právu a na konec posadil se na svého
pegasa, který se mu splašil; jal se kopati potu
pami po přítomných katolících, pro které měl
názvy: „hlupci“, „spátečníci“ a jiné, kterých se
člověk i v „Záři“ dočísti může. Na to opětně
ujal se slova p. dr. Petr; poukázal k tomu, že
p. redaktor Hajn obratně a patrně úmyslkě jádru
věci 6e uhnul a pronesl štváčskoa řeč, do
cela s přednáškou nesouvisí, a to jen proto, aby
se pár frash fch -noojalistůBodild-s oni
byl sablopení.© Jiirds'sarkanticky:vývrasěti
názory p.-god. Hajna, žádajé' ho, aby mu naznačil:

jak oř dosíci vyšší úrovně
mravnosti u svých soudruhů; co by se mělo či

nití, aby se lehkovážné sňatky znemožnily, se
mácaval J y, seji má-p. redaktor -ji vyprácovánýnávrů,
aby mladí Já na vdrásezpelo ani mlaritiwe
„mobli, při čemž případné kritice ' násory
(pp. reformátorů na veřejných o témř
thématě pronesené, zvláštědr. Diveckého(Pouchov),
dr. Masaryka a red. Myslíka (Hradec Králové)

věděl, leč týž se ani ke slova nepřihlásil. —
to vsdp. dr. Šulc ve výtečné, logicky propracované
řečí vysvětlil důkladně pojem náboženství, načež
přikročilk vysvětlení pojmu inteligence; dále vylošil
vztah inteligonce k náboženství. Řeč jeho byla odmě
něns bouřlivou pochvalou. K replice přihlásil se
redaktor Kobera, který jako věrný pamoš svého
pána dra. Masarykazačal: já, já azase já myslím
to a to, tento názor dra. Šulee podepíšu, ten bych

podepsal a dvakráte podškrtl atd., zkrátka ppouškoval po svém učiteli. Se svým rozumem byl
za krátko hotov, což se přirozeně čekati dalo,
nebot aby takový mladíček mohl polemisovati
e řečníkem a vědátorem rátu p. dra. Šulce, musil
by míti daleko širší vzdělání a životní skušenost,
což obé p. redaktorovi schází. Z nesnází těchto
vytrhl p. řečníka výkřik (byl pronesen příslušníkem
strany sociálně-demokratické, jak bude soudaím
vyšetřováním zjištěno) „hoří“, načež vznikla v ce
lém shromáždění nevylíčitelná panika; ženy i
muži jali se okny skákati ven a u východu nastala
naprostá zácpa A první, který spásy oknem

hledal, M vůdce holiekých socialistů p. dr. Zemánek. Za brozné paniky problásil předseda
schůzi za skončenou, načež jal se pokřikovati p.
redaktor Kobera, že předčasně akončaná schůze
jest prací klerikálů, kteří ge jeho vývodů bojí,
proti čemuž rárně ohradil se p. dr. Petr a vy
sýval shromážděné, by se uklidnili, že žádné ne
bezpečí nehrozí, aby snad v tlačenici nedošlo ku
nějakému neštěstí. Výzva tato několikráte opako
vaná nozůstala takó bez výsledku a podařilo se
dosíci jakýs s klid, sa kteróho se shromáždění
klidně rosešlo. Něcojest charakteristické. Kdežto
pp. předáci socialistiští ihned po výkřiku nadave
deném spěchali ke vchvdům a pryč, oba naši
řečníci stáli s ledovým klidem u stolu předsedy
a paniku tišili.

Ze Smiříe. V sobotu dne 10. listopadu
zemřela ta pí. Ant. Bartošková, měšťanka a vdova

p mistru klempířském v 61. roce věku svého.hřeb konal se 12. t. m. na hřbitov smiřický.
Kostelní sbírky a „Východočeský

Obzor“ v Pardubicích. Sociálně-demokratický
„Východ Obzor“ popadla také najednou
starost o sbírky na tamější kostel. Nač se jen
plete do takových záležitosti? Má tolik vlastních
svých záležitostí a starostí a dělá si těžkou hlavu
ještě se sbírkami na kostel. Jeho zájem je přece

Ano“ Otu aťse pečlivěstará,vždyťmusa to dobře platí. Máto, miláčkové, kollegu Borka:
proč se starostlivě bojíte, aby někdo mepokradl
kostelní sbírky? Sami vybíráte z krvavé mzdy
chudého dělnictva každý týden příspěvky na
hodlný život svých redaktorů a agitatorů a ládný
vám nereviduje, co jste odvedli k účelům svých
soudruhů a co sůstalo pro vás. Kromě toho na
kostel vaši soudruzi nedali mic, vy ssmi jste bez

náboženství a přece tak sbytečnou starost si Wpouštíte. Proč raději nepíšete, jak židovští miliio
náři vyssávají váš lid zdražováním uhlí, kůže,
petroleje atd. Tam je, páni, vašekolo, tamsi
satanonjte. Ale křesťanskýkostel...

Školní hlídka v,Osvětě Jidm“. „O
světa lidu“ se velmi ráda zabývá úvahamive vě
cech náboženských a tu prozrazuje zrovna ubobou
ignoranci. Dle svého poslání měla by snáti aspoň
písmo sv. Starého sákoza, alei s tím je roshodně
na štíru, ačkoliv s vysnavačijeho žije v nejtažším
přátelství. Tak nedávno uvažoval jakýsi incognito
v „Osvětě lidn“ © škodlivém vlivu biblické
události „Kain a Abel“. Široce tam vykládsl
své náboženské rosumy, pojednou se zamičel, za
kroutil sebevědomě svýma učenýma očíma a u vě
domí, že nyní sasadí náboženství amrtelnou ránu,
vložil v ústa své rozmazlené dcorušky tato „sdr
oující“ slova: Velebný páa povídal, že Pán Bůh
dal Kainovi na čelo znameaí, aby 0e ma lidé
vyhýbali. Jeje, maminko, vědyt žádní lidé nebyli,
jenAdama Era.“ Ita starépřísloví,že
proti hloupostí i bozi marně bojují. Aby však

povídání v „Oav. nd bylo jasno, třeba podotknouti, že do tohoko biblickáhovýkladu pustil se

chlabných slov rostomilé stvořeníčko, malou Emičku,
Matka její, horující pro živou přírodu, naučila
svou dcerušku tak měkce cítit, Ze se leká zabité
myši nebo moúchy. (Kašdý zajistéta cítí tenrokaJAok

o'do školy,a velebný pám jí vypřaváje",
tak šeredné Řů o zabití Kaina.To slečinka uči
telka, ta umí jinak vypravovat, ale velebný
pán „f“. Ó hrůsa hrůzoucí! Teď vám milý tea
pokrokářský tatík so na to obul a avé biblické
rozjímání ověnčiv pokrokářskou garnitarou, sa
končil v mravním roshorlenf:' ;Takovýmžvástem

ubíjí ee v nich -mravní cit a společnost ve XX.
stoleti si'to dá libit a nevy to svaté nábo
ženství ze škol“. Namířeno je to ovšem jem tá
náboženství katolické, jenše tatínek vo své ná

Fárajap vodi pohanské. Tatinku, Cbodeou pravil, že kdo chceoněčemmluvitatímvícepsát,žemáznátXI.
přikásání: „Než o něčem začneš, napřed se tomu
naně.“ (Co si si ubohý tatík počne Se svou
Emičkou, až ji slečinka bude vypravovat dějepis
světeký, který jako obraz života nutně nám líčí
krvavé války, brůsy revoluce, kde padly tisíce
neviných lidí právě rukou těch, kteří stratili
víra, pohrdli náboženstvím anebo byli vycbování
od bezbožných otců a matek. Ano, to jest jisto,
že právě děti, které jsou vychovány ve strojené
citlivosti a rozmazlenosti, dospěvše, staví v pře
tvářce na odiv svůj jemný cit k zvířatům, svého
bližního člověka však nemávidějí, pomlouvají,
pronásledují a nedsjí mu pokoje ani v hrobě. A
konečně, co pak asi ta rosmazlená Emička papá,
když se leká zabité mouchy?, Jistě že nezdrží se
ní Emička, ani tatík od masa zo zabítého vola.
Aroztomilé stvořeníčko sedí doma uprostřed myší
a much a ošklíbá se na velebného pána „f“.

Kratechvilná historie©vzácnésná
šelivosti a svobodě cociálních demo
kratů vo Velkém Poříčí u Hromova.
Stalo se roku tohoto, v ten večer, když ta veliká
tma byla. Hodí se ku čtení pro mládence i panny,
pro tenatéi vdovce, pro bohaté i chudáky. Tedy
druhý den 'po schůzi ve Vel. Dřevíčí, v pondělí
dne 12. t.m., měla sepořádati důvěrná katolické
schůze v spolkovém sále katolické jednoty ve Vel.
Poříčí. Pod tmavými křídly vlhkého večera krá
čely zástupy „černých“ na přednášku. Socialisté
žasli nad tou drzostí, že „tmáři“ se odvažují také
pro sebe schůzi pořádati. Mráz je obcházel při
patření na tak četné temné poutníky. Vždyťsamí
nablas vůči našineům prohlašovali, že se šíří mráz
od těch studených. Jak by ne! Tací „pitomeč
kové“ najednou ae odváží v temné noci — roz
svěcovat světlo poznání! My jsme si mrazu mnoho
nevšímali, poněvadě jako studení jsme na ebladno
otažilejší. Ale div divoucí! Z toho „klerikálního
mrazu“ najednou začalo býti socialistům docela

horko. Že by škrtnutím o led se spálila virka,to jeme jakživi neslyšeli. Ale še při setkání se
„smrzlými“ se rozpálí naši přítelíčkové, to jame
pozvali. Nevěříte? Však to poznáte« dalšího vy
pravování. Poněvadě při veliké schůzi katolictva
v Hronově jsme poznali, kam až sahá vroucí láska
socialistů k nám, byli vpoaštění do sálu na dů
věrnou schůzi účastníci na legitimace. Tohle byla
veliká urážka pro socielistické beránky. Oni nás
mají tolik rádi, že by nás láskou třebas i — po

bitili a my jeme nechtělirozpjat bratrskou náručk obejmutí těchto dobráků. Uspořádántedy útok
na sál, kde tmáři slunili se v paprocích acetylenu.
Všecky schody vedoucí z přísemído poschodí až
ku vcbodu do sálu byly hustě y botami
láskyplných synů Marzových a Lassalových, aš
prkna praštěla. Ale katolíci, poněvadějsou sta
dení, chovali se k vroncíšádovtí esocialistů chladně,
mrazivé. Vpustili do sálu jen několik socialistů
slušných, o nichž věděli, že klidně a nestranně

přednáškové poučení přijmou. Pozvaný řečníkdpJ. Sahbula začal miuviti o českých poměrech v XV.
století. A slyš — tu ne schodech volký bluk ana
postranní dvóře: (ak, tak, tak. Snad to za dveřmi
Ulouklo tolik zilně srdce nocialistovo, rozpálené
láskou ke katolíkům? — A znovu bušení podle
besla známé píssě: „Tluča, tluča, otevřete“ Alo
nikdo neřekl kurášžným dobyvatelům: „Nestůjte,
mládenci, pod okny, pojďte radě do světnice“. Také
se ozvala zvenčí nějská tram — jen krátce.
Umělec asi na intrádynestačil, nebo neměla tram
petka k vykouzloní různých tónů potřebné dírky.
Aznova ma dvéře—buch, buch, bach, až uvy-
tržení byl kotolíků slach. Všecko ve dívilo vytr
valosti socialistického tambora, který ušíval tr
pělivých dveří za bubeo. A každý se v duchu
tázal: „A já pořád, kdo to je, že nám nedá po
koje“. Jako by za dveřminějaký bednář pracoval.
Čtyři statní muži katoličtí přistoupilik oblehahým
dveřím, střežíce uzavřený vchod před neodbytným
útočením. Hluk venku se vzmábal. Vzpomněli jeme
si, jak na loutkovém divadle král odmítáprosbu.
své deery princezny těmito alovy: „Ustajů jiš.
dcáro královcká, od svého suplicírování, nebojí
ti to kór nic platno nejní.“ A podobně ne vy
Jádřila katolická jednota ksocialistickému výbojcí:
„Nechoď k nám, nechoď k nám, nerada tě vidím;
chodíš celý vyjevený, já se za tě stydím“. Když:
lomoz nepřestával, vyšli někteří našinci ven
a začali si zapisovati nejkurážnější socialistické
bojovníky, ktéří chtěli mermomocí uspořádati
k přednášcehudební doprorod. Shledáno, še Klíma:

ak nekjímal, ale lomozil bděle, Křen se dával.

Ao Pne“ peprně a řízně,Pozděnaseza těmito:nesposdil, atd. Tolik s veliké lásky ne
k nám chudácisocialisté drali, aby násaspoň vi

děti mohli, a nevděční „smrzlíci“ nechávalijestále venku. — Marná yelafch“ I
„Karné vaše proti nám jsou vzteky“, řeklí ka-
tolíci, A tak aspoň jedea s osvícegců, aby ukázal
svojí vyšší vadělanost a lásku k bližnímu,
ostatním: „Pojďte pryč, všdyť je tam dobytek,“

— Send roto jest ten katolický lid „dobytek“,še e tak virtuosně a rychle píti, tolík sa

dávat a lhát a aké násilnostisocialisté. Zatím DAnití
váděť jako

(ček; příště
však si důkladně o té schůzi dopovíme.



Z Nového Bydžova. (Jubileum). Dne
12. t. m. byli jsme svědky vzácné slavnosti. Toho
dne slavil tu 70leté jubileum narození velozaslou
šilý biskupský vikář a děkan vidp. Josef Šrámek,
majitel zlatého zásl. kříže a korunou, majitel vá
lečné medaile, medaile jubilejní a záslužné. Kromě
mnobých korporací městských dostavilo se do bu
dovy děkanské kněšstro vitariátal počtem 20, aby
svému milovanému vikáři složilo své blabopřání.
Jménem kněšstva promluvil k vadp. jubilárovi
vzletně a dojemně vdp. bisk. vik. sekretář Josef
Posplšil, farář z Lušce, načež odevzdáno oslavenci
tableaux všech kněží ve vikariátu působících. Na
to veden vadp. jubilár v průvodu do chrámu Páně,
kde za velkého účastenství lidu a zu assistence
všech kněží sloužena byla mše sv. Posvátný úkon
byl provázen mistrným zpěvem sboru chrámového.
Vsdp. Jubilárovi přejeme ze srdce, aby takových
dní, jako byl pondělní, zažil ve zdraví ještě vc
líkou řadu!

Z Dobrušky. Dno 1. listopadu t. r. za
veliké účasti P. T. obecenstva posvěcen byl zdejší
rozšířený hřbitov u sv. Ducha. Kůázal a svěcení
vykonal za asaistence všech vlpp. místních du
chovních vldp. Jos. Domašíneký, děkan. Tak na
lébavá potřeba rozšíření hřbitova po dloubé době
konečně provedena a hřbitov účelu svému ode
vzdán. — Veliké ploše nové časti hřbitovní velice
na újmu jsou četné a široké cesty, což snad ne
muselo býti. Také obrada nese velikou chybu.
Stavbu její provedl p. Joa. Císař, místní stavitel.
Přikrývky na vrch plotu navrhoval z pískovce
anebo z cementu, jež sám by obstaral. Tu však
proti tomu se ogval „odborník“ stavební rada
města Dobrušky p. Jos. Petřík a prosadil pomocí
přikyvojících veličin, že objednávka plotních při
krývek z ohledu šetření svěřena jeho výtečnosti.
Dopadls podle jeho „věhlasu“. Plotny jsou hli
něné a tak uzoučké, že přesahují na 2 metry
vysokém plotě jen 3 cm. přes okraj, ač již dolemí
„čokl“ jest široký 5 cm. Zkrátka, přikrývka plotu
zcela nedostatečná. Již nyní jest proto zeď od
vrchu na třetipn promočena a od spodu též, tak
že z jara určitě jeat možno těšiti se na hřbitovní
„holátko*“ zásluhou p. Jos. Petříka, stavebního
rady a spediteura. — Snad onen pin rozumí
dobře stavbě kufrů a beden se svých spediteur
ských vozů ua zem, ale stavbě v pravém slova
smyslu, jak nešťastný plot blásá, nerozumí ani
zbla. Nejhůře na tom pochodí dobrušské poplat
pictvo, které již toto přehmátnutí epediteurského
rozumu musí zaplatit, ana stavba již echválena.
Kdy pak přece již na radnicí kývací metboda pře
stane, aby každý „kotrmelec“ se neschválil a ne
odhlasoval na účet P. T. poplatníků?

Z Litomyšle. (Starý veterán.)S růžovým
obličejem se chlubíval: „Když jsem vojákoval
v Italii, u Maylandu, u Verony, u Mantovy —
tenkrát a těmi falešnými Taliány nebylpás! Ten
krát jsem nemyslel na 90, ale Pán Bůh mně dal
léta, že už přes 901“ — Běhal do poslední chvíle
i letos v létě po procházkách a v tom krutém
podzimu aspoň přes světnici k oknu k ptáčkovi.
Ale poslední týden o Dušičkách musel do postele,
dostal bolesti v životě: průtrž a kámen, ztratil
obuť, sle přece mne rád viděl. Chodil jsem k němu
skoro denně. Ještě v pátek: „Pamatujte na za
opatření l“ — „Nechal jsem strýčka dvakrát za
opatřic.“ Jářku: „Vyřídím pozdravení ve ville.“
Usmál se a lončil: „Pochválen buď PánJežíš !“
Odpověděl jsem: „Na věky! Amen. S Pánem
Bohem“ — V sobotu 011. hod. jsem mu přinesl
av. Martinské podkovy. Bylo zavřeno. Přišla dé
večka: „Asi o 9. hodině.“ Přijel si pro něj sv.
Martin. Podkovy dostala děvečka. O, Pane Bože,
odpust mu! Za 2 měsíce měl býti stár 91 let Fr.
Dašek v Litomyšli. Odpočívej v pokoji! A.R.

Z Hmmpolee. Dne5. listopadu byla první
schůze obecního zastupitelstva. Sohůzi zahájil p.
starosta Filip Bečvář. Přítomnobylo 28 členů. Pan
starosta podává zpráva o tom, jak roztříděny byly
referáty v městské radé: náměstek p. továrník
Emerich Dítě má v evidenci finance městské, p.
Adolf Warm lesy, p. Jindřich Nápravník stavby,
p. Ant. Smrčka policejní stráš, p. Josef Závodský
hospodářství, p. Kliment Dubský chudobinec a
osvětlení. Podána též zpráva p. starostou, že místo
pro stavbu školy obecné a měšťanské c. k. okr.
Školní radou echváleno. Zprávy schváleny, a
přikročeno k programu dalšímu: 1. Jednohlasně
byla schválena výměna pozemků p. továrníka Em.
Dítěte s obcí Humpoleckou. 2. Schválena byla
šádost prozatímního správce okres. nemocnice p.
Fr. Maška, aby obdržel místo definitivně a zá
Toveňi zvýšení alužného dle ustanovení pro zemské
úředníky ve všeob. nemocnicích. Oboje odporučeno
zemskému výboru ku schválení. 3. Nadace, zalo
žené A. Kryštůfkem pro studující středních neb
vyšších Škol, uděleny bylyopět Ant. Ambrošovi,

ey ntné vyšší obch. akademie v Chrudimia J.Splíchalovi, posluchači české polytechniky. 4. Panu
Fr. Hůlovi povoleno bylo rozšíření koneeése kojh
tiskařské. 5. Vyhověno bylo žádosti p. J. Poláčka,
aby mu sníženo bylo nájemné ze zastavené plochy,
náležející obci. 6. Do aprávního výboru všeobecné
semocnicb, do odboru finančního,chudinského,les

ního, úřského a do kuratoria sirotčince vy

turní odbor; zdravotaí komise též schválena 7.
Právo domovakébylo uděleno : Vincencii Poboraké,
Ant. Michálkovi, Václ. Růžičkoví a Janu Jelín
kovi. — Dne 18. listopadu pořádáspolek „Svornost“
s Věeodborové sdružení křesť. dělnictva zábavný
večer spojený s přednáškou p. Jar. Astra z Hradce
Králové „o organisaci katolické“ Začátek o 8
hod. večer. Vstup mají jen svaní.

Výstava chrysanthem v Bělehradě.
V oznámených minule dnech proměněna byla dvo
rana lázeňského hotelu v roztomilý sádek: v mechu
mošsika z plných sedmikrás, střídavě bílých a
červených s tmavolistou perilla nankinengis, vše
olemováno pestrolistým, nízkým pelargoniem. Stře
dem vějířovitého akupení známá cordyline indi
visa. Vhodně roztroušeny byly v tomto „trávníku“
kvetoucí gloxinie pestrých barev, echeveria me
tallicaa hlavní lákadlo výstavky: listopadky. Je
Jich květy září také v četných odstínech ze zeleni

podél stěn i ne vyvýšeném prostranství proti ga
lerii umístěné: byly jí uťaté smrky a v květiná
čích vystavené palmy, japonský brelen, obojí v
několika druzích a odrůdách, pestrolistá ancuba
i skromná aepidistra. Nízké, kvetoucí petrklíče:
primula obconica byly ovrabou. Římsa galerie
vhodně ozdobena byla banánem (musa enaete),
chřestem srpovitým (aspar. sprengeri) i jinými
visutými květinami, z nichž zvedaly se tu i tam
kvetoucí fuchsie. Než všimněme si již pozdní ko
pretiny, miláčka Japoncův, jejichž znakem státním
květ její jest, pro niž výstavka byla vůbec pod
nikonta! Počtem i krásou vynikly ovšem, jak
přírozeno, kusy zámecké zdejší zahrady, ale čestně
obstály v této těžké soutěži i rostliny, pěstěné
milovníky doma, tedy za okolností daleko nepří
znivějších: p. poštmistrem Malým a dp. Plichtou,
kaplanem zdejším. Oba přičinili se, aby roz.
kvetly květiny jejich květem sice jediným, ale
právě proto v rozměrech co možná největších.
Vzrůst rostliny naopak měl přirozený, svěží vzhled,
nic vyčouhlého, bolého (třeba jen od spodu). Též
jména odrůd, na nepatrné výjimky, správná, kte
rážto okolnost zvláště zaslaboje zmínky u poubých
milovníkův. Tu naopak lze vytknouti zahradě zá
mecké vedostatek nebo patrné zkomolení jména
známe ranné odrůdy „slunce říjnové“ (Soleil d'
Octobre, ale zámečtí měli „Lecasde Gautie“ ). —
Z novějších odrůd (1905) byla tu „Nobel“ barvy ple
tové, s chamois, výstřelek to známé něžné Rayo
nnant květy zvláště veliké, Jean Calvat (1905) barvy
známé růže Crimson Rambler a kaštanovou, v
květu ještě větším, asi největších rozměrův ve
výstavě celé — obě vystaveny p. poštmistrem.
Pan kaplan Plichta ukázal mimo jiné čistě bílou
Mrs. C. Beckelt (1905) se širokými lístky květ
ními a starší Lord Ludlow, zlatožlutá, červeně
pruhovaná a žíhaná. Z novějších odrůd zám.
zahradou vystavených zamlonvaly ge zvláště „Cle
mentine Touset“ s velikými květy barvy bíle a ple
fové, na níž nastíněna elezově Červená, dále něžné
trubkovité bílé květy „Perle fine“ a celá řada
starších, ještě dobrých odrůd: „La Triom
psante,“ „Nivens“, „National“ © „Jubilée“ atd.
Také specialitám zelenavým nebo zcela zeleným
již bylo možno se diviti: „Sybaris i Meerleuchten“;
tato poslední, nov. z roku 1906, výstřelek to od
růdy tuto zprvu jmenované, vystavena zase panem
poštmistrem v rostlině zvlášť nízkého vzrůstu.
Celkem potěšila pěkná výstavka každého, kdo
obětoval 12h vatupného a zjednala pořadatelům
i pěstitelům zaslouženon pochvalu, okrašlovacímu
spolku snad také nějský příjem a dobré věci —
ušlechtilému zabývání se 8 vdědnými dítkami kvě
teny — asi nové přátele.

Prodej lázni Velichovek. Baronka
Berta Beesová prodala velkostatek Velichovky
s lázněmi p. Iog. C. J. Kotrčovi majiteli realitní
kanceláře v Hradci Králové. Nyní již není tedy
obava, že by tak důležité lázeňské místo přišlo
do židovských nebo německých rukou, jak se
dříve se strachem očekávalo. — Příště více.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 10, listopada 1906. 1

hl ioe K 13:00—18 80, šita K 10'40—11-50, ječme
neK 10"80—1190, prosa K 00'00—00*00, vikve K 0000
—00'00, hrachu K 10-00—21:00, ovsa K 660—7-20,
čočky K 00-00—0000, jahel K 30'00—00-00, K
18-00—30-00, bramborů K 2-80—800, 1 hl jetelového
semene bíl. K 100-00—10800, 100 kg jetelového se
mínka čer. K00'00-—0000, růšáku K 0*00—0:00, máku
K 00:00—00'00, lněného semene K 00:00—0000, 10)
kg žítných otrab K 1300—12*60, 100 kg pšeničných
otrub K 13*00—00-00, 1 kg másla čerstvého K 209
—240, 1 kg másla převařeného K 0.00—0.00,
1 ky cádla vepřového K 16) —000, 1 kg tvarohu K
0-34—0"38, ! vejce K 0-7—08, 1 kopa okurek K 000
—0'00, 1 kopa zelí K 600—1200, 1 kopa kaposty
K 1:80—5:80, 1 hl olbule K 4-40—5-30, kopa drob.
seleniny K 1*00—300, 1 kopa mrkve K 140—1 90,
1 bečka švěstek K 0:00—000, 1 hl jablek K 400—
12 00, 1 hl brašek K 6:00—14-0, — Natýdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 10.listop. 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pěeníce hektol. 564, díta
411, ječmene 530, ovsa 415, prosa 7, -vikve 4, hra
chu 5, čočky 0, jahel 10, krap 10, jetel. semínka

ne) kěnáho sgmene 00, pčéko 6. — 32.) Zaleniny:zelí 3 p, okarek 00 kop, ka 108kop, cibule

120hl, drob. meleniny380 o kvo “ pytlů,
1

v

(Zasláno).

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

vostředu dne 21 listopadu 1906,o 2. bod.odpol.
v diecásním epolkovém domě „Adalbertinn“, Jiříkova tří

da č. 800—I. v Hradci Králové.

Václav Uhlíř, Dr.František Beyl,
předseda. jednatel.

Zasláno.

Továrna nábytku

pobezoorého zboží

Adolf Novotný
v Týništi n. 0.

zve ct. obecenstvo k návštěvě svých továrních
skladů, v nichž zřízena nyní podzimní

výstava. |
Prospekty výrobků zasílám zdarma.

Nejoblíbenější

feské vánoční hry pro mládež

8.
tího jednání v okolí Betléma. Osm solových parti
a sbor. Z22KA40hMh.

Biblické vánoční hry pro mlá:
Sepsal AJ. V. Mayer. (Obsah: Malí pastý

dež. So helémití TR králové.—Nat
do Ezypta.— Vyléčení. Za2K

Vánočnístromeček.jim děr
čata. Napsal Fr. V. Sasinek. (Osoby: Paní Brá
necká, Ludmila, Cyrillka, její dcerušky. Prázdnová
vdova, Anna, Altběta, její dcerušky. Za 84 bh.

Obecní sirotci. Yfprernéhrapročika
od Fr. J. Kaštála. (Obsah bry: Jak airotcí usínají
— Ráno tirotků. — Slavnost před pazdernou. —

Blabé vánoce). Za 1 K.

ORP*>Dobře nastudované, působí velicí
krásně, i doporučujeme hlavně našim p
katechetům, učitelům, sirotčím ústavům a

Objednávky vyřízaje“

Gyrillo-Methoděj.knihtiskárnaAnaiáadětekty

=

-V Retrbetv“Praze11 200.
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Dík vzdání.
Za vřelé a všestranné projevy upřímné soustrasti, jakož i za přečetné účastenství při pohřbu naší milované

Antonie Bartoškové,
vdovy po mistru klempiřském ve Smiřicích,

všem, kdož snažili se zmírniti náš velký bol a jakýmkoliv způsobem oddanost a přátelství drahé zesnulé a nám
osvědčili, vyslovujeme

m.ejsrd.ečnější dílky.
Zejména děkujeme veledůstojnému duchovenstvu, které zesnulou z úcty ku poslednímu odpočinku doprovodilo,

veledůstojnému panu děkanu Antonínu Kozákovi z Holohlav, veledůstojnému panu převoroví kláštera Pompeju
Nymbaurovi z Kukeu, důstojnému panu faráři a hospitálnímu kazateli Josefu Matoušovi z Kuksu, důstojnému panu
kaplanu Josefa Tesařovi z Hořeněvsi,důstojným pánůmkaplanům Františku Frydrychoví a Františku Novotnému
z Holohlav, důstojnému panu katechetovi Františku Dvořákovi z Chrudimě a ctihodnému panu Milosrdnému bratru
Heřmanu Machačkovi z Kuksu. Veleotěnému městskému zastupitelstvu smiřickému, slavnému prvnímu živnostenskému
spolku ve Smiřicích, milému křesťansko-sociálnímu lidovému spolku pro Holohlavy a okolí, milému dělnictvu závodu,
všem váženým dárcům četných kytic a věnců, veškerému velectěnému občanstvu místnímu i okolnímu, všem věrným
příznivcům a přátelům milé zesnulé, zvláště pak všem damám z venkova a měst, jež v tak hojné účasti ku poslednímu
odpočinku milovanou naši maminku doprovodily a vůbec každému, kdož poslední poctu zesnulé prokázali a nám ku
zmírnění zármutku přispěli, vzdáváme srdečné díky.

Bůh budiž Vám všem odplatitelem!

Majitel: Politiéké družstvo tiskové v Hradel Králové. — Vydavatel a sodpovědný redaktor Antoním Pochmon. — Tiskem bisk, knihtiskárny v Hradci Král,



Různé zprávy.
(20) Historický koutek. Svoboda

přesvědčení u Hositův. Kališnickyemýdlející
universita Pražeká obradila se již r. 1418 přoti pří
lišným novotám zaváděným některými přemrštěnci
husitskými, z drobé atreny pak jiš dne 10. března
1417 ohradila se proti sněmu Koatnickéma, tvrdíc, če
Čechové při rozdávání večeře Pěně pod obojí způso
bou rozhodně atáti masejí, a že Čechové nemají te
v tom dáti mýliti, a byf by anděl sám a nobe 8e
stoapiv chtě! jinéma je učiti. Následkem tobo oblá
šení teprv se rozdávání pod obojí čili tak zvaný utra
kvismas v Čechách i na M ravé hluboce a široce za
kořeni), a mnozí pánové, kteří dosavad na svých stat
cích faráře ataré víry znepokojovati nechtěli, nyní do
mnívali de, že jest jejich právo a povinnost, aby jim
nařídili, buďto kalichem přislahovati a k utrakvismn
přistoupiti, anebo fary opustiti. (A co na stará ko
less počíti? čím se živiti?| pozn. pisatele.) Zejména
tak pan Čeněk = Wartenberka co poračník mladého
pána Oldficha z Rosenberka na Rosenberských pan
stvích učinil, o čemž jeden atarý letopieec takovou
zpráva podal: Oba řečení pánové přikázali sréma ka
plenu Janovi fečenému Biskupec, aby v oktávé po
Božím těle, dne 17. června 1417, ve farním chrámě
Kramlovekém po kázání takto promlavil: Páni přika
sají, aby vě'ckni kněží, což jich jest pod mocí páně,
kteřížto by nechtěli rozdávati lidu obecnému těla Bo
šíbo a krve Boží pod obojí spůsoboo, aby saměnili se
o fary své s těmi kněžími, kteří rozdávají pod obojí
spůsoboa, že jim toho páně milost přeje, a to v ar
čeném čate; pakli by toho někteří nechtěli učiniti, že
budou far zbaveni. Pánové sezvali pak všecky ty své
faráře k oběda na brad, a když bylo po stole, tebdy
kázali jim blíže přistoapiti; nějaký pán na hradě
Lopatě, aestřenec pana Oldřicha z Roeenberka, kněším
ta řeč, kterou měl dříve kněz Jan Biekupec v kostele,
opakoval. Opat kláštera Aogustianekého v Třeboni,
také ta přítomný, potázev se « kněžími, mlovil od
nich ode -Bech, aby jim pánové čas na rozmyšlenon
dali. K toma jim páni evolili, avšak mistra Víšni,
faráře ze Svinův, který se hned prohlásil, že pod obojí
podávati nebude, vystrčili a nějakého kněze Mníška
tam dali. Ten mistr Višně byl vlastní bratr purk
hraběte na Kraml.vě, avšak nic mu to nepomohlo.
Také faráře v Velešína vyhnali, a dali tam kněze
Martina Sova; totéž ačinili též po mnohých jiných
kostelích, avšak ne všude. Také moravští páni Lacek
a Petr © Kravař, Heralt z kKuoštátu s ze Skal a Jan
Tovačovský z Cimburka na svých panelvích katolické
faráťe vypovídalí a mnobo husitekých kněží z Čech
tam usazovali. Že pak počet kněží husitských, kteří
by byli vysvěcení na orůj úřad skrze biskupy řádně
dosáhli, nestačil k obsazení tolika fur nejednov, tu
nejvyšší purkrabí, pan Čeněk z Wartenberža r. 1417
přemluvil i také donutil jednoho kanovníka Pražského
Heřmana, biskupa Nikopolekého, kterýž byl suffr ga
nem Pražským a generálním vikářem arcibiskupa Kon
ráda, že na L'pnici, hrad pana Čeňka v kraji Čáslav
ském dojel a tam moožství žákův basitských na kněž
atví vysvětil. Tento biskup Heřman stavěl se potom
ovšem husitství na odpor, avšsk arcibiskup Konrád
vzal jemu bned 15. března 1417 pro ono svěcení ge
nerální vikářetví“ (Zapova Kronika ar. II str 722,
723.) O tomto biskupu Heřmanovi dočítáme se v téže
Kronice na jiném místš (sv. II. atr. 806. 867) násle
dovní zprávy: „Při dobytí hradův Přibenic zajali Tá
boři na Velké Příběnici mimo dva jiné kněze také
mnicha Heřmana, biskopa Nikopolekého, nyní faráře
Milčínského, kterýž, jak jsme na erém mfatě pověděli,
r. 1417, připozením pana Č-ňka z Wartenberkga na
bradě Lipnici drahný počet hositekých kněží byl vy
světil, však od té doby velmi na ně zanevřel, říká
vaje, že tenkrát samé lotry světil. Za to Tábofi, na
odpustivše mu, ač s pláčem za milosrdenství prosil a
všecko učiniti sliboval, k řece ho dovlekli a do vody
bodili; když však uměje snad plovati, zase břehu do
sábl, opět jej tam hodili a kamením po něm házejíce
na hlavě poranili, tak že konečně utonal.“ — Jednali
tudíž Hnosité vůči kněžím staré víry katolické násilně.
Nemají tudíž pokrokáři práva vyčítati katolíkům, že
kněze jiné víry vypovídalí. Činiliť to již Husité sami.
O násilnostech, jichž ae velmoži protestantští v zemích
svých vůči katolíkům dopouštěli, pokrokoví histori
kové mlčívají. To je pokrok? To je poctívost? Tak se
praktikaje heslo: a pravdoa veol? S pravdon ven!
jen když čelí ta pravda proti katolíkům. Jakmile se
pravda dotýká nemile jinověrců, ajte, hned a pravdou
do pytle!

Maďařiproti rakouským výrobkům
kde mohou vystopojí. Průmyslové podniky vláda
uherská všemošně podporuje osvobozujíc se od všech
daní až do 15 let a poskytajíc jim ještě jiné výhody.
Při tom aáo ministr Kodut prohlašuje,že se proti rakou
ským výrobkům zakročísákonně jako proti nekalé sou
těší. A pří tom se zemědělské výrobky cpou z Uher
do Rakonska, zvlášť do Čech a Moravy. A naši lidé,
třeba že Maďaři jimi opovrhují, přece ještě zrovna

|UNLÁ

hltavě shánějí se na př. po uherské mruce, ač ne
dávno dokézáno, že táž přichází k nám falšována. A
také kroupy uherské bývají falšorány přimísením
mastku, čímž kroopy i jinak z ječmene méně cenného
získají pěkoou bílou bareu Mastek jest však nerost
nestravilelný a zdraví lidskéma škodlivý. Přes to rvou
se v Čechách o tyto falšované výrobky, dávejíce takto
u sobě svědectcí, že nezaslabojí jiného názvu než —
otroci. Jicéhbo podporujeme i ve falšování, ssmi však
výrobky domácími opovrbojíce, hyneme na všech
stranách.

Marmo mluvit. Již několikrátvytkli jsme
za těchto místech neavědomitost adkterých katol. ča
sopisů, které uveřejňoráním a odporačováním všeli
jakých dryáčnických inserátů lid nepřímo odírají o
pracně vydělaný groš. Všecko naše vytýkání však
maroé. Nakladatelé ovšem se asi omlourají, de inse
ráty patří do obchodní části listu a ta že různé obledy
padají stranou. Omlary dádné jistě nenalezne ani a
tobo nejzarytějšího odpůrce všeho katolického, tím

méně u uvědomělébo katolíka na př odporačovánívelkého ioserta, nadepsaného: Babička zachranitelkou
divota, v němž J. Schneidr, lékárník z jihouherského
města Resicza, odporučuje svou zázračnou bylinnou
silici, která — k smíchu — pomábá proti průjmu,
bolesti zubů, růži, svědění kůže, ranám, křečím, žalu
dečním bolestem, špatnému trávení, nemocím jater,
sávrati, bledničce, zimnici, slabosti, bubenosti, vod
natelnosti, bolení hlavy, asthmě, nemrci av. Víta,
slaté žíle, katarhu plic, žloutence, bolesti kříže, bo
lestem krku, únavě, nervone, nedoslýchavosti, ozno
beninám atd., atd. Zkrátka lék na všecky nemoce
Věra, soudný člověk musí se zastyděti, že ae takové
inserty objevují v katol. lístecb. Stejného směru jest
i zázračný lék „Elsa Finid"“. Stejně vás zamrazí při
shlédnutí insertn vídeň. hodináře M. Bóhnla, který
za pár haléřů odporučuje skvostné zbvží, na př. „zlaté“
hodinky za 850 zl. V katol. listech strašívá i Konrád
z Mostu. Podobné inserty hemžívají se i v katol
kalendářích. Cizota a ziskachtivost různých zarytých
našich nepřátel vrhá se na nás zo všech strap, a ka
tolický tisk nestydí se někdy takové odírání svého
čtenářstva podporovati. Hsabal

Stávka polských školáků v Prusku
jest zjevem nebývalým, za nynějších však poměrů je
diným obranným prostředkem proti násilí praské vlády,
která snažíc se zdeptati, co polského v Prusku, naří
dila, aby děti polské vynčovány byly i v náboženství
jszykem německým. Na toto kruté nařízení, které
právě nesvědčí o kolturní vyspělosti německé, povstává
vše polské, Rodiče zakazují dětem návštěva škol, děti
zdrábají se odpovídat německy při vyučování nábo
ženství, podávají se k úřadům bromadté petice a pro
toasty. A vláda praská na tato obrana polakou odpo
vídá uvězňováním dětí i rodičů. Přes to stávka w0
šíří i v praekém Slezeku. Počet polských školních
dětí stávkujících nyní při vyučování náboženatví
v němčině převyšuje 40.000. Zvítězí-li vláda, paki
sarovost musí se pokládati za kaltarní čin.

Moe organisuce ukáz lí katolíci moravští
při nedělních volbách do zem. sněmu ve všeobecné
volební třídě na základě větobecného rovného práva
volebního. Srazily ee ta dva tábory, křesťanský s proti
křesťanským, Katolíci se soc. demokraty, Kdo mezi
nimi, ti pohořeli na celé čáře, totiž strana lidová a
(mladočeská) a pokrokáři. Katol. strana postavila své
kandidáty ve 1%voleb. okresích £ hned v první volbě
zvítězili tři kandidáti katol. velkou většinou, šst
kandidátů katol. jeat v užší volbě se soc. demokraty
a jeden a lidovcem. | soc. demokrati mají úspěch;
dobyli dvou mandátů, v šesti okresích dostanou se do
užší volby s kntol. a v jedné 8 lidovcem, Moravští
katolíci vědí, jaká síla se skrývá v organisaci, spolu
odtud naučení, žo bez organisace katolické nabudou
nad námi vlády živly protikřeeťanské,jako na př.soc.
demokratí.

České střední školy v Čechách čítají
letos 34 českých gymnasif 8 9856 studenty, a 28 re
úlek 8 10,034 žáky. Nejvíce žáků je na gymnasia v Čor,
Budějovicích 650, nejméně v Rokycanech 173, Z reálek
jest nejčetněji navštěvována vinohradaká s 618 žáky,
nejméné lounskáa 249 dáky. Všech českých gymnasií
v Čechách, na Moravě a vo Slezsku jest 50 6 14.773
žáky a reálek 41 s 14.544 žáky,

Čechové v Českých Budějovicích
při nedělních volbách konečně dostali se do obecního
zastapitelstva. Po dloaholetém boji Čechů proti ně
mecké nadvládě © Taschkově, která | nelekala 4
dádných zbraní, jen aby ovládala většinu Českou.
konečné dostoupila organisace Česká tak, že Námci
v třetím sboru poraženi úplně, ač tn oni užili
všemožných praktik, jen aby nás Čechy zdoleli.
Z 8987 hlasů obdrželi Čechové nadpoloviční většina
2010. Z toho mezi Čechy budějovickými velký jámt
a radost nemalá i po celé vlastí naší. Němci ověrm
zuří, neš konečně přece jednou musí ae epřátelití
s myšlenkou, že Čes. Badějovice nadlouho udrže'i
nemohou. Při volbách ve drabém sbora zvolení
vesměs Němci.

i

2K2636263E200263E2ECZ33362626
Právě vyšel sensační spis:

Napsal Jan Bč

S IfSMUS lina.89,211str.e cena K 190.

X výše pontavé a poučné, podává z následu
JE jících kapitol: I Úvod. II. Původ. HL.Jevy

ských. V. O mediích. VÍ. Media podvodná.

E VII.--X. Pokasy Crookesovy, Zolnerovy,

PHčinou jevů spiritistických XIII Mobou
JÉ se duše zemřelých zjevitif XIV. Působí

ritistické náboženství. XVII Vlastoí vy

JE znání původců. XVIII Má ďábel moc pů

X XX. Spiritiemus zakázán.

JÉ | Cyrillo-Methodějskéknihkupectví
Gustav Franc| v Praze, 536-1.

Dilo toto nanej

JE povodob. spir. IV. Spirit. u uárodů pohac
JE

Gibierory, Lombrosovy. XE Theorie. XII.

jevy andělé? XV. Pravý původ. XVI. Spi
X

Bobitijevy spiritist.? XIX. Smutné následky.

JÉ Laskavé objedoávky vyřizuje obratem pošty

JE Melantrichova ulice. palác Městské spořitelny. AOKOKOOOKOVOKCOOK
: ě::

.-.a4 aOOPSVOTP
Za

dary vánočnbu

MBDBDrbal

odporučuje nížepsaný

velké obrazy

Č

|
Č ve způsobu platinovém.

Pro sezónu vánoční snížil jsem ceny velkých
obrazů tak, že

|

|

každému
umožněno krásný, velký obraz levně sobě po

říditi i ze zaslaných fotografií.

L
J. F. Langhans,

c. ak dvorní fotograf
Hradec Králové

Ú Adalbertinum,RNid GriMart
Novádrogerie

„u Anděla“

Jana Vaňka v Hrade Král.
proti Grand-hotelu.

Váženémuobecenstvuv Hradect Králové
a okolí dovoluji si zdvořile ve známost uvésti,
že jsem zřídil v Hradci Král. naproti Grand-hotelu

moderní drogerii, obchod
- materialní a barvami, 

spojený s velkým skladem fotografických apparátů
jakož i potřeb toiletaích. Pro domácnost koření, vína
Čaje atd., jakož i gumové zboži ch'rurgické a obvazy.

se,

Vždy hojná zásoba zboží čerstvého, obsluha
velmi solidní a ceny mírné.

V té naději, že se mi laskavé přízně ctěného
obecenstva v hojné miře dostane, an mojí snabou
bude vždy každého úplně uspokojiti, znamenám
se v dokonalé úctě Jan Vaněk.

——

l i Též doporučuji svůj hojně zásobený sklad
dříví palivového, měkkéhoi tvrdého. ZZ

——



Kam spěcháš
* x přítel

Inu, do „Města Paříže“, <|

Apoor
právě začaly vycházeti

Ještě ty staré, pravé,
nofalšované ©—

+000000000

ZORÍOTNÉ VÝSÍUDÍ
nákladem knihtiskárny

benediktinů rajhradských v Brné.

Dosud vyšly 3 sešity po 30 h.

9 6 u kdo chce se dobře pobaviti,
28 nemeškoj zaslati peníze předem, neboťSS při zaslání obnosu předem dostane

8 sešityvyplaceně,

26| Zdarma úplný seznam knih,a 6
Fw. 4 obrazy, — křížové

cesty —| postní
obrazyatd. Z

doporučuje

3. Hlávka, "2 prepíkoví
Praha-Vinohrady,

Čelakovského ul. č, 9.

Nákresy a vzorky franko.
Na sta doporučení k volnému nahlédnutí.

ZO

[EE pozor! “SN "BE
Papežská knihtiskárna benediktinů
— — rajhradských v Brně — —

vydává zvláště pečlivě upravené XOGMEEFE

divadelní hry

Unělekéřezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd.provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradci Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi mirné.

KAXIOOOOOOOOOOOX
Půjčuji za nejmirnější poplatky

obleky
Ke všem národ. slavnostem

všech druhů
i pro dětská představení;

sklad

obleků“historických.
(745 Antonín Měkota,

+ rade Král., Pětidomy,č. 2. x
KIIOOOOOCXXX

C. k. místodržitelstvím koncessovaaá.
R orenu KICIODOCIOOOCX

čInž.C. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

Vváren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemaká, tak

sahraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“.
Zápisné 5 K,

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

Udělejte maličkým radost a objednejte
v Papežské knihtiskárně

benediktinů rajhrad. v Brně

| „Anděl strážný“
Ročně 10 sešitů o 2 arších

= za K 60h.
VÝZVY

Paramenta.

Ignáce V, Neškudla syn
; © (protokolovaná firma) :

4 v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(ratr P, J. Neškudly, [aráře ve Výprachtioleh)

zjdoporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu :
: svůj osvědčený a často vyznamenaný :

výrobní závod
jvšech kostelních paramentů,E
- praporů a kovového máčiní. :

= Cennfky, vzorky i roucha hotová na ukázku fi
s se na požádání franko zašlou.

TITOVTTZITA TOTTTOTOTTOTTTATTTOT

AKAKKKAKAKKKAXKÁK AKAKARAKA KARA K

OE*>V tisku se nalézá a vyjde
k rovéma roku 1907. “fij

P. GOFFINE-A:

Domácí postilla.
Ilustrované vydání, s titulem barevným,
se 6 barevnými a 140 černými obrázky.

Upraveno ve A. vydání die 93. vydání původního.

Cena Postilly vázané v předpla
cení do konce prosince t. r.
- 9 korun, později 11 korun. 

Uposorůnjeme na tuto vzácnou knihu, ješ

vypravenaps třetí na pouť po vlastí naší,má státi se křesťanskýmrodinám sdrojem.
náboženské útěchy a povznesení.

Nakladatel R. PROMBERGER knihkupecv Olomouci.

VOORPPPPPTU'

2Máte již?
Seznam knih

z Papežské knihtiskárny bene
diktinů rajhradských v Brně?

Ne=li,
dopište si o něj a nebudete litvvatí,

neboť najdete tam

souborné vydání

- spisů Kosmákových 

a hudebnin

P. Pavla. Křížkovského

a mnobo jivých zajímavých,
zábavných a poučných knib.

JEJE1JEJEE EJE ECIEIEDEJEJEE CIE
Do Hradce Králové a okolí!

hatal

Dovoluji si uvésti v známost, že jsem po pána

Josefu Komárkovi ze Svobodných Dvorů
č. 18. a 10.

koupí převzal hospodářství a

KRUHOVOU (IHELNU,
na zdejším místě nejlepší pověsti požívající, 8 veškerými
bohstýmizásobamícihel dobře vytříděných, dre
nážníchtrubek Gaž 14 cm., skrůží na sludně,
odvodných žlábků, tašek obyčejných hlad
kých, hřebenáčů, jakož i různýchjinýchhmot sta
vebních, a že ji na dále povedu ve vlastní režii.

|: pUbespečuji pp. zákazníky, že vynasnaším ge, sbych
přesným a svědomitým vyřízován.m každé i seba menší
zákasky získal sí nejenom té důvěry, jakéž neobmezenou
měrou účasten byl můj předchůdce, nýbrž také ji rozšířil
k oboustrannému prospěchu a ku spokojenosti svých pp
odběratelů.

Za příčinou pravidelné dodávky staviva postavil
jsem do závodu vfíastní potahy a prosím,aby zejména
PP. stavitelé ráčili avé zakásky předpisovati vždy co
možná s dovozem na staveniště.

8 veškerou úctou

architekt a stavitel

Josef Vajshajtl,
majitel kruhové cihelny

ve Svobodných Dvorech,
p. Hradec Králové.

306063636363636263E2E3EJEJEIEIEDE»—————>
g$*> Velejemné "E

zákusky k čaji, kávě, vínu
a čokoládě

jsou ———————

lomnické suchary
které v nejlepší jakosti jen z pravého horského

máslu vyrábí

Petr Vinklář,
—% vyrabitel vyhlášených sucharů :

w Lomniol n. Pop.
Mnoho pochvalných uznání, v smistě uznány

za mejlepší.

obratem.



ÚO

4 K nákupu zboží dopo

ručuje se obchod firmy

Ceny levné a pevné.

T TO00000
velkozávod

v Pardubicích,
taláry.

+ II. oddělDámské látky hedvábné, vlněné a prací.
PRgbrámohon| (ii oi Koberce,zánlonymvýbavypo nověsiT. moto oa, alt

jo Sovy nNB. R u pp ujeme na naše zefirové kanafasy a trváme v dokonalé úctěspecialitu 1.

C „py UPOÍMvédy Růžička 4 Róssler.

XBOY GBDEPOX BE5X 463 X zato 1 1000, E

ž i Vyznamenánstátní medaili.Jan Horák, Veledůstojnémuduchovenstvu
doporučuje 86

soukenník prvnía nejstaršíodbornádílnapasířskéš
X

kv Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční saisony kollekci
nejnovějších druhů pravýoh

vlněných látek
své vlas.ní výroby, jakož i tu- i cizos

zemských.
Četná 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,

X Velejemné látky na taláry.
3 Též na splátky bez zvýšenícen! ý
XE XCP XG6IX ČSJXCBIX

avštivenky
nabízí bisk. knihtiskárna v Hradel

Králové.

Uznaný za vejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a

kovového náčímí ve „ýrobnáchnejataršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonnémn. Orl, č. u

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

KDI

XCBIXEO3[XICBIX

TOVÁTNAP+:
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

JČ Jos. Tomášek
E ve Vysokém Mýtě,
a" dříve závod na sušitkování ovoce, salošený %

— nabísí —

koňak, undo berovlčku,rumy něe, lík é vooné
vínobílé i(Řervené,káry, „ježků ovocná
nalní),vína sladká avínoŠumivé (iampaňské).

jh ozorňujeme zvlášť na v ševu a při takovéosti velmi levný ko
slivovici, vše vlastního pálení avlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 na jub. výu.avá v Prase: medaili
stážek udiplomem slaté medaile,a mnohými

Nm dem 4prom valí na nadm

p

Karla Zavadila
vwHradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šíbo provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přeaně, čistě a důkladně |

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, číměumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu prácí trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré „vzorky jsou Jeho
Biskupskon Milostí revido
vány.

Mešní nádoby jen v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko

levně vyřizují

Vše zasílám jen poněoené.Vzorky, -spočty,nár
hotové zboží na ukázkuBa“
se zašlou.

Chuděím kostelém možnosplácet bex přirážek,
ORP“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “jj

Prosím veledůstojné dochovenstvo o laskavou přízeň
A důvěrn závodu domácímu.

O00000000500009000

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupskýkostel v Litomě-8
řících 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.

Křestní listy
(ex ofo) 40 kusů za 80 haléřů nabisi

Biskopská knihtiskárna,

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn.

2 s
jm 5
5 M
w 5
=, =3
A 2
3: E:

© „8
s E3
3 F
2 Ě

|

nabízí ve velkém výběru: Výtsčné kaposní ho
všech druhů a soustav. Pondlové hodiny

v krásných ořechových Hrateny Zlaté a stříbrné
skvosty, jako: p, Báramky,JaklJehla j. v nejmodernějším dení súplnou zárukou;

Důvěy hodnýmuzilky na výbě č $ na vláčky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843.

fudehn
a školy hudební

v nejhojnějším výběru
stále má na skladě

rvní královéhradecké
pectví, antikvarlat a

=— závod hudební ——

Bohdana,
elichara

v Hradci Králové.
(Býv. závod Pospišilův, založ. r. 1808.

— Denní prodej novin. —

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
a touto ochrannou známkon.

Pardubice

"ojiepom936|Z:9061dápu0o

"9061ZHSTST8PomY381ZZlatámedaille

Vídeň 1906 Zlatá medalie.
Antverpy 1906. Zlatá medaile.

Praha 1905. [. cena. Diplom čestného uznání.
„které jediněkupujte a žádejte“

+MONOPOL.“
akclová svíčkárna a voskárna v ML. Boleslavi.
Tovární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefon 914.

(Tovární sklad PLZEŇ, Saská nlice číslo 7.
Telefon č. 416.

ozmarné©
> příhody.e "Z ©

Hlustruje
Jiří Sahula. K. L. Thuma.

Stran 175. Cena 1 K 10b franko.

ak

Knížka obsahuje 9 rázovitých hu
moresek podaných formou populární.
Hodí se velmi dobře všem přátelům
svěžího a nezávadného bumoru.

Objednávkyvyřídí



Piar.a,

planina,
karmonia

avarhany
„8 nejnovějších

f scnstav —- lovně

též na splátky a výměnu nabízí
první královéhradocká továrnaAL.HUGOLHOTA,

HRADEC KRÁLOVÉ.

1 Sklad na Velkém náměstí č. p. 89. $6 „vedle lékárny.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

Ceouíky zdarma a franko. Pochvalná uznání od
řednich českých umělců. První výstavní ceny.

šepbecná úvěrní Danka

w Hradci Králové,
fillálka ve Vídul VI., Getreldemarkt 18,

přijímávklady od 1K počínajena
úrok 4/,—5, dlevýpovědí.

Záruka hotově splaceuých závodních podílů, fondů
reservních a jiné ca. K 400.00000. Složní lístky

pošt. spořit. zašlou 39 na požádání zdarma.

Poskytuje půjčky úředníkům, učitelům, důstoj
níkům, obchodníkům a vůbec důvěryhodným

osobám všech stavů na výhodné splátky.
Poskytuje zálohy ua cenné papry a skvosty a

zabývá re všemi »bchody baokovními.
RMEOYOT o SPEC TLS

K cobě

Vánoční
doporačují uctivě

Petra Duška SY
uměl. závod sochařský a řezbářský

pro práce kostelní

M z3x11)
iČechy ).

Zal. 1853.

výtečné chuti; zásilky č kg. franko
dob. zelená od K 1U—,pěkně

pražená od K :3—
Každá zkouška nadmíru uspokojí.

M JAnek Sletiňeny,Úsoby.

Jan Keyšnín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— tunělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříre přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se

ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice 1 se čelesnými
rámy, sítěmi vsasením.

Veškeré rozpočty, akízsy i odborná rada bezplatně, bese
vší aáraznostijku definitivní objednávce.

SR" Neačetnávefejcá : písemnápochvalnáuznání"ij

Založeno reku 1886.

Velice zdařilý

obraz sv. Otee Pla X.
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 25X30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkusném

passepartout nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

| kus za K I50

Biskupská knihtiskárná
v Hradci Králové,

Jam

MG3CDEJGJOJEJEAOJED020JE0000002000IG

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po

, danýmKG.*
Na skladě jsou též dopisnice s obrazem

Lva XIII, + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy.

JAN STOUPA v Praz,
Váciniské náměntí číslo 32.,

doporučujevždy ve velmi bohatém výběru

svůj hojně zásobený sklad
koberců, záclon barevných i krajkových,
pokrývek na st:ly a lůžka, přikrývek pro
šivaných a flanelových. přikrývek cestov
nich, plaidů. deštniků veškerých cestov

nich potřeb, županů, haveloků atd.
Úpíné zařízení do hótelů. — Úplné zařízení
bytů soukromých. — Úplné zařízení ložní. —

Úplné výbavy pro nevěsty.
SMB“Illustrované cenníky zdarma a franko. "fi

G C)
(90 zl.

(3
X

angl. ložnice z tvrdého massivního
dřeva (žádný fornýr) nejmoderněj
šiho a bohatého provedení se za

ručením:

L

u

h

2 skříně dvoudveř. se zásuvkami,
2 postele,
2 noční stolky s mram.
1 umývadlo s mram.
1 zreadlo,

na každou stanici zasílá

továrna na nábytek a dekorační
předměty

K. V. Skuherský,
Hradec Králové.

Též na mírné měsíční eplátky.
Žádejte prouzekt a cennik zdarma a franko, x

NJG
Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrr spol.
v Hradel Králové.

Sklady:
Budapešť, VIII.ker József
kórát 14 „= — Praha,
Ferdinandova tř. 48. —

kaiskástémMariahilferstr.

Cenníkysdermo 6
franko.

L P. T, duchovenstvazvláštní výhody.

30 E ME JE 6 EDCCE20 E20 6

Alois Topič,
zkoušený učitel,

vyučaje

jazyku anglickému
a německému.

Anglo- německé kroužky
třikrát týdně.

+

Jiříkova třída č. 231. II. poschodí.

0000200000000ICO
NRARNARILNNNNNNNU

První ský 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.
>|.Videň,

VII. 0., Seiden
gasse čís. JD.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

9g900000c000000003
ě Uměl. atelier
8 pro církevní malbu

Josef Můhl, eenůstapee,
akad. melít v Nové Pace, Čechy.

Pokládám si za čest veledůstejcé du
chovevstvo zdvoř.le upozorniti na sré

umělecké ateller
pro malbucírkevních obrazů,

které uměleckým provedením
na plátae, plechu utd. ve všech velikostech
a zvláště levnou cenou vynikají, jako: ol
tářní obrazy, křížové cesty, obrazy pro

praporce, postot obrazy atd. atd.
Podobizny

dle fotografií v každé velikosti se přesně
provádějí.
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Veledůstojnému

duchovenstóvu!

rek onlSw a.
Jan planék, J čís.10n,roh

Konriktaké ul, oyučevýPag? spo
i doporučiti svůj hojně zásobený

Ja | klad vo vlastní dílně ručně praco
9 vamých kostelních mádob a náčiní,

jako: monstrance, kalichy, ciboria,
svícny, kaditelnice, kropen

atenky, nádobiy a t d., vše
přesném Tiloha c Staré

předmětysnovu rene v původní
eb venníkyfranknotové“ráce na ukázku, rozpo nákresy neb ce

a veškeré Aelazsné ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 3d nej

jednoduššíhodonejstkvostnějšího. ICh kostelům úleva v placení. Více uznánípo ru vý
robby bescenné. Vše postlám jiá posvěcené.
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Ještě některé poznámky k řeči
p. prof. Masaryka.

III.

Jako v ohledu národohospodářském, tak
i v kultarním poukazují šiřitelé hesla „Pryč
od Říma“ na Německo, které od posledních
dvou řťastných válek kráčí v popředí národů
evropských, a pokrok ten připisují reformaci,
protestantismu. Na Německu patrný prý důkaz
inferiority vědecké katolíků oproti protestan
tům. Nedá se opříti, že katolíci v Německo
menším relativně počtem zástapců vědy mohou
se vykázati než protestanté. Ale co je toho
příčinou? Dějiny dokazojí, že v době refor
mace kláštery, které bývaly sídly umění a
věd, zrušeny, církovní majetek pobrán, vysoké
školy rázu katolického zbaveny, katolické síly
po dlouhou řadu let při obeazování učitelských
stolic zásadně vylučovány — to byly rány ne
jenom církvi — ale i pěstění a vývoji věd na
strany katolíků zasazeny; a následky jejich
cítí se dosud. Katolíci v Německu jsou dnes
v menšině, a při obsazování míst a úřadů u
vlády ještě dnes dává se zřejmě přednost prc
testantům před katolíky, a to nejen v protes
tantském Prusku, ale bohužel i v katolických
zemích. V Bavorska ku př., kde jsoa dvě tře

tiny katolíků, mezi 220 professory na univer
sitách tamějších působícími je pouze 85 ka
tolíků a 136 nekatolíků. (Viz Hofinger: Po
topená matka, str. 62).

A nejsou snad jinověrecká místa obsazo
váns jinověrci pro menší vědeckou kvalifikaci
uchazečů katolických, ale proto, že v jistých
kruzích pokládá se dosud každý vyšší úředník
katolický za nebezpečného státu; raději libe
rála, protestanta, žida, odpadlíka jmenují třeba
mioistrem kultu, jenom aby obávaný „klerika
lismas“ nebyl posilněn.

A jak to je v jiných státech? V nej
novější době máme klasický toho doklad ve
Francii. Atheisté professoři „College de France“
i akademie žádali jednohlasně, aby za nástupce
assyriologa Opperta povolán byl učený fran
couzský dominikán O. Scbeil, který proslavil

(se svými vědeckými cestami po Persii a veli
kým počtem poblikací vědeckých a vydáním
aseyrských textů —a platí vůbec za nejlepšího

"asepriologa francouzského, A co učinil ministr

FEUILLETON
Přednášel o hvězdičkách.

(3) Teď už dovede přednášeti každý o všem
Na to není potřebí žádného odborného vzdělání.
Máš-li dobrý hlas a elegantní gesta, přečti si ně
jakou tenkou brožurku a pak můžeš roznášeti
osvětu do všech končin naší vlasti, i kdybys ani
dobře brožurce přečtené nerozuměl,

Pan účetní Sasek nebyl právě toho náhledu,
"že každý smí trousiti své rozumy před valným
shromážděním o všem. Zabrál si rád divadlo, a

"jeho herecký talent zjednal mu nadšenou pochvalu
plotnického obecenstva. Obrátil na sebe velikou

" pozornost i předsedy spolku »Včela«. Když pan
předseda Zelný poznal znamenité“ nadání Saskovo
při veřejném vystoupení, hned mu napadlo, že by

" tento slavený herec získal snadno vavříny i jako
řečník. Poprosil ho o přednášku. Pan účetní tedy
po svědomité přípravě přednášel dvakrát v Plot
nicích o finanční situaci našeho národa; obě před

" nášky přijaty s velikou pochvalou a velice byly
velebeny v místním listé »Proudue,

Za dvě neděle nato došel Seskovi dopis
z Březnice toboto znéní:

Miiovaný Josefel
Četí jsem velikou chválu o Tvém řečnickém

talentu. Příchásím tudíž s prosbou, abys v našem
»Jaroboji« též něco přédnesl. Přednášku nutno
uspořádati co nejdříve, již 20. října, aby se ne
řeklo, že náš spolek tvrdé spí. Před půl rokem
řečnil zde pan Pochodník o své cestě po Rusku
a Sibíři, A tu sí myslím, že by bylo nejlíp, abys
řečnil na širším podkladě: o naší zeměkouli vůbec

kaltu? — Návrh professorů zamítl pouze pro
bílý hábit Scheilův. Kněz-odpadlik zednářskou
vládou ihned by byl ovšem jmenován.

A jak to vypadá u nás na vysokých ško
lách? Cathrein píše: „University v posledním
století staly se úplným semeništěm nevěry.
Veřejní stoupenci křesťanství mezi professory
naších universit tvoří nepatroou menšinu. Ve
liká většina znich je ke křesťanství lhostejna,
ne-li nepřátelská a blásí se nejvýš ku vlaž
nému křesťanství.“

P. Limbark v Solnobradě 27. list. 1895
řekl: „Třicet let poslouchal jsem přednášky od
předních stoupenců moderní vědy a za těch třicet
let ani jednou neslyšel jsem slovo: Kristus. Jenom
jednou ve dvoraně akademické slyšel jsem vyslovili
jméno. Boží a to od Jeho Veličenstva císaře“.

Zvámy jsou poměry na universitě vídeů
ské; pro veliký počet professorů židovských
nazval ji tyrolský poslanec Grenter „orientální
akademií“ A professoři universitní rozhodují
u nás o obsazování stolic professorských; koho
oni nepřipnstí na universitu, neb koho nena
vrhnou, toho ani ministr kultu jmenovati ne
může. A myslíte, že professoři protináboženského
smýšlení vezmou do svéhostředu učence katolického?
Bůh uchovejl A pak mlaví o vědecké inferic
ritě katolíků. Gautsch jako ministr kultu ne
mohl prosaditi proti vůli universitních profes
sorů vídeňských prof. Pastora, ač platí za nej
slavnějšího bistorika nové doby; a proč? Inu,
že je „klerikál.“ Pao prot. Masaryk řekl, že
církev katolická v Rakousku dosud třímá bič
v rakoa svých. Kdyby tomu tak bylo, p. pro
fessore, dávno již by vypráskala nejen z ani
versit — ale i z ostatních škol všecky ty u
čitele, kteří holými nepravdami podrývají víra
stadující mládeže naší. Výrokem tím jste dc
svědčil, že žijeme skutečně v době frazí, —
nebo jak Prondhon řekl, v době „jarimarečního

Ale přes to vše — přihlédneme-li k vzdě
lání učenců — ani v Německa nestojí katolíci
nikterak za protestanty. „Kdo může“, píše Hous
ton Stewart Chamberlain, „na shromážděnípří
rodozpytců, lékařů katolíky od protestantů rozeznati?
Kdo se odváží tvrditi, že katoličtí laikové ve svých
bádáních jsou méně svobodnými, méně smělými, méně
vynalézavými“ Pohledněme jen na čtyry století
zpět a dnes kolem sebe. Není Descartes pra
vým zukladatelem moderního vědeckého ná

a jejím vztahu k sluneční soustavě vůbec. Sám
bych o tom promluvil; ale to víš, že cizí řečník
vždy přivábí více posluchačův a že se jeho slovům
s větší pozorností naslouchá, než člověku domá
címu. O pomůcky k přednášce starati se nemusíš.
Jakmile od Tebe obdržím odpověď kladnou, zašlu
Ti dvé knížky, které Ti k řádné přípravě úplně

že Tvé dobré srdce starému příteli dosud zůstalo
věrno, a že toužíš po shledání jako já. O pohodlí
ve všem postarám se dle svých sil. Na nádraží
Tě bude čeksti povoz. Neodkladnou příznivou
odpověď dychtivě očekává Tvůj věrný přítel

Antonín Veliký, správce velkostatku Březnice.

«+No— tohle je pěkná věcle zasmál so Sa
sek. »Já teď mám začít učenou extenci na venkové
o hvězdářství — já! Ale nechť — při přípravě
sám aspoň se něčemu určitějšímu o hvězdičkách
přiučím. V noci se dívám na třpytné noční pout
nice s takovým zájmem; ale kam která bloudí,
jak se která točí, to je mi tak skrytou záhadou
jako život na severní točně. Dobře tedy; začnu
studovat, aby mozky bodrých venkovanů nepřišly
o to poznání, bez něhož já intelligent jsem se tak
dlouho obešel beze všech svízelů, zcela pohodlně,«

A když v neděli došly slíbené knížky, dal
se Sasek hned odpoledne do vážného studia. Čím
dále četl, tím dostával větší respekt před témi
nebeskými světélky, která na pohled zdají sec
tolik nepatrnými a pro praktickou potřebu naší
zeměkoule méně důležitými než ponocenská sví
tilna. Už si prostudoval velikost a žár slunče.
Vadychl si: sJak je teď uhlí drahé! A tem v da
leku se točí ve slunci tolik topení a jak vy

Jmserty se počítají leumd.
Obmova vychází v pálek v poledne. | Ročník XII.

zoru světového? Snad mnozí to nevědí, ale je
tomu přece tak. Žák jesuitů1"

„A předveďme si nyní před zruk svůj ne
přebiednoa onu řadu katolických fysiků, ma
thematiků, hvězdářů, katolických botaniků a
zoologů, katolických právníků a dějepiscůl A
popatřme na jeduoho z posledních a největších
katolíků, nesmrtelného Pasteural | Bez tanati
Stmu, přece však z hlubokého přesvědčení zů
stal věroým církvi otců svých; a když cítil,
že blíží se smrt, žádal kněze, aby mu podal
k políbení kříž.. .“ („Katol. Universititen“,
(St. Chamberlaio). Fackel, Wien, 1902.) Zde
vizte, že katolická víra e největší vědou, věda
8 vroucí zbožností srovnati se dá! Dokladem
toho jscu též dříve již jmenovaní Volta a Am
pére — jací jsou to učenci a jak zbožní kato
líci! Volta denně chodil na mši sr, a denně
se modlil růženec, a Atojére znal oazpaměť
zlatou knížka bl. Tomáše Kempeoského „O ná
sledování Krista.“

A proč choditi do ciziny — i u nás máme
hojnost podobných dokladů; jen na dva zatím
poukážemo. V Žamberce na hřbitově stojí
krásný kostelík, zasvěcený sv. Vojtěchu; a
kdo ho vystavěl? Lékař světového jména, český
rodák, universitní professor vídeňský dr. Albert.
A dokladem křesťanského ducha tohoto učence
je kříž, který stojí v zabradě bývalé jeho vily
žamberecké. A kdo by neznal velikého mece
náše pražské nemocnice dětské dra. Michla!
Byl to též oniversitní professor, a v pracovně
jeho na psacím stolku stál veliký kříž, a zá
pisky jeho začínají překrásnými slovy: „Po
chválen buď Pán Ježíš Kristus až na věky
věkův Amen.“ A památníkem zbožného jeho
ducha bude nový kostel, který v Korouhvi,
v rodné jeho obci, nákladem jeho stavěti se
začne.

Možno posouditi dobře, jak „pravdivá“
je tvrzení socialistů, že vážné hluboké bádání,
zvláště studiam přírodních věd vede nutně
k upírání Boha a že většina vzdělanců našich
jsou atheisty. Lež je to, že hluboké studium,
věda odvádí od Boha a od církve a že vět
Šina vzděla.ců je nevěřící — aaopak — pře
vážná většina věří v Boha. Byli a jsou snad
pevěrci: Koperník, Kepler, Tycho de Brahe,
Newton, Herschel, Arago, Leverier, Mádler,
Lawont, De Vico, Secchi, Braun, Heis, autro
nomové na slovo vzatí? Nikoliv. Všichni u
přímně věřící lidé.

datného! Kdyby nám sluníčko každý rok poslalo
na zimu million centů topení, tu by ani za tisíc
let úbytek nebylo možno poznati. A co lidí by
se zadarmo ohřálo!«

Sasek začal potěžkávati Mergura, Venuši a
jiné hvězdičky. Panečku, tenhle Neptun — to
je těleso! Tady na zemí se lidé perou O každou
šlápotu, musí platiti daně z každého čtverečného
metru, a na Neptunu by bylo tolik. veliké pre
story zcela zadarmo! Druhy den už si pan účetní
při svém studiu točil měsíčky kolem Jupitera.
Tam by byl život! Jupiter. má sedm měsíců;
ten ani o černé noci neví. Saturn to má ještě
lepší. Okolo něho se otáčí docela devět nebeských
svítilen. Tam je jistě v noci světlo větší než na
zemi při nejkrásnější benátské noci. Saskovi se
s počátku hvězdičky všelijak při přemýšlení rozbí
baly, skotačily; dlouho mu to otáčení nešlo
Jobře do hlavy. Ale naposledy přece šelmičky
sevřel v hrsti a točil jimi pravidelně jako vy
školený hvězdář, na jehož rozkaz hned se musí
měsíček zetemniti, Teď si už bezpečné roztočil
zeměkouli, dobře se podíval na sklon její osy,
bnal ji i s měsíčkem kolem slunce pustým pro
storem; celou sluneční soustavu uvedl do pra
videlného kolotání. Při tom mu přece bylo po
divno, že někdy se Mars nesplete a nevrazí do
jiné oběžnice. Vždyť přece může přiletět veliká
kometa a zaviniti zmatek svojí přitažlivostí bned.
V tanci každou chvíli nějaký karambol — a na
nebeské bání už tisíce let tak pěkný pořádek!
Ale o tom ať už přemýšlejí lidé učenější. Sasek
dělal si pilně poznámky a pak ze všeho urobil
obstojaou | přednášku. Už mu málo času zbý
valo, aby se naučil svým knižním výzkumům



A ve fysice a chemii: Boyghens, Biot,
Euler, Ampěre, Cauchy,Davy,Liebig, raradny,
Maxwell, Thomson, Wůilner, Perotner, Rontgen
std. — jeom snad tito nevěrci? Věda je neod
vedla od Boha, naopak, ve víře je utvrdila.

A v geologii a paleontologii: Lyell, Oua
trefages, Barrande, Oswald, Heer, Pfaff, Lap
parent, Mivart atd. učenci světového jména a
při tom věřící.

A ve fysiologii, zoologii, antropologii mů
žeme uvésti celou řada učenců ku př. Lioného,
Hallera, Cuviera, C1. Bernarda, Carnoye, Hub.
Ludwiga, Pantela, Rankeho, Hirtla, Gaogi
bauera atd. — a vědeckým studiem nestali se
nevěrci. (Viz: P. Nilkes S. J.: Schutz- and
Trutzwaffen str. 26).

Pravdiva zůstanou vždy slova a jsou vý
borným měřítkem pro inteligenci těch pánů,
kteří jsou vyvýšení nad Boha a náboženství,
pronesl je Baco Veralámský: Povrchní zaměst
návání se vědou může k nevěře svésti, hlubší však
studium přivádí k Bohu a k náboženství.“

Některé doklady. Dasteora tázalí se kdysi,
jak může jako muž vědy býti tak horlivým
katolíkem, a on odpověděl: „Právě proto, že
důkladně jsem studoval, radují se z víry bretoň
ského sedláka, a kdybych mohl ještě více studovati,
k víře bretoňské selky bych dospěl“ © Významná
jsou slova, která pronesl císař Vilém II. při
oslavě stoletého trvání techniky v Charlotten
borga v říjoa 1899: „Obdiv vzbuzující jsou
výsledky tecbniky za našich dnů, ale byly
jen proto možny, že Tvůrce nebes i země
udělil lidem schopnost a snahu, aby stále
hlouběji voikati mobli do tajemství stvoření
jeho a vždy více poznávati síly a zákony
přírody a je blahu Jidstva podrobiti. Tak při
vádí, jako každá vážná věda, také technika opět
vědy k prvnímu počátku všech věcí, k všemohoucímu
Tvůrci, a v pokorném díku musime se skláněli před
Nim. Jen ua této půdě mohou naše vědy býti
provázeny trvalým výsledkem.“

Po světové výstavě pařížské r. 1867 psal
Jeden učenec svému příteli: „Jedl jsem tento
večer s elitou největších učenců z cizozemska,
s Weastonem, vynálezcem stereoskopu, s prvním
chemikem belgickým Staasem, s jedním slav
ným Portugalcem, se slovutnými osobami
z Auglie a Ameriky. Mezi těmito pravými učenci,
kteří ve váčném studiu a prácí sešedivělí, ami je
diný nesnižoval náboženství a nechtěl je suad na
hraditi vědami přírodními, jako mnozí „učencí.“
Nikoliv; praví učenci jsou pokorní a koří se ve
lebnostiBoží“ (Viz: Nilkes, str. 12).

Přihledpěme ještě k některým příčinám,
odkod mohla vzpiknouti ona výtka o vědecké
inferioritě katolíků, a že vědy přírodní odvá
dějí od Boha. To je /aklum, že nevěřící učenci
více dávají o sobě mluvili než věřící. V poslední
době není málo těch, kteří opustili pracnov,
trnitoa cestu přísného vědeckého bádání a dali
se cestou snazší, rychleji k slávě vedoucí tím,
že věnovali jména a síly své službám vynořu
jících se uových bypothás. Jednak přednáškami
v novém „přírodovědeckém názoru světovém“
— které pořádány v každém větším městě —
jedoak populároé psanými spisy snaží se obec
vému lida vová tato učení víře odporující pří
stupnými učiniti. Noviny ovšem plšou o těchto
řečnících, přednášky jejich stávají sa před
inětewmdenního rozhovoru. Většiua lidu bere
vše za bernou minci, a co jednotliví známí———————
nazpaměť. Co na tom? Vezme si napsanvu před
nášku «do kapsy.

Pan Veliký vítal přítele Saska vroucně,
s nelíčenou láskou. Když oba od nádraží přijeli,
nastala v Březnici znamenitá hostina. Jídla bylo,
až musil pan účetní důrazně protestovati proti
stálému pobízení.

*Tedy aspoň, kamaráde, pij! Takové dobré
pivo není k zahození, Že ti chutná ?«

»[nu, je výborné, pravda; ale považ, že již
piju třetí půllitr. Tak rychle to nejde. Jináč by
se mí hlava točila jako nějaká oběžnice, Při před
nášce musím mít všech pět pohromadě,«

»Ale jen nebuď choulostivý jako panenka
Kdy se zase sejdeme 7«

Pan účetní sábl si za řeči do kapsy. A už
ho u srdce píchlo. — Vždyť přece — —. Ale
hned zase se mu srdce trochu zahřálo, Snad si
přinesl přednášku do cestovního tlumoku. Ještě
včera si ji tam vložil. Beze slova se odtočil od
stolu a owviral tlumok. Tam byly manžety, čistý
Jimeček a pak nějaké lejstro, Ale — bědal Byla
to opsaná úloha na divadlo. Hvězdičky s mě
síčkem zůstaly doma. A tolik pracné námehy to
stálo! Jak se nebobý pan účetní k svému žalu
popletl! Hlavní předmět a spása nastávajícího
velikého okamžiku ta tam. K čemu teď to hc
stění, laskání, těšení? | Proč teď bodří venkované
budou se z daleka rchazeti? Odvážnému plavci
vypadlo veslo, pan Sasek řítil se se svojí učeností
do mravní propasti.

»Co jsi tak zaražený? Něco se ti stalo ?«
»Ale nic hroznéhos, lhal Sasek; schtěl

jsem ti něco na památku přinésti a teď najednou
pozoruji, že jsem to nechal doma,« 1

+To je toho! Jen když jsi přivezl sebe

novější učenci jim hlásají, pokládá za názor
novějšího bádání vůbec.

A moozí z těch, kteří na olicích vědu svou
blásají, jdou i tak daleko, že vlastní názory
vydávají docela za názory celého učeného světa,
bá i na katolické učence se odvolávají, jen aby
si tak dodali větší nčenosti a větší víry u po
sluchačstva.

Ponkazujeme jen na jednoho, na darvi

zachoval jméno znamenitého fysiologa, kdyby
zůstal v mezích vécného bádání, které spočívá
Danepopíratelnýchfaktech,a kdyby nedal se
cestou, o které mluvíme,a nevydával za pravdy
vědecké výplody bujné své fantasie, které
neodpovídají skutečnosti. Professor anatomie
Semper ve Wiirzbargu již roku 1876 ve
své přednášce „Haeckelismos v zoologii“
řekl: „Vědecká zoologie musí se přidržeti in
dukce, nechce-li pozbýti renomé vědy přírodní,
musi vycházeti ze skutečného pozorování“ ; vy
týká Haecklovi, že základy jeho systému pu
strádají všelikého důvodu ve skutečnosti, a od
přísnější školy ani z daleka nepovažují se za
jisté a nezasluhují ani diskuse. A jak nestranně
si Haeck! počíná svědon? Ve spise „Nattirliche
Schůpfangs Geschichte“ pokonší se o důkaz, že
zárodky různých zvířat a lidí jsou úplně stejny.
Uvádí tři embrya: človéka, opice a psa; a ač
jiní slavní přírodozpytci aznávají veliký rozdíl
mezi těmito zárodky, a Haeckla jsou si tak
podobny, že jich nelze rozeznati. A proč?
Haeckl dopustil se prostě podvodu tím, že týž
obraz třikráte reprodukoval.

Tím ovšem ztratil a odborníků renomé
vážného a opravdivého učence. Prof. Růttmayer
odsuzuje vším právem toto počínání jako učence
nedůstojné; podobně i univ. prof. His v Lipsku
píše: „Počínání Haecklovo je lehkomyslnou
brou s fakty, které je nebezpečnější než hra
se slovy“ (Viz: Dr. Dennert: Die Wahrheit
ber Ernst Haeckel und seine Weltrátsel. Hale
1906, str. 22). Zmiňujeme se o tomto muži
z toho důvodu, že dosud platí u nás rmoohým
pánům učitelům a socialistům |za evangelium.
Neni ovšem divo, že tito lidé naplnění jsou
záštím proti náboženství ; způsob, jakým Haeck]
píše o křesťanství, je úžasný. A udává snad
důvody, které ho přiměly k tak banebné kri
tice křesťanství? Nikde ani stopy vědeckého
důkazu. Dr. Dennert o něm praví, že je od
vážný v tvrzení, ale slabý v důkazech,

Pravé učence, pravé zástapce vědy shle
dáváme jinde než na cestách; ti mluví jiude
než v koncertních a tanečních síních, předmě
tom jejích extensí universitních nejsou z větší
částí potupy církve; vidíme je v pracovnách,
laboratořích, tam v úkryta konají obtížná,
dlouhá stadia, a výsledek prací svých ukládají
ve spisech v pravdě vědeckých, správnou ma
teřštinou psaných (1!). Před veřejností tak často
nemluví, a tak se stává, že se mluví jen o těch,
kteří stále křičí. Je to, jak praví Kneller (Chri
stentum und die Vertreter der neneren Natar
wissenschaft), jako v rybníku, kde žáby dělají
hěmot a ryby mlčí.

A dále vidíme, že nepřátelé církve, ne
mohou-li již mlčením přejíti výkony vetikých
kat lických mužů a při slavnostních příleži
žitostech nepopíratelné zásluhy jich uznati
masí, » zbožnosti jejich mlčí, nebo docela opak
o nich tvrdí. Doklad toho shledáváme na pevně

Pro takovou hloupost nemusíš se tvářiti jako
Benedek před Hradcem. A to by bylo pěkné,
abych mimo tvoji ochotu žádal od tebe ještě ně
jaké dary. A jen pij, kamaráde! Jen si popřej!
Tak — a na zdraví nás všech! Af žijeme!«

Teď už pil Sasek ochotněji — na zlost.
Konečně šlo se do hostinského sálu, kde měl
Sasek své vědomosti utratiti. Na cestě spatřil na
třech chalupách veliké cedule, které významným
písmem hlásaly slávu jeho jména, ohlašujíce dů
ležitou přednášku. V sále pantátové netrpělivost
svoji konejšíli mohutným bafáním. Kouře tem
bylo jako v udírně. —| Všecko se obracelo ke
dveřím s respektem na vysokého elegantního pána
s černým skřipcem na nose, »Tohle jest jistě
nějak tuze učený člověk«, prolétlo venkovanům
hlavou

Sasek dělal hrdinu. Postavil se zpříma, vý
bojné vedle kollegy | Velikého, který uváděl
vzácného hosta mimo jiné slovy:

»Zajisté všichni vítáte vřele veleváženého
mého přítele, který z bohatých svých vědomostí
dobrotivě něco nám podá a nás poučí. Prosím
pana řečníka, aby se ujal slova,«

Sasek začal; ač byl na jevišti hrdina, přece
nikdy nepřednášel bez napovědy. Hrdlo se mu
stáhlo. »Velecténé shromáždění, nám se zdá, že
slunce se točí okolo země; ba mnohý myalí, že
země jest poubá plocha. Ale zatím jest to obrov=
ská koule, která se točí ve vesmíru. A tato koule
točí se okolo koule nesmírně veliké a dhavé,
kterou jmenujeme slunce. Ano — naše zeměi
s měsícem putuje kolem slunce. Měsíc totiž zase
otáčí se kolem země. Máte to takbte le Teď polkl
Sssek slinu a v rozpacích se rozkašlal. Byl celý
rozmrzelý, že nevzkázsl, aby do sálu byla přine

věřícím Ampěroví. Když roka 1888 v rodném
Jeho městě Lyonu postaven mu pomník, v olav
nostní řečí ani slovem nebyla učiněna zmínka,
že oslavenec byl věřícím katolíkem. Bu ještě
více. Na pomníku má Ampěre několík knih,
a na jedné z nich je velikými líteramí vy
ryto: „Encyklopedie“. Proč to? Aby se my
slelu, že veliký tento přírodozpytec byl přívr
ženec nevěreckých encyklopedistů, ač Ampěre
celou duší v ošklivosti měl nevěreckou onu
četbu. Dnes více než kdy jindy řídí se nepřá
telé církve heslem otce moderní nevěry Vol
taira: „Jen lžete, přece něco uvázne“.

Dopis z Prahy.
(Vědeckost protináboženských kmih. — Jest všudy
pochopenípro vážnostdoby ajest každýna svém
místě? — Vikariátní skupiny ve schůzích mlwuvtež

o provádění farních organisací.)

Pan dr. Bartošek mé ironie nepochopil a
projevil, že jest člověkem, jemuž vlastní dů
vtip nepošeptá, co mu cízí ústa neřeknou, Ne
divím se docela nic; kdo může vážně hlásatí
takové nesmysly o determinismu jako on na
psal v „Přehledn“, jejž jsem citoval, kdo zaka
zuje rodičům vyačovati dítky náboženství ko
nečně i doma, ten věra nikdy vtipné kaše ne
jídal, neboť masil by rázem pochopiti, že pod
trestem směšnosti před rozumnými lidmi ta
kových požadavků provésti nelze. S těmito
vlastnostmi jeho přirozeně Bgouvislzarputilé
nepřátelství, které má proti veškeré originál
nosti názorův a myšlenek. Nejen že bezmyšlen
kovitě opisuje názory deterministické, ale také
vymetává horlivě kde co v knihách, které přes
svoji nekritičnost stále jsou „věrobodnou
zbraní“ proti katolíkům.

Bartošek v Hradci Králové ve známé de
batě opakoval věci také z Drapera. Vůbec naši
pokrokáři ani nechápají úzkoprsost známé
kniby Draperovy, její nedostatky a zřejmé lži
a ke všemu tomu se ještě názory jejími chlabí.
Býti cbudým a pyšným, jest věru odporné.
Postačí zajisté často několik jen vět, aby člověk
poznal povahu a celkový ráz některé knihy a
aby usoudil, zda skýtá opravdového poučení.
Tak na příklad znám jedacho inteligenta, jenž
mi řekl: „Chtěl jsem čísti „Draperovy kon
flikty“, protože byly od našich pokrokových

tak blačně avedeny. Ale jakmile jem přečetljeho úsudek o původu křesťanství, další četba
mě bned opustila, neboť může-li autor něco tak
odporně fanatického nebo topě hloupého říci
hned na počátku, podává mi tím měřítko ka
posouzení celého obsaha.“

Nebude na škoda, podám-li tady veřej
nosti, co onoho inteligenta tolik zarazilu a co
označuje povahu protikatolických zbraní pokro
kářských: „Ve smysle politickém“, dí Draper,
„jest křesťanství odkazem, jejž říše římská
učinila světu. Přinášela výbojná republika boby
přemožených národů do Říma a dovolovalu je
ctíti. Králové z dobytých zemí zmizeli a na
jich místo nastoupil císař. Bohové se také
ztráceli a není podiva, že mnohobožství jevilo
snahu vejíti v jednobožetví, V jedné výcho
provincii, v Syrií, spojilo se několik osob
z nízkého stava,-aby prováděli lásku ku bliž
nímu a pěstovali náboženství. Jejich učení bylo

šena tabule s křídou. Jak tedy teď názorně vy
světlovati? »Tedy — tedy to máte, pánové, takble.
Řekněme, že by zde ta visací lampa byla slunce,
tenble klobouk země a ta svíčka zde na stole
měsíc.«

eFranto«, ozval se náble hostinský; ojdi a
stáhni trochu v té lampě světlo, Už čudí jako
komín.« Franta stahoval světlo, a Sasek zatím
sbíral roztroušené, toulavé myšlenky v jedno
pásmo. — — — Konečně v patnácti minutách
skonči) celý zpocený svoji přednášku.

Sousedi seděli bez hlesu. Pořád čekali, že
ještě něco přijde. Teprve když začal tleskati pan
Veliký, plesklo také několik dlaní jiných. Pan
Sasek utíral si šátkem čelo.

=Drazí přátelé«, promluvil pan Veliký, »za
jisté mluvím z duše všech, když přítomnému panu
řečalkovi vyslovím za krásná a poučná slova ne
líčený, vroucí dík. Jame zajisté vděční za každé
slovo, jímž náš myšlenkový obzor byl rozšířen.
Proto ještě jednou: díky, srdečné díky za oběte
vou námahu. Prosím, abyste, milí přátelé, vzdali
panu účetnímu čest povstáním.«

Sousedé vetávali. sA jestliže by snad měl
někdo na srdci dotaz a toužil po bližším vysvě
tlení, nechť se přiblásí. Zajisté že vzácná učenost
pana řečníka naše vědomosti ještě více rozmnoží.«

Ku slovu se hlásil soused Bedrník. »Jak pak
to přijde, pane řečníku, že pří tom točení země
se voda v rybnících a v moři všecka nevyleje?
Když obrátím mísu dnem vzhůru, hned je voda
pryč. A dyž se teda moře otočí na druhou
stranu, to by se taky muselo všecko vyšplíchat do
povětří.« (Dokonč )08



v souladu s myšlenkami o všeobecném bratr
ství, které vzalo svůj původ ze splynutí pod
maněných království. Byloto učení zvěstované
Ježíšem.“

Co věta, to lež. Zchátralá a prohnilá říše
římská dle Drapera odkázala svétu, co neměla
a čeho vůbec nemohla míti, nebot mravní bahno
v říší římské vyvrcholilo v známé průpovědi
umírajícího Bruta, že ctnost jest pouhá smy
Šlenka. K takovému konci ostatně mosilo dojíti,
když ctnost záložela ve smyslné rozkoši a když
po tělesném vysílení a duševním zhousení ná
sledovala samovražda.

Dějiny nám vyprávějí, že národ římský
svou slávo zakládal v násilí a výbojích a dů
sledně svobodné národy proměnil v zástupy
otroků. Nešťastným obyvatelům přemožených
provincií zněl hrozně v uších výkřik: Vae
victís, běda přemoženým! A z těchto poměrů
prý dle Drapera zrodila se myšlenka bratrství,
kterýžto odkaz říše římská učinila světu. A
kdo chce poznati mrava1 zvrblost mužů, řím
ských matron a otrokyň, nechť otevře knihy
římských spisovatelův a pročítá o způsoba
římského života. Tak žili lidé, které Schlegel
nazývá giganty (obry) nevázanosti mravů. A co
hlavního, všechno náboženství a filosofiejejich
onu nevázanost podněcovaly a živily, Nesmírné,
hladové sládo otroků, přečetný otrbaný lid,
nazývající se svobodným, nevázaný a zkažený
do krajnosti, několik set zhbýřilýchboháčů a
samovládce, jejž jmenovali bohem. Bída, za
krytá slávou starých výbojů. Takový byl stav
říše římeké v době narození a příchodu Páně.

Ani ve směra politickém ani v žádném
jiném nemělo císařství římské učení, podob
ného učení křesťanskému, a nemohlo je odká
zati světu. — Tak se píší „vědecké“ knihy a
tomu se říká filosofie dějin. Již tato ukázka
tedy dostačí, aby se poznal ráz celé Drape
rovy kuihy, která na místo zrní podstrkoje
čtenáři slámu. Představme si také, jak působí
lži takové v mladých duších, které již beztoho
ku přijetí všeho protikřesťanského jsou pře
dem upraveny.

+
*

Moravské volby ve všeobecné kurií za
působily na svobodomyslníky jako když atřelí
do vrabců. Chvíli ticho, úžas, netajené pře
kvapení — a pak poplašný křik a lomoz.
„Černá zátopa“, křičí se ze všech stran, „s Mo
ravou jest zle, pomoz, kdo jsi dobrý |“ Svobodo
myslníci zapomínají, že, jako ve světě hmot
ném, tak i duševním, vývoj jde pomalu, že
dílo přeměny myslí nedokonává se v měsíci.
Uplynulo již několik desítiletí, co liberalism
pozdvihl hlavu a jal se vše katolické zahrno
vati pomlovou a potupami draha nejhoršího.
Div, že často papír studem nezčervenal nad
štvanicemi, které liberálními novináři proti
svobodě náboženského přesvědčení katolického
byly pořádány. Katolický lid snášel vše trpé
livě a křivdy hromadily se vesele do závratné
výše. Konečně emělost a vztek protikatolický
oslepily samy sebe a vypustily heslo: „S ná
boženstvím katolickým ze škol!“ To byla ve
liká kapka, která zapadši v nádobuaž po vrch
naplněnou, způsobila její přetečení. Jest směšno,

že liberální non příčiny katolického rozmacha ua Moravě hledajívšudy jinde, než tam,
kde skutečně lze je nalózti. Jednota morav
ského učitelstva to byla, která nestydatý po
žadavek o vyhazovu náboženství katolického
ze škol prohlásila úředuč celé veřejnosti. Za
jednotou stály řady masarykovských pokro
kářů, židův a protestantů. Jest karakteristický
výrok jednoho Moravanav čase, kdy mor. učitel
ská jednota oním velikým činem 8eproslavila:
„Kdyby dnes byly volby“, pravil, „ožasli byste,
8 jakou silou by moravští katolíci promluvili“
Lkají-li „Národní Listy“ a jiné liberální noviny
nad množstvím hlasů katolických, nechť po
děkují za svou bolest Masarykovi a jeho noh
sledům. Nebyl to nikdo jiný, než Masaryk, jenž
střechu nad hlavami svobodomyslných svým
beslem zapálil, Mají nyní i naši liberálové
v Čechách na vybřánou: buď jíti s Masarykem
B rozpoatávati tak náboženský boj, anebo re
spektovati náboženství těch, kteří mají přiro
zené a psané právo na své náboženské pře
evědčení jako jejich protivníci na svůj bez
páteřnatý náboženský nihilism.

Výsledek voleb moravských chová ve svém
klíně poučení i pro katolické snahyv Čechách.
Nesmíme zůstati ztraceni uprostřed těchto
událostí, nesmíme býti neschopní vypočísti
jejich poměrnou hodnotu a závažnost, jež zá
visí a pochodí od pořadí, k němuž náleží a
jež jsem právě zběžně načrti. My jsme se sice
trochu rozhoupali, ale jest ještě znutelna ve
hnutí našem kolísavost, která tkví v jistém
pocito slabosti. Jsou mezi námi lidé, kteří buď
neznají duši lidu anebosvoji nečinnost omlou
vají mnobými důvody, z nichž aní jeden za
stávajících poměrů nemá platnosti. Jakmile
prohlášen boj protikatolický, nesmí nikdo vy
zouvati se zesvých povinností. Veškeré knčžetvo
ve všech osadách musí chopiti 66 organisace
bez váhání a bez pochyb, které ničí každý čio

hned při jeho zrození. Heslo organisací farních
jest dnes odůvodněno jako málo co jiného a
nedařila by se práce, kdyby jedni spali, starost
o důležité úkoly ponechávajíce ostatním. Je
likož každá chvíle marně aplynalá provázena
jest Skodou, zdá se mi, že bude potřebí určitým
způsobem « vrobních míst pobídnonti spáče,
třebas by byli mezi nimi i ti, kteří jsou c
zdobení vyznamenánímii titaly ...

. *
o

Vzhledem k toma, že chceme viděti již
jednou činy, trapně působí neshody a třenice,
které tady v Praze povážlivě otřásají jednotou
myslí, jež z formálních usnesení měla vystou
piti v život. Což nebudesjednocení,což nebude
již jednou konečné svornosti? Z té příčiny
všeho dobra přejeme příkleda bradeckému,
odkodž silné podněty se dávají katolickému
hnatí a organisaci. Také žádoucno jest, aby
vikariátní skapiny přede vším jiným rokovali
o farních organisacích, neboť to jest otázka
otázek. Neméně naléhavým úkolem jest, starati
se o výcvik řečníků. Žádosti o řečníky do
Praby jen jen se sypou, ale, bohužel, nelze
všem žádostem vyhověti. Pokud nebude tomuto
nedostatku odpomoženo, jest záhodao, aby
v jednotlivých osadách ojali se přednáškové
činoosti sami kněží ve schůzích důvěrných.
Nechť zazní na všech stranách tvůrčí „fiat“
(staň se); nechť všichni podávají si race ve
svornéčinnosti, nebof nebylo by dosti vý
mluvnébo sarkasmu na toho, kdo by neseřadil
své ovce k obraně, když kolem ovčince žádo
stivýma očima krouží škodná,
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dr. Bertošek — podle zprávy nám zasluné —
trousil v Klášterci tlasté, nepravdivé šlágry,
jako ve schůzi v Adalbertinu. V Klášterci své
„vědecké horlivosti“ popustil úzdu zcela, dou
faje, že na venkově před fanatickými stran
níky projdou Jži lehčeji než v Hradci. A tak
tenhle „učenec“ učinil mimo jiné zajímavý
objev, že slovo „farizens“ jest slovo řecké a
znamená po česku „kněz“; nejsou prý tedy
fariseové lidé pokrytečtí, jak „klerikálové“
lidu nalhávají. — Tak! Opravda jste tohle,
učený maoži, promlavil? Takhle znáte význam
hebrejského slova „Perušim“%? Do očí se vám
každý průměrný intelligent musí vysmáti za
váš výrok, že farizeus jest slovo řecké.

Prý křesťanství přejalo většina svých
zvyků — z budhismn! I ten kříž pře
jat jako náboženský symbol od pohanů, — A
s touhle moudrostí odváží se vášnivý a příliš
volný myslitel před širší poslachačstvo, jako
b7 nevěděl, že kříž jen a jen pro Krista jest
v úctě u křesťanů.

Prý pisatelé evangelia neměli smyslu pro
historickou pravdu. — Iměii, p. dre. Bar
tošku! Ačkoliv byl Jidáš apoštolem, přece
jeho vina spravedlivě odsoudili a popsali bez
tutláníi chyby jiných apoštolů. Zato však
moderní volní myslitelé raději se snaží pře
vrátiti historickou pravdu na ruby, než by
aspoň něco na církvi pochválili. Machar vele
bil krvežíznivce Nerona a Tiberia, převrátil
historickou pravdu o Susaně bez jediného
historického důkazu, napsal drzou, nikým ne
dokázanou nepravdu o jazyku sv. Jana Nep.
Jen dáti moderním volným myslitelům historii
na milost a nemilost! Ti by 8 ní zatočili!
Přebarvili by i vzorné katolíky na hotové ne
stvůry. O židovských bankrotářích by nepsali
nic. Čo řek) na př. ož teď sám dr. Bartošek?
Prý prvenství papéžovo spočívá na falšovaných
dokumentech. Jaa XXIII. prý svedl 300 jepti
šek. Teď jen honem, volný mysliteli, do
kaž, že tyhle fanatické lži jsou pravdoa. Kdy
by tyhle drzóé pomlavy byly pravdou, pak by
vážná historie vůbec byla klamnou.

Volně myslící řečník také k době prvního
křesťanství poznamenal, že pohanští kněží
stali se křesťany; poněvadž viděli, že to jinak
nepůjde, „natře-li to po křesťansku.“ — Tak!
Tedy dle smysla těch slov kněží pohaaští
z prospěchu světského 80 přidávali ku křesťan
ství. Římské vláda pronásledovala fanaticky
vyznavače kříže, upalovala je, mrskala, křižo
vala, bájila vyznavače pohanství a najednou
z pohnutek světských by byli kněží pohanští
přistoupili ke křesťanství, byli by se dali ve
hnati do katakomb. Ó slavný historiku Bar
toško, překonal jsi jediným výrokem nejvá
žnější historiky!

O kapitálu církve katolické dr. Bartoňek
hovořil, ale o vyznavačích židovských avi
mok — s vlídným ohledem na přítomné židy.

Kde prý učí kněží, tam prý jsou zločinci.
Nato odpovídáme, že zločinnost v našem
státě se množí právě od té doby, kdy vzali
do „výchovy“ náš dorost kruhy protiofrkevní.
O houfech socialistických zlodějů a vražedníků
dr. Bartošek ovšem nemlavil.

Za jediný rok 1900 bylo zavřeno v Ra
kouska pro krádež a podvody 286 socialistův.
Neméněnež 76 socialistických předsedů ukradlo
přes 326.000 koron. A tihle lidé mají dáti
lidu větší mravnost než kněží? Podvodná 80
ciální demokracie, která vydává statisíce pod
vodných, podvržených brožorek na balamucení
Jidu, má učiti vyšší pravdě? Jak velice po
kračuje mravní zpustlost v bezbožeckých kra
zích francouzských, o tom jsme podali již do
kladů dost; o tom volní myslitelé nemlaví.
Přidáváme zde ještě zajímavé číslice o sebe
vraždách mládeže francouzské. R. 1844. bylo
za rok ve Fraociifjpouze 144 sebevražd dět
ských; při vítězení protináboženských proudů
r. 1900 již stoupl počet dětských sebevrašd
na 42Ď, r. 1901 na 476. Počet dětí narozených
ročně klesá o 300, ale počet dětských sebe
vrahů přibývá. To se děje snad z nevěrecké
radosti nad životem a z hrdinství?

-Že si dělal Bartošek posměch z biblického
Šestidenní, tomu se nedivíme; takového zary
tého nepřítele pravdy křesťanské nepoučí ani
učenec tak zváčného jména jako dr. Musil.
Cnyby se na církví musí nalézti za každou
cenu; vždyť si to židé přejí, a proticírkevní
štvaní jest přece Bartoškům hlavním povo
Jáním. Tolik zatím v krátkosti.

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna pracuje, jak si vláda

přeje. Volební předloha přijímá se v témže
znění, jak ji vypracoval volební výbor; všecky
pozměňovací návrhy jsou zamítány. — Návrhy
posl. Ferjančiče a Steina k $ 4., kteréž žádají
zavedení tak zvaného paragrafu proti kazatel
vám, byly v ožším volebním výbora zamítnuty.
— Užší výbor pro volební opravu schválil os
novu zákona stran svobody volební. -— Ně
mecké a pokrokové strany chystají se při příš
tich volbách jříšských společně postapovati a
ve sněmovně pak ntvořiti společný klnb. —
Náčelníkem generálního štábo jmenován pol.
podmaršálek Konrád šl. Hotzendorf, velitel 8.
divise pěchoty v Innomostí. —Delegace sejdou
se dne 24. Jistopadn. — Z jara 1907 má prý
býti značně zesíleno vojsko v Dalmacii a při
pravují se důležitá vojenská opatření. — Vláda
dovolila dovoz italského dobytku do Rakouska.

„Sněm království Českého svolán bude
mezi Vánocemi a Nov.rokem zase jen na dva
neb tří dny, aby vyřídil prozatímní rozpočet.
Nedivnopak, — když vláda dopřává sněmu
tak kratičký čas a když vdaních tolik z Čech
bere, ale málo vrací — že hospodářství zemské
víc a více opadá do dluhů.

Katolická Morava se činí. V právě minu
lých volbách do zemského sněmu za všeobec
nou kurii a za obce venkovské katol. strana
národní dobyla velkého vítězství, získalať už
celkem 23 mandátů, počet to jisté významný,

Krerý věru účinně zasáhne do prací sněmovnich. —
Stávka polských dětí šíří ae dále. Poz

naňsko-hnězdenská kapitula zaslala císaři Vilé
movi pamětní spis, žádajíc zavedení polského
vyučování náboženství. Pamětní spis podepsán
arcibiskupem, oběma světícími biskupy a všemi
polskými i německými kanovníky. — Vláda
německá znovu požaduje 29,229.000 marek na
výpravu jihoafrickou. Černoši jihoafričtí dosud
nechtějí míti nic společného 8 kalturou pru
šáckou, proto nových vojáků třeba do Afriky.

Ve Francii provádí se soupis jmění cír
kevního dále pomocí vojenskou. Lid venkovský
všemožně se brání proti vnikání nezvaných
do kostelů.

Vraždy a násilnosti revolucionářské opa
kojí se v Rusku dále; jinak se yše uklidňuje.
— Zemstvům, jež se mají zříditi v ruském
Polaku, jest povoleno jednání v jazyku polském
až na styky se státními úřady.

Z činnosti katol. spolků.
Z Ústí m. Orl. V naší katolické jednotě

přednášel v neděli 18. t. m. vlp. Jiří Sahula o době
Karla IV. V aále u Muchků sešlo ae na 120 po
sluchačů, kteří 3 napjatou pozorností sledovali
výklady řečoíkovy o veliké politické moci, vzdě
lanosti a bohatství země naší pod žezlem upřímně
katolického panovníka. Přednáška odměněna ve
likým potleskem. Na otázku dp. předsedy Sokola,
zda si přeje někdo přednésti dotaz, nebo poznámku,
přiblásil se jeden nespokojenec a 8 okem huěvivě

lanoucím začal mlaviti, že Karel IV. přiváděl do
ech Němce; prý teprve Husem nastala pro naše

cárodnostní práva doba lepší. Prý jest oprávněno
heslo „Pryč od Říma“. Nato vlp. Sabula poukázal,
že již za Otce vlasti města zněmčená se počešťo
vala, že husitský boj byl spíše náboženský než
národní. Husité z Praby vybáněli české katolíky,
ale ty Němce, kteří přijali kalich, v městě pone
chávali. Husité pobili daleko více Čechů než
Němců. A nebýti Karla IV., který universitu za
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ožil, sám Hus by se nebyl mohl vzdělávati. Hu

siteké panstvo nedovolovalo, aby studovali synkové
ujařmených sedláků. Pak již dal onen rýpal pokoj.
Jednotáři pak zazpívali si některé katolické písně
a zakrátko v povzoešené náladě se rozcházeli.
Dejž Bůh, aby takových pěkných schůzí bylo u
nás více! Jest potřebí stále a stále Čeliti smělým
nepravdám, jimiž naši odpůrci chtějí lid zaslepit.
Zdař Bůh!

2 Bychnova mad Rn. Vnedělidne 18.
list. t. r. pořádali křest. sociálové rychnovětí dů
věrnou schůzi tobo roku již drahou. Řečník dp.
Frant. Jukl z Hradce Králové promluvil o děl
nické otázce. V úchvatné řeči pojednal p. řečník
o vývoji otásky dělnické, prukázal na neblabé
následky jinak krásného, avšak nepraktikovaného
besla: rovnost, volnost, bratrství, vyložil dále nut
Dost organisace, načež po vysvětlení našeho pro
gramu vřelými slovy přimlouval posluchačům, aby
vstoupili do všeodb. sdružení křesť. dělnictva za
členy, pokud jimi nejsou. Přednáška vyslechnuta
8 napjatou pozorností a odměněna hlučným potles
kem. Do schůze této zavítal též již podruhé sta
řičký děkan v. v. vdp. Šafránek, který při svých
77 letech k své churavosti vážil cestu do vzdá
lené místnosti spolkové. I jemu zaplať Bůb. —
V neděli dne 2. prosince koná odbočka všeodb.
sdružení v Rychnově n. K. valnou hromadu 0 4.
hod. v hostinci u Joštů. Dostavte se všichni čle
nové. — Na prapor spolkový dále přispěli: po 1
K p.t. pp.: Karel Hladík, Bedřich Petrides, Jan
Mazáč, R. Pohl, J. Doubravský, K. Naxera, Jos.
Feudrštát, V. Vaníček, Ant. Novák, K. Havránek,
řid. gymn., Ad. Suchánek; ps 2 K: P. A. Rubik,
katech., P. J. Šandera, prof. K. Kopecký, Klimeš,
Jan Kalis 40 bal., celkem 19 K 40 hal., s přede
šlými 128 K 33 bal. — Vldp. prof. Ant: Žákovi
srdečné díky za kniby věnované odbočce.

»OBNOVU« V PRAZE
dostati lze v knihkupectví p. Františka Hovorky
Žitné ulici a v prodeji novin p. M Vlčka vu

Příkopech.

Zprávy místní a z kraje.
Osvědčení. Výbor politického družstva

tiskového, porokovav ve výborové schůzi dne 21.
t m o kritické situaci roztříštěnébo tábora kato
lického, vyslovuje politování nad neodůvodněnými
útoky, podnikanými v „Bíl. Praporu“ proti J. M.
odp. biskupovi Thdra. Josefu Doubravovi a po
kládá za svou povinnost projeviti Vrehnímu
Pastýři svou Synovskou, neochvějnou oddanost.
V Hradci Králové, 21. listopadu 1906. Vácinv
Ublíř, předseda, Dr. Fr, Reyl, jednatel.

Ve schůzí městské rady králové
hradecké done 19. Jistopadu t. r. usneseno:
Okrašlovacím spolkem zde předložená usnesení a
přání postoupí se okrašlovacímu odboru. — Výnos
v. k, místodržitelství ze dne 9. července 1906 č. 35
stran saldování účtů v záležitostech patronátních
postoupí se důchodu pa vědomí. — Vysvědčení
zachovalosti, předložené pí. A. Votrabovou z Plotisť,
žádající o povolení k prodeji mléka, doručí 8e pu
lici a zvěrolékaři na vědomí. — Vyvlastňovací
nález strap pozemků, ležících ve zdejším katastru,
jež připadooa k regulaci Labe, postoupí se tech.
kanceláři ku zprávě. —- Zádost Národní Rady
České o příspěvek odloží se k rozpočtu na rok
1907. — Majitel usedlosti čp. 23 ve Vlčkovicích
vyzve se, aby dal výpověď čtvrtletní z dlužných
K 30240 před splacením Matice Špitálské. -- Ke
zřízení přechodulku na silnici pod „Kozinkou“
vyžádá se povolení c k. silničního eráru. -- Ozná
mení c. k. okres. hejtmanství, že stížnost pí. Ele
onory Steindlervé do neschválení pí. E. Zelinkové
pachýřskou hostince v domě čp. 210 byla zamít
nuta, vzato oa vědomí. — Proti přeložení výroč
ního a dobytčího trhu v Bohdanči na úterý před
sv. Tomášem ze dne 19. prosince uečiní se ná
mitek. — Panu S. Ganzovi povolí se zřízení por
tálu na domě čp. 134 vystupujícího do chodníku
o 20 cm. více než dosavad. — Schvaluje se zří
zení jedné lavice dubové ve školní kapli pro uči
telatvo. — Třem žádostem o prodloužení chudin
ské podpory bylo vyhověno.

Výstava slihomet otevřena bude v ne
děli dne 25. listopadu a potrvá do 2. prosince.
Vstup do výstavy jest volný v uvedoé dny denné
od 9—12 hod. dopol. a od 2—4 hod. odpol. Vý
stava nalézá se v čítárně průmyslového musea
v budově c. k. odborné školy v přízemí. Výstava
obsahuje přes 500 čísel, stříhaných i kreslených
silbouet starých (z let 1818—1848) i moderních,
znázorňujících mistroou rukou nejen dokonalé
portréty, ale i scény z denního, blavně dětského
života. Odporučujeme návštěvu této výstavky,
vzbuzující v nás vzpomínky ua doby, „když si
náš dědeček babičku bral“, prohlédnouti tyto
obrázky, z nichž dýše útulnost domácího krbu,
domácího štěstí. Odporučujeme malým i velkým,
snad povzbodí i k napodobování a milé zábavě
při dlouhých zimních večerech.

Z kněžského semináře. Akademie,
kterou pořádali bohoslovci na uvítanou novému ře
diteli, vidp. Nývitovi, měla průběh slavnostní. Pe

člivě volený program obsahoval čísla badebníi
zpěvná, jež všechua přednesena precianě. Sbor
mažský i sesilený smyčcový orchestr pod taktovkou
docenta zpěvu dp. V. Jurkoviče dršel se zname
nitě. P. Svoboda sebrál bravuraé 1 číslo „Slovan
ských tancův“, p. Dragoan jako sólista boaslový
osvědčil se zejména v Beriotově: „Scena du ballet“.
—. Oslavence oslovil p. bohosl. Hála přiměřenou
řečí, na niž vldp. ředitel odpověděl, klada vába
nejvíce na to, že snahou jeho bude,by vychovával
zdárné kněze ku prospěchu církve a vlasti. —
Akademii poctili návátěvou všdp. gener. vikář, a
téměř celý místní klerus. — Na svátek sv. Cecilie,
patronky budby chrámové, bylo v kostelíčka sv
Jana slavnostní Sacrum, při němž chrámový sbor
účinkoval. — V předvečer svátku uspořádána dc
mácí zábava 5 programem hudebním i zpěvným.

Východočeské divadlo.
Ve čtsrtek dne 15. listopadu: „Veselá

vdovička,“ operetta od Lebára. Divadlo vy
prodáno, parterre i parket jak by nabil. Vídeňská
móduí veselobra, v níž všecko aměřuje a vypočtěno
jest na effokt a rozesmání obecenstva: a v tom je
dobrá; co se týče stránky mravní, najde tu každý
to, co sám bledá. Rozhodně ale přisvědči nám
každý, že by ono vypravování braběte Agathona
o pařížských kavárnách zcela dobře mohlo od
paduouti nebo býti nabrazeno něčím slušnějším.
Takové „vtipy“ mají býti bez milosrdenství škrt
noty, protože ueslouží ku ctí ani herci, ani spc
lečnosti, ani obecenstvu. Si. Horníkova v titulaf
úloze vedla si velini přirozeně a líbila Be (i její
toilety) všeobecně; nejlépe povedlo se jí I. jed
nání. P. Brzek v úloze (Agathona) byl aejroz
maroější figurkou večera a svou výbornou brou
rozesinál celé auditorium. Velmi komickým bylo
pohnutí v obecenstvu při kup!etu „Žena-čert, Čert!“,
který přesvědčivě a za souhlasu mužského poblaví
přednesl mužský sbor, kdežto pohlaví krásné při
tom nepokojně sebou vrtělo anebo přidušeně pro
testovalo. Z ostatních herců velmi pěkné výkony
podal: p. Javorčák (vyslanec Ajpolos), slč. R-ne
tova (jeho choť), p. Mansfeld (Kamil de Rosillon),
který má příjemný teuor; též zdařilé bylo vy
stoupení grisettek. Hudba Lebárova oplývá sviž
nými melodiemi, instrumentace jest plná a bar
vítá. — V pátek dne 16. listopadu: „Soukromý
docent“, obraz ze života na malé universitě ně
mecké, je více kresbou zdařilých charakterů, než-li
dramatickou praci. Povabopis titalního hrdiny,
jakož i jiných osob je podán ami dle skutečných
vzorů, ale dramatických motivů práci schází,
proto ve 4. jednání nebylo vlastně žádného děje.
V jednom výstupu bylo znáti sympatii antorovou
pro „svobodné“ bádání bez ohledu na náboženskou
víru. Úlohu soukroméo docenta tlamočil sdařile
p. Kaňkovský, v úloze starého mrzouta Prutze
excelloval p. Auerawald. Souhbrabyla zcela bladká.
— V sobotu dne 17. listopadu: „Rusalka“ od
Dvořáka. Kritiku lze shrnouti v několika slovech:
Nejkrásuější a nejzdařilejší večer. Sola i abory,
orchestr i režie stejně brillantně zhostily se svých
úlob, vynasnažily se ze všech sil, aby tuto perlu hu
dební lyriky důstojně interpretovaly. Překrásné mo
tivy našly tu pravého porozumění jak v orchestru,
který zněl plaš, vyrovnaně a přece zase ohebně
přizpůsoboval se (zvlášt v I. jednání) slovu, tak
i ve zpěvních partiích, které jsouce podány silami
routinovanými, zanechávaly hlabský dojem v po
sluchačstru. Z -celého ensembiu jako by spadla
ova nejistota a úzkost, kterou pozorovali jsme
v „Šárce“, hralo se jistě, s nadšením Orchestr
překonával sama sebe; stačí připomenouti jen žes
tové nástroje, jichž barva v opeře převládá: jistota
a kulatý ton na př. boboje, flétny; ze smyčcových
závodí o přednost vinlino concertaate a violon
cello. Též plechové nástroje byly dobré, dusítko
však znělo někdy trochu nejasně; za t» v solové
partii ukázala prvof trubka, že nalézá se v rukou
pravého umělce. Vodní nádržka v II. jednání měla
by býti lépe konstruována. Leč to jsou maličkosti,
a ani nenapadá nám vyhledávati akcidencí, která
stanou se při každém představení: opakujeme
novu, že to byl dosud nejkrásnější večer, gratu
lujeme celé společnosti k tak Čestnémo úspěchu,
majíce jen jedno přání, abychom totiž „Rugaiku“
opět a co nejdříve na scéně apatřili. — V neděli
18. listopadu: „Sen v noci svatojanské“
(Shakespeare, Mendelsohn). Nelze nic zvláštního
říci: představení nebylo špatné, ale také ne vy
nikající. Spěšná recitace mnohdy vadila porozu
mění, soubra někdy vázla; na druhé straně bylo
to však vyváženo výbornou brou jiných, zvláště
možských rolí; režie byla pečlivá. Oponu s tylu
lépe nespouštěti. Kdežto ouvertura zněla v smyč
cích trochu neurovnaně, byly ostatní vložky 86
hrány pozorněji; corno Imo uplatnilo 8e velmi
dobře ve III. jednání: part však veden jest někde
příliš vysoko. — Ve středu 21. listopadu: „Hoff
manovy povídky“ (Offenbach). Benefice p.
Peršla. Fantastická opera, kterou několik pře
krásných arií udržuje na repertoiru. Vetupenky
byly již v ranních bodinách rozebrány 8 nával
v divadle veliký. Neutochající potlesk po čtvrtém
jednání byl jasným dokladem, jaké sympatie chová
obecenstvo vůči p. Peršlovi, jehož výkon — zej
ména v úloze démonického lékaře (ve třetí po

vídce) nazvati lze znamenitým. Úloby milenek Hof
manoových rozděleny byly mezi nejlepší dámské
síly: sl. Horafkovou (Olympia), sl. Procházkovou
(Giulietta), a pí. Kurzovou (Autonie); tu maně
kritik nalézá se v posici Parisově nevěda, komu
by dal přednost, nebot všecky tři dámy hraly ú
chvatně a každá z aich podala charakter své role
mistrač. Pan Manafold (Hoffmann), trpšl — aspoň
byl to osobní náš dojem — poněkud iadisposicí
hlasu. Orchestr se držel dobře a vynasnažoval se
přivésti k platnosti všecky melodie. velmi pěkně
se poslouchala barcarola zvláště co úvod k V.
jedaání (epilogu). Dirigont p. Procházka zaslabuje
bezpodmícečuéhu uznání a chvály, neb dává nám
Pozoati denaě více své vysoké hudební vzdělání
a aalání, což dokazuje secvičený orchestr, který
dovede zpívákovi v každém případě vyhověti. —
Obecenstvo chová se někdy trochu nešetrně: pra
videlué při ouvertuře hlučí, čími ztraceny bývají
mnohé orchestrální partie, zvláště pečlivě nastu
dovaná pianissima © Ropertoir: Daes v pátek
„Psohlavci“ (Kovařovič),zítra „Netopýr“
(Strauss), benefice p. Javorčáka. V neděli odpol
o 3 hod. opět „Paohlavci“, večer „Veselá
vdovička (Lehár). V. pondělí „Demon“.
V úterý operreta „Smíšek“, Ve středa „C ar
men“ (Bizet), benefice p. Wildnera. Ve čtvrtek
„Cavalleria | rusticana“ (Mascagui),a
„Námlavy“ (Čechov). V pátek „Mnoho po
vyku pro nic za nic“ (Shakespeare). V Bo
botu „Cvrček u krba“ (Galdmark), benefice
sl. Prochízkové. V neděli odpol. „Byl jednou
Jeden král“ a večer „Hoffmaanovy povídky.“

Dr. Aliguis.

Sňatek. Pan Fr. Potříček,majitel realit a
velkozávodů uzenářských na Pražském Předměstí,
slavil dne 20 listopadu t. r. sňatek avůj se sl.

Mtoruěkon Kadečkovuu, doeron statkáře ve všestarech.

Důležitom přílohu přikládámek daeš
nímo čísla o subskripci na 5000akcií třetí emise
Záložníbo úvěraího ústavu v Hradci Králové. Žá
doucno. aby každý pročetl si dobře jeji obsab.
Upozorňujeme znovu, že upisování trvá pouze do
30. listopadu t. r.
U Z milamlosti Hradce Králové. Roka
1768. prodala městská obec královébradecká ze
svých dvorů: 1 dojnon krávu za 4 zl. 45 kr, 2
dojné krávy po 5 zl.— 10 zl, 2 dojné krávy po
6 al. — 12 zl.. 1 dojnou krávu za 6 zl. 27 kr,
3 voly po 12 zl. — 36 zl., 2 babnice po 39 kr.
==! ul. 18 kr., 48 bahaic po 1 zl. 21 kr. —61
ul. 48 kr., 2 roční oves po 3U kr.—1 zl., 2 roční
ovce p) 39 kr. —1 zl. 18 kr., 3 roční ovce po
36 kr.—1 zl. 48 kr., 1 roční ovce za 48 kr., 5
skopů po 20 kr. —1 ul. 40 kr, 1 skop za 34 kr.,
7 skopů po 1 sl. 21 kr.——9 zl. 27 kr., 80 skopů
po 2 zl. 15kr.— 180 zl., 4 jehňata po 18 kr.
= zl 1: kr., 3 jehňata po 20 kr =1 21., 6
jebňat po 22, kr.—1 zl. 62 kr., 3 den, 2 bra
kové ovce po 45 kr. —1 zl. 30 kr. — R. 1769
platila městská obec královéhradecká za dojné
krávy koupené: 8 kusů po 12 zl. 30 kr. — 100
zl., 15 kusů dojných krav po 13 zl. —195 al.,
3 kusy po 13 zl. 30 kr. —40 zl. 30 kr., 1 kus
za 12 21.45 kr, 1 hus za 12 zl.; celkem 28 kusů
za 360 zl. 15 kr. 44 odstavených telat po 2 zl.
— B8 zl. Za drůbež (k doplnění stálého stavu):
1 houser za 24 kr, 2 busy po 21 kr. —48 kr.,
1 dom. kohout za 8 kr, 12 slepic po 8 kr. —
1 zl. 36 kr., celkem 10 kusů drůbeže zu 1 zl.
56 kr.

Zajímavá správa pokrokářské ocitla
se v „Osvětě lidu“. Pisatel tentokráte sám při
znává, že jest nezaručená zpráva ta, která má
býti takyvtipem, opíraje se o zpráva — ještě
méně zaručenou. Pokrokář totiž na základě pro
Jbané zprávy „Osvěty lida“ o výkřiku „hoří“
v holické schůzi předpovídá, že ae ustaví nový
sbor hasičů, jehož trubači budon Dr. Petr a P.
Jemelka, poněvadž prý lze očekávati, že i na
dalších naších scuůzích vznikne požár. „Vtipkaře“
předně upozorňujeme, aby si přečetl náš dnešní
referát o tom holickém „hoří“, aby věděl, komu
vlastné hořelo a jak „Osvěta lidu“ lhala. Dále
upozorňujeme, že by basičtí trubači musili míti
příslušný iostrument k troubení. A pro ten by ná
hodou — jak patrno — nemusilí choditi daleko.
A stříkačky by věru bylo také potřebí — na
ochlazení pokrokových hlav, rozpálených kurážný
mi nepravdami „Osvěty lidu.“

Veškeré duchovenstvo vikariátu
Jaroměřskéhe přistupujíck projevu ducbo
venstva generálního vikariátu v Hradci Králové,
zavrhuje s rozhořčením nezřízený útok v „Bílém
Praporu“ proti odp. biskupovi a projevuje svému
Arcipastýři synovskou lásko, oddanost a věrnost.
V Jaroměři, dne 16. listopadu 1906. Ant. Štěpá
bek, správce bisk. vik. jaroměřského.

Ještě o Velichovkách. Našesprávao
koupi Velichovek křesťanským Čechem p. Ing. C.
Kotrčem způsobila mezí židy poplach. Uš se roz
trušují všeliké správy, že prý ta koupě není ještě
hotová, atd. Prohlašujeme však znovu, že je kup
pevně uzavřený a že přes všeliká osobně výhodná
lákadia židovská a německá p. Kotrč lásně ty

českému křesťanovi.



Z Cermilova. Dne 18. t. m. svolána byla
křest. demokratickým politickým klubem pro
bejtmans'ví královóbradecké veřejná klubovní
schůze, k níž jako řečníci pozváni byli p JUDr.
Bedřich Petr, a vdp. Dr. Frant Reyl z Hradce
Králové. Návátěva byla tak četná — jen katolíků
bylo lze napočítati 400 — 500 osob — že pro
storný aál stěží mohl všechny účastníky pojmouti;
zejména brali účast na schůzi — což může naše
bontí vaplniti hrdostí — hlavně katoličtí rolníci
£ Černilova a okolí. Také sociální demokraté vy
slali na tuto schůzi svou avantgardu v počtu asi
20—30 osob, kterou £ Králové Hradce přivedli
adv. písaři Voříšek a Tošovský a z Pouchova
tesat Krám. Předseda křesf. demokr. politického
klubu p. dr. Petr o půl 3. hud «dp. zahájil schůzi
krátkým proslovem a vyzval přítomné, aby při
vývodech jednotlivých řečníků zachovali úplný
klid, ježto každý bude moci ua vývody jednotli
vých řečníků odpověděti, načež předal řízení
schůze p. místopředsedovi křest. dem. polit. klubu,
který ujav se řízení schůze, udělil alovo p. JUDru.
Bedřichu Petrovi ko přednášce „o reformě práva
manielského.“ © Řečník, uvítán jsa potleskem,
v prvé čiati avé řeči obšírně zmínil se 0 příči
nách úpadku veřejné mravnosti, která v zápětí
sebou nese i úpadek života rodinného a pak ži
vota manželského, doloživ tento závěr příklady
z historie, nzčež poukázal na výzuamný morent,
Že pro reformu práva manželského jménem kato
liků lámou kopt omobnosti, kterým kat církev a
její zřízení jsou solí v učích a kteří pro věřící
katolíky mají jen posměch, což přirozeně nutkati
musí katolíky k tomu, aby stáli před záludnými
snahami reformátorů na stráži. Dovodiv pak lo
gicky, že t. zv. reforma není pokrokem, nýbrž
Čirou reakcí, za bouřlivého s ublasu přítomných
prohlásil, že danajský dar pp reformátorů kato
líci a díkem, ale sé vší rozhodoostí odmítají.
Vysvětliv pak pojem mauželství z hlediska práva
přirozeného, pak práva kanonického a konečně
dle platných norem nycějšího zákonodárství, vy
vodil důsledky z toho plynoucí, při čemž pou
kázal oa zvláštní zjev reformátorů, kteří buď
z nevědomosti neb ze zlomyslnosti blásají, že man
želství za svátost bylo problášeno teprve soěmem
tridentským a že kněz při uzavírání sňatku in
tervepující béře štolu za odílení svátostí manžel
ství, kdežto ve skutečnosti béře štolu za kance
lářské práce které sňatku předcházejí. Svátost
manželství adělují si snoubenci sami. Na to opi
reje se o názory básníka Góthe a, právníka ŠL.
Savigoy-ho, Domasa, Dra. Wernikého a Dra.
Eberstadta, dokázal, že manželství jak z důvodů
ethických a právnických, tak i z důvodů hygie
vických musí býti nerozlučným; dovodil pak do
klady z historie, že církev za všech věků také
nerozlučnost manželství j proti motným tohoto
světa rázaě a neúprosně hájila. Když pak do
kázal, že rozlučiteloost manželství má býti p. re
formátorům jen branou ku civilnímu eňatku, do
vodil, že an: opportunita, tím méně nutnost se
přimlouvá za zavedení sňatka civilního pro kato
liky. Na konec své řeči obíral se řečník názory
reformatorů manželského práva, zejména řečníků
hradeckých, dokazuje na jak vratkých a nepro
pracovaných základech svou t. zv. reformu staví.
Když pak jedoohodinnou svou přednášku skončil,
byl odměněn bouřlivým potleskem. Na to ojal se
opět řízení schůze p dr. Petr a požádal vdp.
dra. Reyla, aby -přednesl ulíbenou přednášku
„0 intelligenci a náboženství“. Týž uvítán jsa
bouřlivým potleskem, úkolu svého se zhostil co
nejlépe, navázav logickou řeč svou na známou
debatu o témže předměté v Adalbertinu v Hradci
Králové pronesenou, kde se tak neslavně pořezal
slavný prorok nového náboženství prof. dr. Ma
saryk a Myslík. Dokázav přesvědčivě — opíraje
se o největší myslitele lidstva a to i z tábora
protestantského — potřebu náboženství, definoval
pojem pravé intelligence a dovodil povinnost
intelligence k náboženství. Také tento řečník —
když přes hodina trvající svou přednášku skončil
— odměněn byl bouřlivým potleskem shromáždění.
Nato | přihlásil se ku alovu typograf Kotek
2 Kuklen, aby odpověděl p. dru. Petrovi; odpu
věď tato při známé duševní úrovní a socialistické
frázovité výchově p. Kotka vypadla velmi bledě,
take celé sbromáždění při jednotlivých jeho vý
vodech propukalo v salvy amícbu, a p. předseda
musi) opětně žádali shromáždění, by p. Kotka
nechalo se vymluviti. Tak p. Kotek jal se kolem
sebe házeti známými frázemi, že oni socialisté
cbtí reformou hájiti ženu před surovým mužem
a pijanem, povznéstí nemanželské děti a za
meziti jich plození a přítrž učiniti konkubi
nátu rozvedených manželů. Pak jal se citovati
výroky sv. Pavla, av. Jeronyma a av. Augustina,
při čemž opět byv vyzván, aby vdal místa, odkud
cituje — aby správnost citace jeho mohla býti
kontrolována — přiveden byl do tak úzkých, že
konečně udal, že citát má z Bodlovy „Žemy“, což
vyvolalo omerický smích celého shromáždění.
Ješto pak činil surové nájezdy na církev kat
lickou a její kněze, byl p. předsedou opětně vy
zván, aby se držel věci a necbal nájezdů, jinak
že bude nucen tázati se shromáždění — které co
chvíle propukalo v bouři nevole — zda jej dále

©hce poslouchati. Nato přihlásil se k slovu tesař
„Krámz Ponchova; poněvadž tento jest ze schůze

Poucbovské znám co nepřítel všeho katolického,
byl p. předsedon požádán, aby odpovídal na vý
vody řečníků věcně a zdržel se všech nájezdů,
které by mobly někoho se shromáždění v jsho
citech yrážeti Leč tato výzva byla hlasem vo
lajícího na poušti, neboť sotva že Krám pronesl
jedinou větu, kterou odpovídal p. dru. Reylovi,
jal se volati do celého shromáždění, že z kaza
telen se blásá volná láska, což vyvolalo přirozeně
oprávoěaou bouři celého shromáždění, načež před
Beda upozornil řečníka, že, jestliže by ještě
Jednou takovouto infamif potupil celý stav, ne
uveda určité okolnosti, že mu odejme slovo; leč
týž hned ua to vykřikl: „Kněží žijí ve volné
lásce!“ ©Tuto impertinentní slova drzého mluvky
arci vyvolala pravou bonři oprávačné nevole, za
které ze všech stran voláno „odvolat“. Pan před
seda dr. Petr vyzval několikráte řečoíka, aby
urážku odvolal, a poněvadž týž tak neučinil,
odňal mu z% a uhlasu celého sbromáždění slovo.
To byl: povelem bloučku socialistických mla
díčků, že jali se spilati přítomným katolickým
mužům, což vyvolalo takovou bouři, že předseda
byl nucen schůsi prohlásiti za skončenou a vyzval
přítomné, aby se klidně rozešli Když pak pan
Krám v nadávkách jal se proti katolíkům se
svými Stoupenci závoditi, přistoupilo k němu ně
kolík vážených mužů ze strany katolické se žá
dosti, aby urážku proti kněžetvu pronesenou od
volal anebo se s místnosti ihned vzdálil; poněvadž
tento inísto slova omlovy měl na rtech ještě po
šklebek, byl by býval málem ze sálu vyveden a
má jen co děkovati pp. dru. Petrovi a Reylovi, že
se tak nestalo. Pan předseda vyzval opětně sbro
mážděné, aby se klidně rozešli a nedali se žádným
agentem provokatérem k vějakéma nerozvážnému
činu svésti, načež katol. účastníci schůze se klidně
rozcházeli, igaorujíce spílání několika socialistic
kých mladíčků, kteří se postavili a vchodu. Kdyby
si tak podobnou infamii dovolil některý z našich
řečníků na schůzi socialistů neb pokrokářů, to by
jistě odcházel s krvavou blavou a dlouho by na
schůzi tu pamatoval; arci katolický lid jest dis
ciplinován a jeho vůdcové nenávidějí argamenty
ulice a nejsou Momeny při bájení svých názorů,
kteréžto obě poslední vlastnosti jsou význačnou
vlastnost! muoba socialistů a pokrokářů. A nelze
se diviti, neboť sláva tohoto slavného a nepřira
zeného sdružení bledne a co nevidět zhasne;
úmírající marasmem stébla se chytá. A to nám
budiž pobídkou ku další usilovné práci ku slávě
vlasti a církve. — Zdař Bůh!

Lži „Osvětylidu“ o katolické schůzi
vwHolicích. Nyní ten, který křičel „chyfte ho“,
chytl se a jest v pasti nalíčené na jiné lidi sám,
„Osvěta Jidu“ napsala, že ku konci scbůze se
ozvavší výkřik „hoří“ byl „mazaným klerikálním
trikem“, A hned „Osvěta lidu“ přidala kázání, že
u klerikálů účel posvěcnje prostředky; poukázala
na hněv socialistů, kteří prý „v spravedlivém
rozhořčení“ volali: „Tady máte tu klerikální in
telligencil A mravnost! Potom prý jejich skutky
odpovídají tomu, co kážou! Darebácil“ Zkrátka
dle „pravdomluvné“ „Osvěty lidu“ „klerikálové
spáchali trestuhodoou ničemnost.“ — A jakkoliv
Jest nyní rozhodně dokázáno, že surové potupy po
krokové tiskoviny byly házeny na katolíky mne
spravedlivě, přece prolhaný list Hajnův místo
odvolání v rubrice „Z Litomyšle“ znovu na po
tupu katolíků na to „Hoří“ naráží. — Mazaná
„Usvěta lidu“ napsala, že za řeči Koberovy u „ge
nerálního štábu klerikálního“ bylo pozorovati ta
jemné šuškání a radění; prý „chvojenský“ farát
Klíma rozmlouval cosi s jedním občanem, který
Be pak vzdaloval do přední místnosti. Potom prý
týž občan křikl, že hoří. Není nad lišáckou chy
trost pokrokové tiskoviny! ©Haed si ve své bujné
fantasii Hajnův orgin sestrojil celý promyšlený
plán katolíků na rozbití schůze. Nepsal vše tak
rafinovaně, aby každý hoed uvěřil podvodné
zprávě, — Zatím pravdou jest tolik. Nikoliv chvo
jenský, ale chvojnovský farář Klíma byl na schůzí
přítomen. Fara není ve Chvojeaci, nýbrž ve
Chvojně, pane Hajne! Lží jest, že farář rozmlouval
a jedním člověkem, který potom učinil poplach
Mluvil s dvěma občany jinými | Jednoho prosil,
aby za řeči dra. Šulce nechal kouření, po
něvadž kouř řečníka obtěžuje; a tenhle kouřící
občan nevyšel ven, ale zůstal seděti dále. Druhý
občan seděl vedle faráře Klímy na lavici; ten
horlivě tleskal, když Kobera vycházel ze zástupu,
aby řečnil. Tomu řekl farář: „Příteli, poshovte,
až co bude mlnvit. Vždyť ještě nic neřekl.“
A týž občan zůstal též seděti. To bylo to celé
„šuškání a radění“. A nyní dále. Sám Kobera
řekl faráři Klímovi, že z toho pokřiku nechce
obviňovati nikoho. A sám farář napomínal lidi,
aby chvíli posečkali, aby se tolik netlačili. Byl
by tak učinil po nějekém „tajemném radění“?
— A teď to nejlepší. Ku konci schůze skutečně
hořelo u Fr. Kroutila, socialisty; hořel štít domu,
na půdě ohněm zničený dětem šaty. Poplach pak
učinil socialista Bidlo, volaje: „Rozejděte se, hoří!“
To mu nebudeme ovšem ve zlé vykládati ani mu
spílati, jako „Osvěta lidu“ učinila nám, poněvadž
pronesl zprávu pravdivou. Lží jest zpráva „Osv.
lidu“, že aěkdo křikl v přední místnosti: „Fran
cku, u Roubalů hoří !“ Vždyť také hořelo jinde.
Ze shromáždění poplach vůbecnevyšel. První zprávu

zcela přirozeně přinesl člověk zvenčí, který se
ihned zase. vzdálil.. A teď at „Oav. 1“ po svých
surových nájezdech přemýšlí,kde jest darebáctví,
ničemoost, komu úče! poavěcoje prostředky atd.
Prolhuná zpráva „Osvěty lidu“ ze dne 13. listo
pada vyšla v drubém vydání v „Času“. A teď
čekejte, zda tyto prolhané listy své všecky lži a
nadávky dobrovolně odvolajíl To dřív bude bor
liti Schónerer a Wolf pro spravedlivá jazyková
nařízení, než se dočkáme odvolání lží u „Času“
a „Osvěty lidu“. Pro Kobera byl výkfik „hoří*
osvobozením a dobrodiním. Ačkoliv trousil ro
zamy psílš ubobé, najednou ae mu nedostávalo
látky. Ale kdož ví, zda by nebývalo ještě hůře?
Když Haja mluvil posměšné o katolictvu, ozvalo
se volání: „pryč s hanebníkem!“ A tu socialisté
podávali si prázdné sklenice, snad aby dokazovali
lásku a snášenlivost k bližnímu. Katolíci boličtí,
teď vidíte Čisté nitro svých protivníků, Teď po
znáváte, jak stojí o pravda. Pryč od lhářů|

Nehoda při honu sa jelenem. Minulé
dny hnala parforsní společnost v Pardubicích
statného paroháče v divokém cvalu se smečkou
psů přes Labe u Valského mlýna nedaleko Pře
Jouče. Poněvadž řeka v těchto místech je hluboká
a tok pradký, nebylo možno na koních se pře
broditi a tak nezbylo než přitábnouti honem vory,
na nichž se celá společnost sestávající z četných
kavalírů plavila s udýchanými oři na druhý břeh
za prchajícím jelenem. Na lodi nebo na voru bý
vají kově pravidelně zcela klidní a bez pobnntí,
zvláště stojí-li blavou k sobě od vody odvráceni.
Ve spěchu se však tehda tak nestalo, a kůň br.
Liriše, ml. syna zem. presidenta ve S'ezsku, se
pjedaoa vzepjal a skočil do studených vlo, strhl
Rebou mladého hraběte, který začal v blabině to
nouti. Na strhnověí se pokřik přiběhlo několik
lidí ze mlýna a jeden z nich s vlastním nebezpe
čím mladého braběte z velmi nemilé situace vy
svobodil. Umáchaný a zimou zkřehlý by! brabě
Liriš odveden do mlýna, kde se ma dostalo od
vlídné paní mlynářové laskavého přijetí. Hrabě
poněkud se zotaviv a upraviv toaletu, sedl na
koně a vrátil se uned bez vážnější jiné nehody
do Pardubic, Otee mladého hraběte přijel drubý
den osobně laskavosti paní mlynářové a statečnému
sáchranci ve mlýně se poděkovat, dav tomuto
v odměnu za jeho nevhroženost 200 K. Na takové
až často vážné nehody jsou však „jeleňáci“ zvyklí
a nedují se tak lehko zastrašit od krkolomných
štvanic ani nebezpečím každé chvíle životu hro
zícím.

Neopatrný uloděj. V neděli dopoledne
vlezl jakýsi mladý pobuda oknem z ulice do bytu
p. dr. Horáka v Pardubicích a tu sebral, co se
sebrati dalo. Když si také vyměnil svůj obnošený
manduor, hodlal prchoouti. Ale v tom zablédl v koutě
láhev s koňakem. Popadl láhev a několika donšky
se na cestu posilníl. Donšky ty byly ale tak vy
datné, že zloděj nemohl přelézti plot a zůstal
přemožen v záhradce pod okny. Tam byl nalezen
a odveden va policii.

Výborová schůze chrámov. spolku
v Pardabicich. Výborspolku pro opravu dě
kanského kostela v Pardubicích konal svoji schůzi
v pondělí dne 19 t. m. večer v Měšť. besedě.
Jednalo ee hlavně o sbírkách v této příčině právě
dokonaných a konstatováno s radostí, že konala
se s úspěchem větším než roku loňského. S bo
lestí přípomenuto, že sbírky tyto byly pominuty
po 7 let a že tím způsobem stala se spolku škoda
nenahraditelná. Na všech stranách konány ús
pěšné kroky, aby akce tato spěla rychle k svému
cíli. Tak zvláště sluší uvésti, že starosta města
p. Kucbynka a dr. Horák, advokát, — byli ve Vídni
u ministra Pacáka se žádostí o státní podporu.
Pan ministr slíbil svou pomoca vyžádal si všecky
spisy záležitosti této se týkající. V nejbližší době
pojede také Ačlenná deputace do Prahy, aby tu
vymohla podporu zemskou. Výbor spolku asnesl se
konečně požádati pana Diviše Čisteckého ze Šer
linku, ředitele cukrovaru v Přelouči, za přednášku
o kostelních památkách v Pardubicích a doufá,
že tato přednáška tak osvědčeného odborníka
vzbudí široký zájem v záležitostech chrámových po
celých Pardubicích a vzbudí v tomto směru také
kýženou dobročinnost ve všech křesťanských vrst
vách pardubského obyvatelstva.

Pálemý podvodník. Mnobráte již opa
kovaného podvodu chtěl se tyto dny opět dopustit
jakýsi prohnaný šibal v Pardubicích. Byl to ele
gantně oděný pán v rakavičkách a mluvil německy
tak, že kostelník v děkanském kostele měl jej za
nějakého hraběte. V neděli ráno přišel do sakristie
a dal si zavolati vldp. dókana pod záminkou, že
chce jíti ku sv. zpovědi. Po té obšťastnil p. dě
kana v bytě avou návštěvou a zádal tu velice
uhlazeně s nevšední rafiaovaností o peněžní
půjčku v nezaviněné prý nešnázi. Předstíral, že
je od Broumova a že js ustanoven jakýmsi ú
ředníkem v Terstu. Rozumí se, že chtěl raději.
více, se slibem že to vše v nejkratší době a díky
navrátí. Pan děkan jsa zvyklý již na takové
prohnané podvodníky, odbyl falešného kajícníka
S jakousi almužnou. Ale dareba neztratil ducha.
Z děkanství šel rovnou do okresní nemocnice a
tam, stavě se jako nejnerinějsí beránek, se slzami
v očích a s podotknutím, že přichází právě od av.
spovědi, přednesl na novo svoji žádost o nějakou



půjčku — jako na děkanství. Ale musel i odtud
odejíti s nepořísenou, odmítnuv sebevědomě a po
krytecky nabízenou almužnu. Bylo by záhodno,
aby se takovým světoběžným podvodníkům nedá
valo nikde nie, nýbrž aby Gezavolal strážník; pak
by se dalo to drzé obtěžování aspoň omeziti. Takto
sle bude elegantní darebák prováděti své nekalé
řemeslo bez závady i v jiných místech dále, pokud
netrefi na toho pravého.

Do Platemlie. Duchovní správa v Rovni
vzdává upřímný dík všem osadníkům platenickym,
jakož i všem šlechetným dárcům, kteří se o vý
zdobení domu Božího a nevšední ochotou a borli
vostí přičinili. Jmenovitě buďtež zde oceněny práce
a oběti vlctp. Ant. Vinaře a jeho spanilomyslné
choti, kteří 8 neobyčejným zájmem pečují o zve
lebení chrámu Páně. Kéž opřímná a horlivá snaha
Jejich najde hojně následovníků!

Z Červených Peček. Křestansko-kato
lický vzdělávací a podporující spolek „Svornost“
se sídlem v Červených Pečkách konati bude v ne
děli dne 25. listopadu t. r. o 4. hoď. odp. měsíční
spolkovou schůzi ve spolkových místnostech v ho
stinci p. Josefa Kucbaře, kdež pan JUDr. Josef
Myslivec z Prahy přednáší „O Josefu Kaj. Tylovi.“
I nečlenám vstup volný — na přednášku zvlášť
upozorňujeme|

Z Dobrušky. (Troufalý vpád pp. pokro
kářů do přednášky křesťanské jednoty.) Dne 18.
t. m. pocítila křesť. jednota „vlčí“ přízeň pokro
kářskou v plné míře. Pořádána veřejná přednáška,
na niž pozván byl znáný řečník p. JUDr. Jos.
Myslivec z Prahy. Již před tím se proslýchalo, že
na ni přijde „Sokol“ a se ozve. Při předešlé před
nášce přišli někteří účelně „obhlédnout terrén.“
Dostavili se také v řadách a p. Jos. Petříkem,
spediteurem, v Čele národní socialisté, učitelové,
pokrokáři, židé za nimi. I několik individní, prý
z Ohbnišova, bylo alarmováno. Sokolský „podrost“
obsadil galerii, ostatní dle japonské taktiky roz
ložili se podle zdí v půlkruhu Umluvená zna
mení byla: prst na ústa — ticho, roztažené rnce
— řev. Tak četně přítomní katolíci z místa i okol
byli v pravém válečném obležení. Sál nabitý
chodby plné. Řečník mlavil přes 2 hodiny na
théma: „O úkolech katolíků v nynější době.“ Vy
jadřoval se 8 takovým zápalem a přesvědčením,
že strhl mnohokráte obecenstvo k bouřlivému sou
hlasu a na konec k frenetickému potlesku. Již
mezi řečí bylo znáti smích a potupné mluvení,
známka to přítomné oposice. Když předseda chtěl
řečníku, jak žádá mrav, veřejně poděkovati, na
jednou — kde se vzalo, tu se vzalo —objevil
ee jakýsi panáček, s řídkým knírkem pod nosem,
vychrtlou tváří, s cvikrem na nose a urputně
žádal za slovo, aniž by se legitimoval, neb ně
kterým z přítomnýchpředstaven byl. Jen na kousku

apíru měl tužkou napsáno: K. Pelant, redaktor
olné myšlénky. Poněvadž by tohle si mohl každý

napsati a za Pelanta se vydávati, předseda mu
alovo neudělil. Měl také na paměti $ spolkového
zákona, dle něhož při veřejné spolkové přednášce
nesmí jiný řečník mluviti, než který jest úředně
ohlášen a mimo to, že předseda jest za pořádek
a klid zodpověden. To by měli pokrokáři znáti a
neshánět věciprotizákonné!! Soudícedle „chování“,
že by to byl Pelant z Prahy, nemůžeme ani uvě
řiti. Nemaje slovo, roztáhl ruce a — obromný
pokrokáčský pískot a řev. Předseda prohlásil schůzi
za skončenou. Roztaženy race — a terrorický řev
znova. Mladíček chtěl však stůj co stůj své volné
myšlénky uvolniti a běbal jak posedlý z jednoho
konce sálu na drubý s „Volnou myšlénkon“ vruce,
což působilo velmi komicky. Katolíci si ovšem tato
násilnost a provokaci nedali líbit a potleskem i vo
láním svému řečníku se odměňovali. Hlak veliký.
Mladíček však přes to chtěl své rozumy uplatniti
a proto vyšvihnuv svou kratičkou postavu na stůl,
8 jednoho ua drubý ve svých zablácených botách
poskakoval a ve vřavě cosí blábolil. Jak se na
paroval, kroutil očima, křivil ústa, otáčel se na
všechny strany a působil velikou legraci katolíkům.
I bubičky posílal, jako to činí tejtrlíci v cirkuse,
Pokrokáři ovšem byli celí vzteklí, když viděli,
jsk telegraficky objednaná „veličina“ zdarmaklape
pysky a sfivyhrůžkami, „to se vám nevyplatí“,
sto odnesete“, jeden za druhým se pěkně vy
trácel. Naposledy, po hodinné houževnatévytrva
losti, se smutnou tváří odešel onen mladíček, jenž
si dal jméno Pelant, redaktor. Odlehěil si za to
v sokolském sídlo u Rydlů, kdež nrotizákonně ve
veřejné hostinské místnosti řečnil dlouho do noci
a apůsobem, jen sprostým lidem vlastním, drze
útočil proti církví a kněžstvu. Přítomní pp. učite
lové horlivě bráli sekund. Z jistých úst (známe
i osobyl) padla fanatická slova: „My je zničíme|
(kuěze). Pro ně nemáme žádný pardoní Žádné
milosrdenství! Žádnou spravedlnost! Ti si tronfají
na někoho, kdo tam není|“ Ale říci: „Pst, in
spektor! To by bylo obromení! Šup, a „furt“ 86
zalézál Ubohý jejich rozum! Dají se poučovati
nedostudovaným, odpadlickým mladíčkem. Tostojí
ve vědě tak nízko? Nebylo snad lépe si přečísti
Dra Musila „Od stvoření do potopy“ a j.? A nyní
otázka: Co tímto vpádem mělo býti dosaženo, že
byl atheistický řečník telegrafem povolán? Nic ji
ného, než připraviti půdu AL. Hajnovi, jenž brzo
bude jejich rozumům avítiti „0 volné škole“. A
pak. stibati nepohudlného, vynikajícího řečníka

s protivného tábora a — denuacovati. Špiclovetví
v nejhrabším slova smyslu. — Také špehonnsky
si počínaly mnohé schoulené, radikální postavy,

pilpě naslouchajíce soukroméma hovoru, i'poe:višky podrostu z volné pokračovací školy. Takhle
hrubým terroriamem chtějí vtloukati uvolněné my
šlénky besvěreckých potřeštěnců mermomocí ka
tolíkům. Ale naši jim ukázali, že mají rozum na
pravém místě, nedali se, na svých místech vytr
vali a statečně ubájili svě právo. Všecka čest!
Jen tak dále! Na stráž všude a do organisace |

Ze Smlřte. Místní odbor Ústř. M. Š.
rovedl po předchozím oznámení sbírka příspěvků

členských a daru Svatováclavského. Sbírka i
8 příspěvkem města Smiřic 40 K vynesla 440 K,
které svému účelu zaslány byly. Obětavým paním
a slečnám zdejším za laskavé provedení sbírky
vzdává místní odbor upřímné díky.

Z Hromova. Zábavný odbor křest.-sociál.
spolku v Hronově sebraje v neděli dne 25. listo
padu 1906 ve dvoraně „U mosfu“ divadelní před
stavení: Martin Chlubil aneb České díič patří do
české školy. Obraz ze života v 6 jednáních. Dle
povídky Kosmákovy pro jeviště upravil Svoboda.
Začátek o 8. hodiné večer.

Z Klášterce mad Orl. u Žamberka.
Dne 4. listop. konala se zdařilá schůze českých
katol. zemědělců v Klášterci, jejíž výsledkem ohro
mena některá nedochůdčata nevěrecká, spískala
na truc „pokrokovou“ přednášku dne 18. list. —
Tlumočníkem jejich snah byl známý odpadlík dr.
Bartošek z Prahy, který hned v úvodu avé řeči
prohlásil schůzi za protitlak proti oué katolické,
připojiv hanlivé posnámky o p. dra. Myslivcovi,
jenž prý musí v processu nastávajícím dáti satis
fakci za urážky žvatlalce expeditorce. Řečník na
vázal svou přednášku na 3 body: na poměr vzdě
laného člověka kcírkvi, na boj o školu a na re
formu manželství. Bylo by sice zajímavým uvésti
průběh jeho rozsekaných myšlének, a nimiž jinde
sotva by se mohl jako vzdělaný pán vytasiti, než
poněvadž takoví automatové budou pořád jedau
písničku o zvrhlých papežích a kněžích, chtějice
tím církev sesměšniti, bylo by plýtváním, kdy
bychom měli ty staré, dávno již potřené odrho
račky stále a stále vyvraceti. Což divu, že bano
bivé výroky řečníkovy narazily vždy u přítomných
katolíků na hromový odpor, jenž nedovoloval
chvílemi dalšího mluvení. Jen chlácholení, že po
přednášce zaručuje se volnost slova, zjednalo
trochu klidu. Avšak po řeči všichni tahonni „volné
myšlénky“ obrátili jinou. Když tamější kaplan
přihlásil se ke slovu a jal se předaášeti své ná
mitky slušným způsobem, spustili bandurskou,
chtějíce udusiti jeho slova, takže v tu chvili opu
stila ty syny svobodné i „volnost“ i „myšlóaka“,
protože jinému průchod pravdě dáti nedovolili,
Nespomohlo ani dovolávati se cti jejich ani pro
hlášení, aby křik nahradili vyvrácením vývodů,
nýbrž klackovitě byl p. kaplan irooickými poznám
kami a barbarským smíchem odbýván od strnulých
Šosáků. Klid nastal, až začal p. kaplan citovati
článek z „Čes. Učitele“ ze dne 31. října 1906
„Poctivost“ jako ukázku neupřímnosti p. řečníka,
jenž sice ponechati chce náboženství ve škole
(ovšem bez vlivu církve), kterýžto výrok však
předčítaným článkem jeho stoupenců, poplrajícím
jsoucnost Boha, úplně usvědčuje Be s nepravdi
vosti. V dalších námitkách musel se odpůrce p.
řečníka omeziti pro nepokoj jen nanejnutnější.
Proti snahám manželství rozloučiti jmenovány ně
které vědecké autority, liberální rozlaku zavrhu
jící. Skončena pak schůze za zvířecího řevu,
v němž uplatňovali svá hrdla nejvíce zdejší soci
alisté pod záštitou ruky spravedlnosti —policajta
kláštereckého, a jenž dobru činil ještě venku vzá
jemnými výtkami. Natao též podtknouti, že ač
přednáška měla býti hlavně pro klášterecké osad
níky, u nichž měla zlomiti dojem přednášky p.
dra. Myslivce, přece z Klášterce bylo účastníků
mimo pořadatele a jejich příznivce velice málo a
kteří byli, ti se štvavon řečí nesouhlasili, odauzo
vali sprosté výroky. Nebýti žamberských ochot
níků, sokolů a židů, bývala by schůze botovou
blamáží jak pro expeditorku, tak i pro p. Fidlera.

Z Přibyslavi. Za příčinouzaložení okresní
organisace svolali jame schůzi na Přibyslavském
okresu na 11. t. m. do Dobré u Přibyslavi, na
níž referoval p. Fr. Šupka z Hradce Králové.
Zastoupeno bylo 16 obcí počtem asi 150 osob.
Po řeči dvě hodiny trvající, za nadšení obecenstva
vykonala se volba okres. důvěrníka a 9 výborů.
Za důvěruíka zvolen p. Josef Král z Přibyslavi;
do výboru: Fr. Pohořelý ml., Vojtěch Kasal, oba
z Přibyslavi, Josef Bluc s Něm. Jablonné, Václav
Štefa z Vepřové, Jan Smejkal z Pořezína, Frant.
Němec z Hříště, Jan Král ze Šenfeldu, Tomáš
Dvořák z Volešné, Fr. Henzl ml. z Dobré. Na
okresu Přibyslavském pracuje se dosti čile v rucha
katolickém, až jest solí v očích našim nepřátelům.
Jistý prolbanec nepsal ve „V. 0.“, že pracujeme
jako sovy, bojíce se světla veřejnosti, Dále píše
ten „omvícenec,“ že nám kaplan píše přednášky,
a my že to po vesnicích čteme a balamutíme ne
uvědomělý venkovský lid. Milý socialigto, my
máme ještě tolik schopností a vědomostí, abychom
si přednášku sami aložili a řádně ji přednesli.
Jenom vás litujeme, že se z vás stala klepne, .
Jestliže si myslíte, že každý člověk, který nečte

vaše prolbané tiskoviny, jest klerikálem, jete na
ohromném omylu. e se s vámi tahati nebu
deme; atarejte se sám o sebe. My budeme pra
covati za cílem, který jsme si vytkli, statečně
dále. — V neděli 25. t. m. máme schůzi ve Ve
přové. Další práci Zdař Bůh!

Různé zprávy.
Nevé ukázky socialistické vudělá

vacl práce. Jak se teleg. „D.V.“ ze dne 8. t. m.,
byli trestní komorou v Důseldorfa odsouzeni důvěr
níci s00.-dem. kovodělnického epolku a to: zámečník
Otto Wahr a Jindřich Krammer pro zločin loupežné
krádeže, jiš dopustili se vloupáním do katolického
kostela, první ke 4 měsícům a drubý k 5 měsícům
těžkého žaláře. — Roznáš-čí sociálná demokratického
časopisu „Volk“ v Amsterodamě byli nucení zahájiti
stávku, aby se domohli zvýšení mzdy. „Obrsoudrazi“
jejich pošadavky stále odmítají a za stávkokaze uží
vojí králov. poštovního úřada, dávajíce evůj list do
račovati poštou. Stávkující rozestavíli u administrace
listu stráže. „Právo lida“, „Zář“ atd. jakoby o tom
nověděly. — Sociální demokraté mají ve Vídní velko
nákapní společnost pro rakouské spolky konsamní;
v čele podníku toho stojí žid Karpeles. Dle zprávy
nedávno vydané činí obrat společnosti 6,66 776K.
Ač obrat jest veliký, obnáší čístý zisk pouze 8.394 K,
třeba še hrubý sisk činí 129.787 K. Jest viděti, de
socialističtí obstaravatelé konsumu dají ai za ovoji
práci z mozolů dělnických besky mnoho platiti a že
„S lásky k bližnímu“ pamatují víc ne své kapsy neš
na hmotný prospěch soudruhů platících.

Budkistický professor. V Berlínězačal
nedávno jakýci potrhlý učenec velebiti badbismas nad
křesťanství. Netrvalo to dlouho a názory badhistické
dostaly se také už k nám, protože Čechové od jakžira
hledají pravdu mezi Němci přese všecky výstrahy roz
umných lidí. Takový jeden badhista + osobě profese
sora dějepisn vyskytl se posledně také na reálce v P.
Učený pán má svým žákům přednášeti dějepie, ale
velmi často zabočí na pole zcela jiné, buď že ae chce

před žáky pochlubiti, co všecko umí, anebo že není
na další stať v dějepise připraven, začne místo děje
pisu nábožensko-filosofickou polemiku proti křesťan
ství. Není hodiny dějepisné, aby náš milý budhista
neprojevil nějekou nepřátelskou poznámka proti kře
sťanství, které je mu patrně trnem v oku. Všechna
náboženství nalezla před očima učsného profossora
větší neb menší milost až na to křesťanatví, pod kte
rýmžto jmenem rozamí dotyčný pán předavším nábo
ženství katolické. Žácisami vycítili aš z pichlavých
posnámek zlomyelnost pana profesora, ale také po
zorovali ty jeho nelogické skoky v jeho náboženské
kritice a ještě více velikou neznalost náboženství kře
stanského. Tak ouehdy chtěl učený pán mezi jiným
ukázati svým žákům, že budhismus je lepší, jelikoš
budhismae káže milovati dobro z té příčiny, če je
samo sebou dobré, kdešto prý křesťanství miluje dobro
za odměnu, majíc s Bohem jakýsi kompromies. Kdyby
pan professor nečerpal své náboženské vědomosti o
křesťanství z „Časa“ a „Oavěty lida“, pak by ovšem,
kdyby byl nestranným, mluvil o křesťanství zcela
jinak. Křesťanství totiž zaá lásku dokonalou a nedo
konalou. Ale pan professor obce míti mermomocí bud
bism. Nuže tedy af koná i on dobro, protože je dobro.
Vyučovati dějepisu je zajisté dobro; nuže, ať pan bud
hista, řídě se badhistickým učením, nežádá za to
žádného platu, žádných kvinkvenálek a šádné pense,
ať nezavírá se státem žádného kompromisu v této.
příčině. Bidbisté mají učení o stěhování se duší
z člověka do zvířat a naopak. Vidíte, drahý pane,
kdybyste toto učení šákům odporačoval, museli by
věřiti, že kdysi bývalý kůň stal se professorem aneb
i doktorem filosofie a naopak. Ostatně dějepis má
býti dějepisem a nikoli kritickým rozborem nauk ná
bošenských aneb náboženským štvaním. — Pane pro
fossore, něco jste přečetl z popletených myšlenek
„Volné myšlenky“ a místo co byste jako „svobodo
myslný myslitel“ uvášil také kriticky obrana strany
napadenéjpřijímáte Isbnšnicky a bezmyšlenkovitě pro
tikatolické nápady hnedza své, Jen ven s ton vaší
vědou ze školní síně, ven na veřejnost! My ei pak.
důkladně na vaše rozamy posvítíme.

(3) Jak pracovali ma Moravě prů
kopníci „vyššímravouky“ proti katolie
kým kandidátům poslamoctví. Kamže se
došlo uš v moderních názorech? Jímá přímo úžas.
Dad drzou nepoctivostí protikatolických stran, které
se neostýchají křičeti, že dají našemu lidu lepší mra
vouku než jest katolická. Nikdo tak nedovede prak
ticky prováděti heslo „účel posvěcoje prostředky“
jako úskoční nepoctivci stran krajně nepřátelských.
Zloba protikatolíků nasadila všecky páky, aby výsle
dek voleb ukazoval něco jiného, než po čem jádro
moravských Čechů tonžilo. Téměř před užší volbou
rozšířili naši odpůrci prolhanou pověst, že nejdp.
biskup Hayn odevzdal blas protikatolickéma Němci.
O katolickém kandidáta Šrámkovi rozšířena na Zdou
necku prolhaná zpráva, že právé seomřel,Proti našemu
Smýkalovi rozšířen podvodný plakát, v němž odpora
čoval volbu socialisty Merty (ll) „B. Koukal, stolařsk
dělník a kandidát křesť. sociální strany v Brně.“
moravsko-badějovických „Našich Novinách“ pod nad
písem „Katolíci, Moravané,“ napsáno, že víra ohro
žena není, proto prý mají voliti katolíci aocialistu
Toužila. Vždyť prý biskap brněnský volil německého 
odpadlíka Baerana. „Lid. noviny“ ieraelity dra. Strán
ského napsely, že farář Dědek v Sebranicích diktoval
ve škole dětem leták pro katolického kandidáta s pou
čením, jak se volba provádí; zároveň prý dětem řekl,
aby napsané doma otcům ukázaly A nejednou a a
kázalo, če to všecko bylo ničemnou lží, vymyšlenou
£ nouze na potapa katoliotra. „Znojemské listy“ nas
psaly, že katolický kaodidát Kachynka byl zapleten
do jistého procesu. Ale nedodaly, že ten proces stal
se na křivé udání nopříčetného člověka, který mu
před soudem nic dokázati nemobl. O katol. kandidátu



Horákovi rozšiřována leř, že ve svém rodišti Miloti
-eloh dostal tři hlasy, že neumí mluviti, s t. d.

Školní ominvenka s minulého sto
Jetá. Volejníkovádala vsimě spravit rostrhané boty
svého synka k obuvníkovi. Poněvadž hoch jiné obuví
neměl, přerušil zatím dkolní návštěva. Švec boty
dlouho neodváděl; ta se Volejníková k svéma úžasa
dověděla, že v botách na správu poslaných — chodí
syn šercův. Tedy nepsala panu řídícímu M... tuto
prostomyslnou omlavenku: „Važení Pane Řidici ja
sem Pepšu nemohla pastit do školi protože je Pozdrel
mlachuba měl je mit do neděle a zatim jeho klok
v nich chodil celej tejden a mi bili za blázna tak se
nemrate po neděli zas bude chodit však badu ráda
bestoho doma všecko kdo co je sežere s ucton Anna
Volejnice Čie. 24,“

Naši vyhráli. V poslanecké sněmovněza
mítnat byl návrh Mottalův, jímž ae celá řada veřej
ných záležitostí přidělnje zemské samosprávě. Pro
návrh hlasovalo jenom 119 poslanců: 60 Poláků, 36
poslanců mladočoských, 17 konservativních velkostat
kářů, 2 charratští a 4 němečtí poslanci konservativní.
A avéte div sel Mludočecbů, — kteří tolik horojí pro
samospráva zemskou, scházelo při blasování — 28,
mezi nimi h'avy jejich dr. Kramář a dr. Herold, kterýž
den před tím v debatě ujišťoval, že v nové anémovné
budou autonomní snaby movhem silnější a že bez o
volnéní centralisace nelze počítati na způsobilost no
vého pariamenta k práci. Hezky naši páni poslanci
mlaví, ale když mají přiložiti race k dílu, ti tam.
Věra nechce-li býti národ náš ve Vídni jenom ne po
uměch, nechť mi k příštím volbám připraví pořádné
koště. Katoličtí Moravané svým vítězstvím při právé
uplynulých volbách zemských ukázali, jak koštětem
zatočiti,

K vánocům. V době předvánoční zanese
obecenstvo do obchodů statisíce — a to bohužel při
nepatrné národní uvědomělosti našich dam, jejichž ru
kama procházejí tyto obnosy jistě ze tří čtvrtin, do
obchodů nečeských — a ponejvíce do obchodů ži
dovakých. Máme eoad nějakého důvodu, proč se tak
stává? Nemáme! Dnes v každém městě není obchod
ního oboru, v němě by nebyli zastoupení naši snaživí
lidé. Porovnáme li zboží jejich se zbožím firem rašich
národních odpůrců, shledáme, že není rozdílu ani v
ceně, ani v jakosti, Náš český obchodník jest dnes
stejně zdatný a schopný každé soutěže, tak jako ob
chodník němec nebo žid. — Otcové rodip, nám :esmí
býti již Ibostejno, kam se zinášsjí vaše těžce vydělané
peníze. Podporou českého obchodu, která vás žádnou
oběť nestojí, podporujete a upevňajete posici vlastních
lidí, na níž spad bude bjedati chléb avůj některé z
vašich dětí. — Tradice nedůvěry k českému obchodu
tábne se jak mořský bed, hlavně rozhovory našich
dam. Matka mluví tak před dcerami, poněradž slyčela

vjiž od savé matky chváliti a vynášeší závody židovské
a banobiti obchodníky české. Nopřesvědčí se mnohdy
za celý život, že to, co ansd mělo ještě přee 40 lety
jistě své oprávnění, dnes již dávno není pravdoa. Ne
žádáme od vlastenectví českých žen než tu nepatrnon
oběť, aby se přesvědčily, že v závodech křesťanských
Českých obchodníků badou zrovna tak dobře, nei
lépe obsloužení, než v závodech židovských, v závo lech
nečeských. Nolze zazlíti neuvědomělé ženě chaďass,
jejímž jediným právem jest to, že smí avůj těžce vyzě

Janý groš utratiti tam, kde je jf libo — ale cu máme
říci o vzdšlaných paních a dcerách našich vynikajících
lidí a národních předáků, které zanášejí po celých
stovkách do rakou německo-židurských [?

Stastmá Ktalie. J k pod panstvím liberálů
a svobodných zednářů vzkvétá slunná Italie, poznat:
možno z následujících dat. Dle úřední atatistiky z roku
1904 j-st tu an Ifabetů, lidí neznajících ani číst aui
psát 589, věsho obyvatelstva; v to se počítejí li'é
nad 2U let. Na venkově jeat to ještě horší; analf«
betů jest ta 66'80%,,

Německé ukonšky ma české umi
versitě z odbsra fysikátního právě zrošeny, pouze
zs zákonů a hygieny mají se i dále konati něnecky
kouečně tedy odstraněno to snižování jazyka českéh »,
jako bychom ry Čechové byli národsm méné cenným
Na německé uoiversitě konají se zkoušky jen nímwecky,
u českých ss jim aui nezdá, Pěkná to rovnoprávnost.

Zahrady bez plotů jsou vždyckyznámkou
rozbáranosti hospodářství; zahrady oplotěné zemi,
-dřevěnými tyčkami neb prkuy připomínají každému
majitel, že ku urému hospodářství nelne a pravou
láskoa, že bo tu uetěší, kdežto zabrádky se živými
"ploty ukazují takřka na dlani rozjasnéné ardce hos
„podářovo, který v zibradá vidí kus svého Živo'a,
ktoráž jest wu zlrojem osvížení a blaha po různých
trampotách. Na ploty živé má se především pvuž.ti
kfovin, jež přinášejí i jnak ožitek, jako na př.líska,
angrešt, vrby, a pak zvlášť se odporučaje babr. Ž vé

* pluty jsou nejlacinější ochranou pozemku a láluě
" pěstěné vydrží až 80 let.

Pekelný strej založenv chráměav, Petra
v- Římě. Stroj sice vybuchl, ale téměř šádné škody
nezpůtobil. Po pachateli není stopy.

Přistupte k „Dědictví sv. Jana
'Nepomuekého !“ Již příštího měsíce před Vá
noci vyjde podíl „Uědictví av. Jana Nep.* na rok
1907, jeož zajisté každého překvapí svou boba
"tostí. Pět překrásných ceoných knih v dokc
„malé úpravě typografické podáno tu bude zdarma
údům „Dědictví.“ Jsou to tyto knihy: 1. „Jaká

Cena brožovaných

má býti neše víra“ od Filipa Jana Konečného,
2. „Paměti Vavákovy“, 3. „Povídky“ od J. Baara,
4. „Posvátná místa království českého“ av. I., ob
sahující bohatě ilustrované dějiny a popisy svatyň
ve vikariátech českobrodském, černokosteleckém,
monicbovickém a proseckém, 6. „Svatá Hora“, bis
torické povídky od Al. Dostále. Údem „Dědictví
Svatojauského se stane, kdo zašle uepatrný vklad
20 K jednou pro vždy na adresu „Ředitelství Dě
dictví sv. Jana Nep. v Praze na Hraděanech.“ Kdo
přistoupí do konce r. 1906, obdrží mimo zmíně
ných 5 knih také objemný podíl za rok 1906 a
ješté několbk knih ze starších zásob nádavkem.
Užijte tedy táto veliké výhody a přistupte co nej
dříve za úda k „Dědictví av. Jana Nep.“

Vellké vítézatví katolíků při zem
ských volbách ma Moravě. Ve všeobecné
kurii získali proti všem stranám jiným katolíci
polovic mandátů (7). Ve volbách za III. kurii
zvoleno 16 katolických poslanců. Nadto přijdou
ještě někteří našínci do užší volby. Moravský lid
katolický promluvil konečně určitě, důrazně. Sláva
statečným našincům

Listárna redakce.
Do Úpice, Žďárek, Velkého Poříčí.

Uveřejníme příště, Prosíme o strpěsí.

Na dotazy. O povazenáboženskédebatty po
kračování příště. V týdenníku nemůže býti vše na
jednou. — Ze výrazu „zlobná nerodnost“ náš nejdp.
biskup nejméně užívá, to dosvědčiti mohou právě
ti, kteří a Jeho Milostí nejčaštěji mluví. Lokálku
O opravě residence napsal nám pozorovatel a náš spo
lupracorník beze všeho popudu shora, pouze z vlastní
aatopsie. —

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 17. listopadu 1906. 1

bl plenica K 13'00—13 40, žita K 10:50—10 90, ječma
ne K 1040—11'10, prosa K 00'00—00*00, vikve K 900
—1000, brachu K 18-00—22'00, oves K 6:30—6:80,
čočky K 00*00—00'00, jahel K 20 00—00*00, krup K
18-00—00-00, bramborů K 3-00—3-20, 1 hl jetelového
semene bílého K 90'00—00*00, 100 kg jetelového se
mínka čer. K 96:00—100'00, růžáku K 0*0—0'00,máku
K 44:00—00'00, Iněného semene K 00:00—0000, 100
kg žitvých otrab K 1200—1260, 100 kg pšeničných
otrub K 12'00—00'00, 1 kg másla čerstvého K 200
—2-40, 1 kg másla. převařeného K 0.00—0.00,
1 kg sádla vepřového K 169—164, 1 kg tvarohu K
028—0:82, 1 vejce K 0-7—08, 1 kopa okurek K 000
—0:00, 1 kopa zelí K 440—880, 1 kopa kapusty
K 1:860—3:60, 1 bl cibule K 4*00—5-20, kopa drob.
goleniny K 0-40—000, 1 pytel mrkve K 1*40—1-80,
1 bečka švěstek K 0:00—0'00, 1 hl jablek K 4:00—
1600, 1 hl hrašek K 500—14'0. — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 17. listop. 19086 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hoktol. 487, žita
237, ječmene 7606, ovsa 843, prosa 8, vikve 26, hra
chu 23, čočky 0, jahel 27, krup 66, jetel. semínka
34, lněného ©semene 00, máku 7. — ».) Zeleniny:
zelí 244 kop, okurek 00 kop, kapusty 95 kop, cibule
110 bl, drob. zeleniny 192 kop, mrkve 78 pytlů,
brambor 230 hl, raláta 00 kop. — 3) Ovoce: jablek
136 bl, hrašek 29 bl, dvestek 00 beček. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 2 kusy, podevinčat 640 kusů.

Knelppova sladová káva
dlezpůsobuKathrelm bn nod pánev

80 hal.), vázaný 90 hal. (poštou 1K)

ocha zřádnérodiny
který při nejmenším odbyl pětitřídní školu, přijme

do učení

na řezbářství neb sochařství
(ve dřevě)

atelier sochařsko-řezbářské pro práce
kostelní

J. Muniak, HradecKrál.,Pětldomí, č. 286.

Sděluji všem velevášeným příznivcům, že
mém stále na skladě v nejhojnějším výběru

pravá přírodní vina všech druhů:
uherská. dalmatská, rakouská, šampaňské,

borguůské, atd.

Jako dlouholetý odborník v obchodu 8 ví
nem obeloužím každého k úplné spokojenosti.

Upozorňuji zároveň své velevážené zákaz
níky, Že větší objednávky na venek
dlužno obatarati nyní co nejdříve,
ještě před zámrzem, poněvadžza zimního
mraza není možno víno tracsportovati.

Do vzácné přízné se poroučí v hluboké

| úctě oddaný
Adolf Bařtipán,
hotelier v Adalbertinu.

PSKE|BEKÁ
SERAAe

Čtěte! A
Z domácnosti soci- M

álníich demokratů. u
Řada li. 8 WB“ PíšeHradecký.

Vyšlo jako 9. a 10. číslo „Časových Úvah.“

Již prvý díl hořejší práce těšil se tak značné
pozornosti, že byl vydán v II. vydání. Zajisté že
i II. řada, která ještě zajímavější světlo vrhá do
poměrů ve straně socialistické, bude čtena se stej
nou horlivostí.

Stran 64. Cena 16 hal.

Při hromadných objednávkách větší sleva. "JB
Objednávky vyřídí obratem

administrace „Časových Úrah“ v Hradci Králové.

Se tested
a“ "am
9 Cvičení c

snoubenců.
Ku potřebě

duchovních správců i katolických
snoubenců upravil a konal

Antonín Kaška.
Stran 44, registr. 89 Cena 1 brožova
ného výtisku 50 h, vázaného červeně

v poloplátně se zlacením 380h.

©| Objednávkyvyřídí Bisk, knihtiskárna. 6)

E- c |m
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P. T.

„ 28 příčinou vysokého vyznamenání, jímě
SOtiletá poctivá snahu a úmorná píle naše koru
nována byla udělením titulu

Ma, a král, drortlo dodavatel

dostalo se nám od milých obchodních přátel a pří
znivců našich ze všech stran tolik blahopřejných
projevů, za něž tímto nejvroucnější díky vzdáváme
a tím ojíštěním, že stálý rozvoj a zdokonalení

našeho starého renomovaného závodu
budeme nyní míti tím úsilovněji nu mysli i bude
naší snahou, abychom jako dosud, i budoucně
Čestně čelili všem nejmoderoějším požadavkům a

no tak důvěry našeho P. T. zákaznictva hodnými.

Děkujíce všem ct. pp. příznivcům a přátelům
našim za dosavadol jich hojnou přízeň a podporu,
prosíme, aby nám tuto i na dále laskavě zachovati
ráčilí a znamenáme v úctě oddaní

cís. a král. velkozávod s nábytkem
a dekoračními předměty

K. V. Skuherský
v Hradci Králové.

a5aSe5e5e5e503ESPCESPSS53SPSESBS25:ELTTATO
pe“ Každýgm

křesťanský dělník
má odebírati svůj odborný týdenník

„Práce“.
Předplatné činí pouze 3 koruny ročně.

Administrace „Práce“ v Hradci Král.

stavební57
l

AKATaaattateknj
Nová drogerie

„u Anděla“

Jana Vaňka v Hrada Král.
proti Grand-hotelu.

Váženémuobecenstvuv Hradci Králové
a okolí dovoluji si zdvořile ve známost nvósti,
že jsem zřídil v Hradci Král. naproti Grand-hotelo

moderní drogerii, obchod
- materialní a barvami, 

spojený s velkým skladem fotografických apparátů,
| jakož i potřeb toiletních. Pro domácnost koření,vína,

čaje atd., jakož i gumovézbožíchirurgickéa obvazy.

Vždy hojmá zásoba zboží čerstvého, obsluha
velmi solidní a ceny mírné.

V té naději, že se mi laskavé přízně ctěného
obecenstva v hojné míře dostane, an mojí snahou
bude vždy každého úplně uspokojiti, znamenám
se v dokonalé úctě

POYNÍ DÁKUDNÍ JTAMĚL
látek pro domácnost, jakož i dámských apánských
látek jest u Tkaleov. výrobního spole
čemst a „Vzájemnost“ v Hronově. Téžlze

obdržetipztte zboží 30mt.,obsabujícíkaždůrůzné látky, zejména: plátna, oxfordy, bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, konafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti
za K 12-—, vyplaceně od korua 20— výše.

Vzorky a cenník zdarma a franco.

Alelier sochařsko-řezbářské
A Aa a ,

22 23 pro práce kostelní ::

J. MUNIAKA V HRADCI KRÁL.,
FĚTIDOMÍ Č. 286.

Doporučuje se slušně P. T. ducho
venstvu k provedení uměleckých prací,

| jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, zpo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, soch usrětců, kracifiksů,

rámů atd. atd.

| RčÁ

Opravuje a obnovuje staré
kostelnípráce. Jan Vaněk.

Výkresy a rozpočty na požádání. POZE OA

OOO000 ————

Atelierpro cířkevnímalbuG/| *ovérna nábytku
a výzdobu chrámovou

Josef Mah , Ant.Miůihlanástepce,
w Nové Pace (Čechy),

provádí s odbornou znalostí malbu chrámů
všech slohů (malbu temperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
Jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd,

49

Čelná doporučení od veledůstojného ducho
venstva k volnému nahlédnutí.

CODEPOOVÉHO ZDUŽÍ

Adolf Novotný
v Týniště n. 0.

zve ct. obecenatvo k návštěvě svých továrních
skladů, v nichž zřízena nyní podzimní

výstava.
Prospekty výrobků zasílám zdarma.

©č

| |
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©
O

©

8
3
©

8
8
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„opravy. —
na kostele a farní budově

v Čechticích
rozpočtené

na práce řemeslné a hmoty |, . K 7024-26

práceruční, dovozy . „ 157279
Úhrnem . . . K 860105

V podmínky lze nahlédnouti u níže
psaného patrooátního úřadu v úředních hc

ach a offerty přijímají se do 18. prosince1906.

Knížecí patronátní úřad
vwDolních Kralovicích.

BARHBYR

Mravný hoch
pokud možno z měšť školy

přijme se do učení u
Jos. Kieslicha,

majitele uměleckého závodu pozlacovačského
v Hradel Králové.

» , v

Úsobní úvěr
Samostatná spořitelní a záložní družstva Spolku

- úředníků.poskyroj při nejmírnějších podmínkách: půjčkytéž na delší splátky. Zprostředkovatelé vy
:Pa loučení. Adresy dražetevedělí bezplatně: 

' "centrální ředitelství Spolku úředníků,

pro duchovní,
úředníky atd.

Vídeň, Wiplingerstrasse, 25..

800000000000000008

Záložní úvěrní ústav v Hradci Král
jakož i jeho

m ©Bliállsa SorailslcáS O
-I Ň)

3 přijímávklady O
AM vý,

čstas na pokladniéní poukázky proti 90denní výpovědi č)i
BE“ dnem 15. října t. r. počínaje"i

až do odvolání na úrok

Poukázky vydávají se na 100, 500, 1.000 A.5.000 korun,,: AOŘ
úrok vyplácíee čtvrtletně.* S
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k
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| K nákupuzbožídopo- — 00000

ručuje se obchod firmy velkozávod: v Pardubicích.
Cenylevnéa pevné.© Lodděl. n sklad sukeon a jemných látek na yLa

+ II. odděl.Dámské látky hedvábné, vlněné a prací. 14i Očekávajíce lask úvště ilél

Při ee „plavení IL. odděl.Koberce, záclony a výbavy pro nevěsty. nutí mše W03 "beznávěténe ekon,
* ú NB. Zvláště upozorňujemena fiše zefírové kanafasy a trváme v dokonalé úctě

„pay UPOM vby ROAA Růžička 4 Róssler.> P

X G0DX 890 XGSDX HSD GSB X | | Zalotonor 1660, K

*Jan Horák,soukenník
i vRychnověnado

zasílá na, požádání vždy

dle roční salsony kollekci
nejnovějších druhů pravých

vlněných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- icizo

zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele

M důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Ž vslejemné látky na taláry.
A Též na splátky bez zvýšení cen!

X 0 XČB3XGODXČP XČOIX

avštivenky
všeho druhu

nabízí bísk. hnihtiskárna v Hradel
Králové.

We
Uznaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů, příkrovů, koberců a

kovov ho náčiní ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonnémn. Orl, č. ny

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotovézboží
k výběru franko.

Adresování všdy doslovné se vyprošuje.

x

x
Žč

'
E85XG6DX669XI663X

Továrna rode++r+o
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likórů

JČ Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

py dříve sávodma sušitkování ovoce, salošený A I

osorňujeme zvlášť na Kafe čný a pří takové
jakost velmilevný k avýbornouSlivovicí, vše v o pálení avlastní výroby.

Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
stříbrnoumedailí

1891na jub.Zl velašémedailePrase:

Sadoní:sl =nými diplomy 4 prórem rašení slaté

Solidníobsluhapřuírných

Vyznamenán státní medaili.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje 8e

první a nejstarší odborná dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k zhotovení veškerých ko
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od něj
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čisté a důkladně

shotovuje se v mé vlastní dílněen rněně, čímě umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu prácí trvalou A
uměleckou zu ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskon Milostí rovido
vány.

Mešní nádoby jen v ohni
zlatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se rychle, řádně Aa
levné vyřizují.

Vše zasílám jen poáoaném
Chuděím kostelům možnosplácet bez přirážek.

SRB“ Sta odporučení a čestných uznání po ruce. “jšj
Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň

a důvěrn závodudomácímu.

Vzorky, .. zpočty, nákres
hotové z ožína ukázku fran o
se zašlou.

První výroba

věžnich

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.

ud ily“
a školy hudební

—: pro všechny nástroje :—
v nejhojnějším výběru

stále má na skladě

ryní královéhradecké

Imihkupoctrí,antikvariáta=— závod hudební ——

Bohdana o
elichara

v Hradci Králové.
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.

— Denní prodej novin. —

Chrámové svíce
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

velikonoční svíce nustry,

eaškaly)s krů svíce kostelní stepaškaly) s krůpě- :
jemi krve a ranami, arinové,
též krášlené E be
ránkem velikonočním,

třínožky hladké,

neb krášlené,

zápalkový drát,
svíce obětní"if

ve všech velikostech

sloupky voskové a
polovoskové,

Mřeséní lisíy
(ex offo) 40 kusů za 80 haléřů nabízí

Biskopská knihtiskárna,

JAN KALIS,
hodinářa zlatníkv n n. Kn.he a

nůMORTONm Os š
Sg

: 24o
„8
BZ55

z,
B

nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní bo

diaky všech druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných Potisky, prrtenskříních. Zlaté a stříbrnéskvosty, jako: náramky, jehly
a j. v nejmodernějšímPdrodení zúplnou8úplnou k
Důvěry hodnýmzásilkyna výběrtéš i na splátky

„bessvýšenícen.—Zalošenor. 1848.

svíčky ke křtu,
jakoži veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

Bv. přijímání a BY. ruču. : je veledůst. kruhům
biřmování se stubami hachovním největší apeci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL'
akciová svíčkárna a voskárna

v Mládé Boleslavi.
Továrnísklad: PRAHA, Václavské náměstí, 40.

Telefon 914.

Tovární sklad: Plzeň, Saská ulice č. 7. Telefon č. 416.
Vyznamenánona výstavách:

Pardubice 1003, slatá medaile.Pačiž 19005, zlatá
medalie.Londýn 1908, zlatá medaile.Praha 10086,
diplom čestného uznání. Wideň 19086, zlatá medaile

Antverpy 1906, zlatá medaile.
Výrobky všestr. uznané, Vzorky a cenníky zdarma a franko.

E
čeobecná úvěrní banka

w Hradci Králové,
filiálka ve Vídni VI., Getreidemarkt 18,

přijímáVklady od 1 K počínajena
úrok 4/—5"/, dlevýpovědi.

Záruka hotově splacených závodních podílů, fondů
reservních a jiné.ca. K 400.000'00. Složní lístky

pošt. spořit. zašlou se na požádání zdarma.

poskytujeIpůjčkyúředníkka,E ěltám, důstojobchodníkům důvěryhodným
všech stavů na rýhvýhodné splátky.

Poekytaj zálohy na cenné papíry a skvosty a
zabývá se všemi obchody bankovními.
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hod L =+

právě začaly vycházeti
99090 © ještěty staré,pravé,

+000.. = nefalšované©—

AÍOTNÉ VÝSUJI
nákladem knihtiskárny

ŘÍ benediktinů rajhradských v7Brné.

Dosud vyšly 8 sešity po 80 h.

a kdo chce se dobře pobaviti,
nemeškej zaslati peníze předem, neboť
při zaslání obnosu předem dostane

sešity vyplaceně.

| darma úplný seznam Knih,

„ | obrazy, —křížové
cesty — postní
obrazy atd. ZZ

doporučuje

„ Hlávka, atelier pro církevní
malbu,

Praha-Vinohrady,
Čelakovského ul. č, 9.

Nákresy a vzorky franko.
Na sta doporučení k volnému nahlédnutí.ZAL

[EZ pozor! “gN "UE

Unělakéu řezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty prodomácnostatd.provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradel Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Cemy velmí mírné.

ODOOOOOG0OOOOOCX
Půjčuji za nejmírnější poplatky

obleky
Je všem národ, slavnoslem

všech druhů

výt“

ja

!
C. k. místodržitelstvým koncessovaná.

Realitní Kancelář

Inž.C. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

Váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemaká, tak

zahraniční.

Kancelář „Hůtel Hyršl“.
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

Udělejte maličkým radost a objednejte

v Papežské knihtiskárně
benediktinů rajhrad. v Brně

Ročně 10 sešitů o 2 arších

== zalK 60M

Paramenta.

Ignáce V. Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

(bratr P. -J. Noškudiy, (aráře vo Yýprashtieich)

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod

praporů a kovovóhé náčiní.

se na požádání franko zašlou,

Ne=li,
dopište si o něj a nebudete litovati,

neboť najdete tam

souborné vydání

spisů Kosmákových

P. Pavla. Křížkovského

a mnoho jiných zajímavých,
zábavných s poučných knih.

B Čtěte a rozšiřujte
tyto spisy, jež právě vyšly

v IL vydání:

Z domácnosti sociálních demo
kratů. Prozrazuje J. P. Hradecký.
Cena 16 hal.

Jubileum marianské a Lurdy.
Píše Dr.Fr.Reyl—Cena8hal.

Husitetví a svoboda. Píše Jiří
Sahula. — Cena 8 hal.

GO

———————
Oap* Velejemné "E

zákusky k čaji, kávě, vínu
a čokoládě

j80U———

[omnickésuchary
které v nejlepší jakosti jen s pravého horského

másla vyrábí

Petr Vinklář,
—% vyrabitel vyhlášených sucharů :—

vwLomnici n. Pop.
Mooho pocbvalných uznání, v místě aamámy

na nejlepší.
Zásilky v každém množiví, dobírkou vyřízení

obratem.

5. zal ©ně 1v=rněkně
TE Kašdď or ne úddmírauspokojí.

Fr. Jelínek, Slatiňany, Čechy.

SASANAOSA A ONANANO

Biskopská knihtiskárna v Hradci Králové
nabísí školbí knihy:

l. Malý katochismus
katolického náboženství.

Coua 1 výtisku vázaného 30 k.

2. Střední katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 k.

3. Velký katochismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku rázaného SO hb.
Katechinny jsou na valné schůsí biskupů ra

Boaabýchva Videí4dne9. dubna 1904.

Prodej ro knihkapce jakos c. k. školního kniho
skladuo 18%, slevou proti botovému saplacení.

Rozdflení pro chudou dkolní mládeš neděje se

vicepro vímc. k, okr.škoníchrad, n ně aa11
lístků — jež ednom vlepeny jsou s příslužn
světlením do óho prdnjí se tv

podnáhodruhukatechiraaarechudé. Jepoměru,vjakém.pro ta kterou skoluzakoupeno, zcela ved

vě dostane se pomáérnýpočet (přes 18%.)pro tat búkolu

zdarmapro chudě.
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Rozmanitosti.
Vídeňské pravidelné trby a vý

stavky Ječmeme nebadou již obesílánys Čech;
tak usneseno v českém odboru rady zemědělské pro

království České. Čechy masf sí své kapospřilákato Prahy.

Za soverní dráhu císaře Ferdinanda po
sostátnění od r. 1006 af do zániku koncesse čráby
r. 1940 bade vláda platiti dosavadním akcionářům
hlavně Rothachildovi ročně rentu'80,587.000 K. Příjmy
sever. dráhy r. 1904 činily 92,600.000 R, s čehož Čistý
výcos 33,600.000 K, doufá proto vláda přece ještě

v pějakí zisk. Hlavní ovšem obrábl a shrábno ještěšidŘot schild.
Kdy jest před úmrtím oplatná

směnka průkazem poskstal passivý
— Zůstavitelem přijatá směnka, jež stala se před ú
mrtím zůstavitele aplatnou, může jen tehdy jako
průkas pozůstelostníchpassiv ve =mysla odst. 6. min.
nař. ze dne25. Července 1863 ř. š. č. 148 býti uznána,
kdyš strana podá důkas, še směnka skutečně teprve
po smrti sGetavitele byla zaplacena, Náles práv. soud.
dvora se 14. října 1906, čís. 10.916, Fin. min. č.
2798 r. 1906. popl. příl. č. t.)

Poštovní úřad pre jediný dům.
V Chbicsgu jest dům o 17 poschodích, v němž je 1200
obchodů; v těch zaměstnáno jest 6000 lidí. Pro tento
dům zřízen byl samostatný poštovní úřad, jenž má
denně aš 45.000 zásilek. Listonoši ai velmi libují, že

aj výhodnější slaábu neš jejich kollegové, ještoelektrická vytahovadla spojují všecka poschodí.
Za vejce vydáno v Aoglii r. 1906 přes 148

milionů korun. Vejce se vždycky prodé, coš jest našim
bospodsňkám mocnou pobídkoa, aby si hleděli chova
elepic. Na př. letos stojí v Hradci Král. jedno vejce 8 b.

Drahota masa jest nyní nebýralá. Vina
toho svádí jeden na drahého; řezníci durdí se proto
na roln ky, rolníci a spotřebovatelé vůbec ne feznlky.
Bolníci nežádají za dobytek přemrštěných cen, ale

vných a slušných; s mají k tomu také plné právo.
olání řezníků a jiných, aby otevřeny byly hranice,

jsou slabou útěchou, še maso bude lacinější. Jinde
mají sice dobytek o něco lacinější než v našich vlas

tech a ve Vídni, ale hojnost ho nikde není. Uá i do
jižního Roska dováší se dobytek. Dobytek se Srbska
nás také nespasí. Tam se trhy dobytčí obrací na jiné
strany a laciné maso se uš doma zpracuje; nepomůte
ani dovolený příhon dobytka z Italie, ani kdyby 1
z Baska a Bumopska dovoleno dobytek dovážeti.
Takto jenom stoupne domácí chov, jená aamo sebou
se pak přec povanese. Nedostatek lacíného masa jest
mocnou pobídkoa, abychom si více hleděli chovu
drobných svířat, králíků totiž a drůbeže. Chov drob

ných zvířat dá se vědy a menší režií prováděti,atemš vyzíská se také bojnost laciného a výživného
masa. —

Žena starostou. Z ahsrskéobceRsak vy
etěhovali se všichni dospělí muši za moře, tak že pří
poslední volbě sterosty nebylo ta ani jediného mag
ského kandidáte; zvolena proto sterostou žena. Také
na uberském Slovácku v drátenickém kraji bývají o
sady bez mašů, jen kdyš trochu mohoa pracovat; a
vmoravském Slovácku jest několik dědin zvěroklesti
telů, s nichž jerem téměř všichní dospělí moži a mla
díci rusejdou se po světě za šivobytím.

Do mebe volající příkoří způsobilizase
Maďaři ubohým Slovákům. Nadšený knčs a růdce
katolického lidu slorenakého farář Ferdiš Jariga před
porotou prešpurekou odsouzen na dvě leta do vězení
a k zaplacení 1200 K pokaty. V Katolických Noví
nách uveřejnil na obranu Slováků dva člénky, čímé
prý „pobařoval proti m. ďsrské národnosti“ „Pobu
fováním proti maďarské národnosti“ jest bezcitným
Maďarům i ten nejobětovnější čin pro lid i nejideál
nější boj sa víra a národnost, vše, co je jinde ozdo
bou obětavého a nesištného muže. Maďaronům zdá se
národnostní bnotí nejnověji vzbuzené katol. kněžími
Hlinkou (rovněž v žaláři), drem. Jehličkon a Jarigoa
velmi nebezpečné, proto za každou eenu chtějí sdep
tati každébo brdinného zastánce lidu slovenského.
Takovým násilím rozněcoje se jen národnostní cit,
Slováci ae probouzejí. Za přelíčení proti faráři Jari

vi stály na náměstích a alicích hradby slováckého
idu, který s touhou očekával miláčka svého Jariga.

A aurovost maďarská pro tu láska lidu měla jenom
j .. . .

Vřed společnosti. Prostituce rozešírálec
kdy celou naší společnost. Na př. v Berlíně jest „bí
lých otrokyň“, které zaprodávají své tělo, na 50.000,

v Paříži na 100.000, v ondýné 160.000, údaje tomimoúřední. V německém Frankfarté v tamní nemoc
nici vydává se ro.ně 300.000 marek na ošetřování o
nemocnělých venerickou nákasou. V kašdém městě
ba i po našich vesnicích rostabuje se prostitnce, ale
povolaní činitele jakoby tobo nevijělí.

Světoznámý

majoránku a dymiánek,
letošní sklizně zasílá za nejlevnější ceny vo

velkém 1 v 5 kg. baličkách

Josef Mikulecký,
vývoz malínského křenu

v Rutné Hoře.
0 o

Poustkova

Plzeňská pivnice
v Kolíně.

Založ. r. 1869, Založ, r. 1868,

Útulné, vzdušné restaurační míst
nosti vodními ventilacemi opatřené.Sní
daně, obědy a večeře v každé době avě
domitě upravené. Znamenitý. vyhlášený
Prazdroj a pardub. Porter. Nejlepší d<
poručeví sl. farních úřadů při dodávkách
piva v labvích a v soudkách pro visitační
hostiny a pouti.

Nejreelnější obsluba

Pro porady a schůze zvláštní místnosti.
l
- o
Václav Poláček,

stavitel varhan a harmomií v Rychnově
nad Kněžnoa

odporučuje se P. T. duchovenatvu, patronátním
úřadům a soukromníkům

proveškeréopravyjakož1přestavbya ladění
varhan a harmonií.

ORP*>Ručim za nejsolidnější práce. "W

Právě vyšlo!
Reforma
== manželství.

Piše Dr. Fr. Reyl.

Potřebovali jsme v nynější kritické době
důkladného díla, v němž by do všech podrobností
byly probrány a oceněny zásady katolické i uá
vrby našich odpůrců v příčině reformy manžel
ství. Nyní konečně tedy česká veřejnost dostává
do rukou dílo vážné, kritické, založené na dů
kladném stadiu apieů katolických i mimokato
liských a při tom populární. Starejte se, aby bylo
pilně čteno!

Stran 148 registr. 8.
MP*Cena140 K. i

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna
w Hradol Králové

ŘRŘÁŘÁ ŘKÁŘÁŘKNÍRÁN
Přeložení a rozšíření závodu.

Klada sobě za čest velectězému hudby
milovnéma obecenstva oznámiti, že jsem avůj
v budebním světě dobře snámý

závod

hudebními nástroji a strunami
přeložil

do krámu v Palackého třídě
č. 83. (dům p B Falty) blíže Grandhotelu.

Na ekladěmám veškerésmyčcovéI de
chové nástroje solidně pracované v ce
nách nejlevnějších, jež prodávám ce
zárukou. — Více než 1000 honulí k výběru.
Školní hou+le od zl. 260, orkeretrové od
10 gl, — Praré vladeké a wsicholdské struny.
Pařížské smyčce a pouzdra.

Florentinské G.
Hliníkové D.

Voškeré správky, jakož
i ladění citer přesněa ry
chle se prorádí,

V plná ú'A

Jan Čermák
v Hradci Králové,

Palackého tř. KI,blíže Grandbolelu.CDC
Železný nábytek

posteleskládací. . ... zaKk 760

á

tytéž postele v silněj. provedení. „ „ 9—
postele s plnými želez. stěnami . od , 25—
drátěné matrace 4 IB8—
dětské postele. 1 „J3—
kolébky . „p n 16—
mycí stolky ... non B—
stojanyna šaty . <... < + 1 nll—
stojany na deštníky . . .. . m “» 7—

JEP“ velice praktické "By

skříňové postele
(pro úsporu místa)

s plnými železným! stěnami
s matrací plněnou jem. dřevitou vlnou ve velik.
80X180 cm za K 29—. Tytéž postele bez
plných stěn a s pérovou matrací za K 25-—

doporučuje firma

JAN STOUPA "kte řáslanské
náměstí č. 32.

BB“ Illustrované cenníky zdarma a franko. "PW

Krejčík
V PRAZE

Z umělecký závod so
řaě | ohařskýa řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné číslo 612—VU.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivé své chvalně známé: sochy, oltáře

ové cesty jesle, Bošíhroby, břiše, kasatelny,dieSaMolaRok ie
apremie, fot doplomy.

ns Předměty hodící se sa ,
Původní nákresy, cenník a rozpočty besplatně a

franko.
Renovacestarých oltářů akostelníchsařísení.

UNILÉ

—

„i

=

—

I. ——



Piana,
planina,

harmonia

svarhany
šíchNu lovně

tóž na splátky a výměnu nabízí
první královéhradocká továrnaAL.HUGOLHOTA,

HRADEC KRÁLOVÉ.
Sklad na Velkém náměstí č. p. 89.

ý vedle lékárny. ————————— iKrál. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

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

frére

Petra Duška synové
uměl. závod sochařský a řezbářský

pro práce kostelní

T OYOhrový

(Čechy).
Zal. 1853.

EKM

LILSLSŘ.

WLWLW

BOTSLSZ

seu Brevis synopsie materiarum et

Biskupská knihtiskárnu.

odborný

č. 145 st., Malá Karlova

ročuje se

sice$ se čelesnými

Založeno roku 1836.

KAkRÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÍÁÍÍÉ

aciný nákup
evný prodej. zm

že pro zdražení kůže
Není pravdou, buduprodávativýrobky

kožešnické za cenu vysokou.
Prodávám za ceny stále levné nejrůzněj

šího drubu

rukávníky,
dámskénejmodernějšígolie, nánožníky,
čepice, kožichy.

Bohatý výběr nejmodernějších

wp- Zlobouků, čepic, A
jakož i jiných potřeb v obor ten spadajících levně
a rychle.

VyřízujjVeškeré správky apředělávky.
Fr. Beran,

kožešník v Hradci Králové,
Svatojanské nám., č. 170.

EI ICICIICHJIILIOCHKAKAOXAXN
Veledůstojnému

duchovensóvu!

Jan Staněk
Konviktaké ul ý partě" robonvi ul. spe
cielné ma kostelní náčiní, dovoluie

i doporuělti svůj hojně zásobený
p| sklad ve vlastní dílně ručně prace
7 vaných kostelních nádob a máčiní,

Praha-l, ul.
Kar. Světlé

by rony, kadiralnice, kropen„ patenky, 0 atd, v
v rem alohu . Btaré

: předměty znovu opravuje v původní
ntenci a jen ©ohní slaté a stříbří. Na požádání hotové
ráce na ukázku, rozpočty, nákresy neb conníky franko.

veškeré výrobky a slactní ručím. Největší výroba a

sklad v Praze k volnému nahlédnatí- Provedení »d nejjednoduššího do nejstkvostnějšího.
va v placení. Více uznání po ruce.

robky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.ZKOKKOKO

KXXXXXXXKOK
OZa a

casuum in cura animarum (freguen
tiorum.

KXXXXKX KOKKDOKX

Jan Kryšpían Kryšpín,

— umělecký závod —

pro Malhu

ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes

ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš

| rámy, sálčmi vsazením.

Veškeré rozpočty, akizzy i odborná rada bezplatně, beze

=— s u
Velice zdařilý

Dra.Ant. Brychty

Stran 5818*nabízíza sníženou cenu
K 1:60 (místo K 3-20)

(J. Sylvaterův
synovec, nástupce)

oken kostelních
PRAHA-I,

80 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

šího až k bohatému fi
guralnímu provedení a

vší závaznostl|ku definitivní objednávce.

SRY*Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání. "jit

obraz sv. Otce Pla X
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 25X30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkasném

Passepartout nabízí důstojnému dacho
venatva, katolickým apolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárná
v Hradel Králové.

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
daným KO..

*r

Jmm Jam

Na skladě jsou též dopisnice s obrazem
Lva XIII., +nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy.

NTn- HD
190 zl.

angl. ložnice z tvrdého massivního
dřeva (žádný fornýr) nejmoderněj
šího a bohatého provedení se za

ručením:

2 skříně dvoudvoř. se zásuvkami,
2 postele,
2 noční stolky s mram.
1 umývadlo s mram.
1 zroadlo,

na každou atenici zasílá

továrna na nábytek a dekorační
předměty

K. V. Skuherský,

Též ne mírné měsíční splátky.
Žádejte prospekt a cenník zdarma 6 franko,

JM OJa

c c

G

První český katolický zárod ve Vídní.

František Řuber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

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

Vídeň,
VII. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukáskusasílá
se vše franco.

YVYVYVVVYVY
ozmarné ©
> přihody.

umarno— DIL —
Píše INustruje

Jiří Sahula. K. L. Thuma.
Stran 175. Cena 1 K 10h franko,

Knížka obsahuje 9 rázovitých hu
moresek podaných formou populární.
Hodí se velmi dobře všem přátelům
svěžího a nezávadného humoru.

Z „Časových úvah'“
posud jsou na skladě tyto spisy:

Ralfielsenovyzáložny. ........ 8b
Učte se zdějin . vyNN 16,OslavaHusova-2 8,
Hradecká kolej Tov. Ježíšova r. 1636 8,
aloba vyděděnceXIX.věku... ...... 8,O0trestusmrii-2 5,

Zrušení řádu jesultského . 8,Vládažidovetva<... 2. 8,BližekŘímu-2 8,
Moderní choroba a její protilék (o tisku) . 8,Vyznánístaréhohříšníka........ .. 8,Oev.zpovědi....... 20 R,
Svépomocdělnictva... ........ 8,
Pryčs dogmaty. . ............. 8,
Fara katolická a protestantská .
0 úpadku náboženství mezi protestanty . 16,
Zpráva o sjezdě českoslovanských katolikův HradciKrálové... ...... U,Velikýbiskup-o 8
Důležitostpravéhonáboženství... .... 16,
Pokoraa náboženství. ......... 5,
Zakládejteodborovéspelky -....... 8,Husitéjindyanyní.... -. . +.. «,
Několikslovo papežství... ...... 8,takomby-< <<<©4ee 8,eskénáboženství.... . .... . ... 16,
O ústavnímživotěv Rakousku . .. ..... 8,
Plus VN. a Napoleon ——-. . <... 2. 83,bevraždystudentů... . .... <.. 8,

eská konfesse . . .. . - .. ... .. <.. 24,Účelnostvpřírodě-< 16,
Pohřbivati či epalovati mrtvoly? . . . . 8,
Moderní náboženství Masarykovo 8,
Jubileummariánskéa Lurdy... 3,
Otroctvízrušenokřesťanstvím...... 16,Spojenciapiritisté-+ 8.Omaaželství-. <... 8,Braňmesetiskem. -2 .... :. . 8
O zázracích Kristových
dest účta Panny Marie oprávišů
Návštěvou u Slovanů „Velnékapitolyo opořivesti

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradci Králové.
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Ještě některé poznámky k řeči
p. prof. Masaryka.

IV.

Zoámo jest, o kom jednají slova, která
uvádí sv. Jan v evangeliu v kap. 7. ve verši
11. a 12.: „Tedy židé hledali ho ua den svá
teční, a pravili: Kdo jest on? A bylo maoho
hloku o něm v zástopu. Nebo někteří pravili:
Dobrý jest; a jiní pravili: „Ne, ale svádí lid.“
O Kristn, největším dobrodinci lidstva tak
růzvé byly názory v lidu! Nesmí nás tedy
překvapiti, že v církvi jeho, kterou av. apoštol
nazývá „tajemným télem“, v němž Kristos dále
žije, dále učí, dále milosti své rozdává, i za
naších dnů nanejvýš sobě odporající úsudky
kolují. Jedni volají: „Katolická církev je onou
strašnou mocí,která tlamí všeliký pokrok, aby
vládychtivé její kněžstvo z omezenosti a ne
vědom sti lidí ve svůj prospěch těžiti mohlo,
ona drze osobuje si právo býti pravou církví
Kristovou, ač ona to jest, která dílo Kriatovo
znetvořila, porušila.“ Tím že jest církev kato
lická? Ó, takovou kdyby byla, pak místo ob
hajování proti útokům neoprávněným písmem
a slovem plamenným vyzývali bychom vás,
abyste ani minutu netrvali v církvi tak ha
nebné.

Ale církev není tím, zač ji vyhlašají ne
přátele její. Čtěte dějiny, tažte se velikých a
Šlechetných mužů, byt i mimo církev. stáli,
uslyšíte, že církev katolická byla vždy a jest
dosud blavní šiřitelkou, podporovatelkou, stráž
kyní všech ideálních snah; vše, co v pravdě
veliké a krásné, cu lidský duch mohl vymy
sliti, vše trvalé, co síla lidská vytvořiti mohla,
tv že náleží křesťanství, církvi katolické. Řeknou
vám, že, je-li vůbec kde pravda Kristova ne
porošeně zachována, — je to vcírkvi katolické.
Jen fanatický. nepřítel církve katolické může
mloviti o oblupování a tmářství církve; ne
přátelé poctiví, kteří mají tolik charaktero, že
prostě nepopírají skutečných faktů, dávají církvi
v příčině koltorní její Činnost: vysvědčení nej

Jop. Okon,přírodozpytecradikálního smýšlenív Jeně,praví o katolických klášteřích: „Chyba
veliká to byla, že kláštery zrušeny. Takové hříchy

FEUIULLETON
Přednášel o hvězdičkách.

II.

»Ínu — to je tak«, odpovídal učený Sasek,
sřekl jsem zde, že mají všecky oběžnice přitaž
livou sílu, tak zvanou gravitaci. A tak naše země
koule přidržuje k sobě vlastní silou moře, vzduch,
všecko. Proto se taky moře při otáčení zeměkoule
neroz'eje do prázdného prostoru.«

»Aha, teď už to známe, pomyslil si cha
lupník Haklík. Dřív se domníval, že by se mu
při otočení země na druhou stranu vehnalo mnoho
krve do hlavy. A jak by ne, když by stál v noci
zcela obrácené než ve dne. Tedy ona ta gravituce
přitahuje ve dne v noci k zemi tuky krev.

sA prosím vás, pane řečníku, jak je od
nás doleko to sluníčko ?«

»Inu — to je ukrutná vzdálenost. To je —
to je nejmíň dvě sté tisíc millionů mil. Nikdo si
sni tak velikou dálku nedovede představit. Kdy

tisíc let, než-li bychom se tam dostali,«
Strejc Vodvara vrtěl se nepokojně, nikdy

takovým učenostem nevěřil. To si vždycky někteří
cbytráci z města něco vymyslí, aby pak mobli
dokazovat, jak jsou učení,a jsk venkovský člověk
je padlý na hlavu. Vodvárka byl ze svého rodišté
nejdále na míli cesty. Hádal se, že, až by došel
k těm dalekým borám, mohl by si pěkné na ne
beské modro sáhnout. Dál už přece nic není.
A vždyť je dobře vidět, jsk u těch hor obloha
klesá k zemi. Hoed by z té přednášky odešel
domů, jak se zlobil. Ale počká; až se bude
mluviti po odchodu řečníkově od plic, poví své
mínění důkladně,

dříve nebo později bývají trestány, jako bohu
žel u nás již se děje. Kde je bohatství klášterům
uloupené, kde jejich knihovny, kde sbírky přírodnin,
kde přístroje fysikální? Kláštery byly učelištěmi
pro zemi... A nemohly snad zůstati také
státi z poubé úcty pro bývalé jejich určení?
Nebyly to kláštery, které nejprve vzdělávaly
půdu, vyučovaly lid, nevědomá kolžata vedly,
míroé náboženství a s ním mravní a vědecké
vzdělání přinesly ? Cím bychombyli bezklášterů
našich? Polodivokými Germány. Což nemá nynější
doba žádného cilu pro vděčnost a úctyhodné stáří?
Ó, doufáme, že dočkáme se času, že vlády
z bořícího osvětářství vystřízlivělé budou rády,
vrátí-li se mnichové do opoštěných klášterů
zpět a zapějí-li svůj chor k oslavě Boží a ku
vzdělání lida“. (Viz: Jos. Fuchs: Kirche und
Kultar, Warnsdorf, str. 21).

Semitský kalif dal alexandrinskou knihovna
se všemi poklady antické kultary spáliti; kře
sfťanský mnich viděl největší svou sláva ve
věrném opisování, rozšiřování velkolepých po
hanských literálních prací. Neukazuje již tento
nápadný fakt snahu církve pěstovati a šířiti
kulturo, vědy a umění? Dokladem lásky k vědé
bezpečným jsou též knibovny. A prohlédněme
německé, rakouské a švýcarské bibliotéky; jak
stkvělé zde nalézáme obhájení proti bez
podstatným potupám církve, že by byla ne
přítelkyní vzdělání. Protestantské církevní kni
hovny těchto zemí čítají 436 647 svazků a 1551
rakopisů; a katolické? 1,019,118svazků a 5559
rukopisů. Pane pr.f. Masaryka, zde můžete též
studovati vědeckou inferiorito katolíků ! A nesmí
se zapomenouti, že přemnobá díla, která shle
dáváme v knihovnách protestantských, pochá
zejí z konfiskovaných katolických ústavů. A
jak zacházeli 8 poklady věd, které „tmářští“
mnichové nasbromáždili, ti lidé, kteří ve jménu
zákona kláštery loupili? Historický jeden
doklad uvádíme; shledává se při zrušení o
patství lilienf-ldského v Dolních Rakousích
r. 1789: Knihami, jichč tam na tisíce bylo, spra
vovány cesty, házeny do vyjelých kolejí. A navštivte
dnes některý větší klášter náš a shledáte, jaká péče
věnuje se knihovnám. Strahovská knihovna je
předmětem všeobecného obdivu, čítá 80000
svazků. V tepelské kuihovně je 70.000 svazků,
P

»A jak pak to přijde, že ještě nikdo neviděl,
jak se naše zemé točí?r tézal se Brána; teď už
lidé lítají v balonech; a když teda jsou vysoko
v povětří, to by jistě viděli ten veliký let. Proč
pak by se ten balon točil se zemí, když na ní
nestojí 2«

Teď polkl řečník v rozpacích dvakrát slinu,
»Víte — to — to dělá taky ta gravitace a pak
přece taky setrvačnost. A když se točí se zemí
vzduch, musí balon pěkně letět s ním taky; a
tak lidem s balonu zdá se zemé v tak klidném
stavu jako nám, kteří po pevné zemi chodíme.«

»Jo — pořád samá gravitace«, reptal po
tichu Brána. »Neví-li, jak co vysvětlit, vezme na
to gravitaci. Když měsíček nesvítí, snad to dělá
taky ta gravitace. A když se mi na poli neurodí,
to zaviní taky gravitace. . „«

Hustou clonou večerních stínů jel Sasek
s přítelem od hospody. Hvězdičky ua nebi mrkaly
tak škodolibě, jako by chtěli říci Saskovi: To
sí na nás musíš, holenku, přivstat, chceš-li nás
pevnou rukou vodit po nebeské báni.« Byly jim
k smíchu výklady pana účetního, který je tak
neobratně chtěl po obloze rozestavovati.

*Odpusť, příleli, že jsem dnes nemluvil
právě jako Demosthenes; thema bylo pro mne
nezvyklé a tak přes všecku přípravu . . .«

»Hm, vždyt to bylo dost dobré. Sedláci
tomu stejně málo rozumějí a — ostatné poslou
chalí se zájmem.«

»Víš, já si přece myslím, že jim neušly
některé mezery v mých vědomostech.«

s«No— no, jen když jsi při všem zdráv...
To je blavní, příteli.«

sAby té husa kopla,e
hlavou. Ubobý řečník začal hovořit na cestě
o přednášce proto, aby jako ozvěnu slyšel slova
útěchy, aby mu aspoň něco přítel určitě pochválil,
A on zatím řekne: +Jen když jsi při všem zdráv.«

——
Jmserty se počílají levně,

Obnova vychásí v pátek v poledne.
Ročník XII.

tolikéž v benediktinské knihovně rajhradské.
Žádná knihovna na světě nevyrovná se však kní
hovně vatikánské, kde je 220000 svazků a 26.000
rakopisů, která tvoří nejdrahocennější histo
rický poklad celého světa, (Viz: H. finger: Po
tupená matka, str. 70—71). A co učinil „arci
tmář“ papež Lev XIII? Vědecký tento poklad
otevřel a přístupným učinil celému světu.

Co znamená otevření vatikánského archiva
pro vědu, o tom slyšme protestantského histc
rika dra. Kehra v Góttingách, který píše: „Čím
dříve byly Florencie, Benátky a Neapol vohleda
archiválním, tím od onoho p mátného dne, kdy
papež Lov XIII. archiv římské církve historic.
stadiu otevřel,je nyní papežskýarchiv.Každému
je to ibned patrno, kdo počet a drah uavště.
vovatelů zde i tam pozoruje, V archivech dří
vějších pracají dnes ponejvíce domácí učenci,
tu a tam také nějaký cizí badatel. Jaký však
život naproti tomu ve vatikánském archivu!
Badatelé všech zemí a vyznání setkávají se zde;
vedle německého professora sedí svorně učenec
francouzský, sem a tam pobíhají pobybliví
italští kollegové, pozdravojí se učenci vyslaní
z Anglie, Rakouska, Španělska a Ameriky.
Učené tyto civilisty přerušují V pestré rozmá
nitosti zástapcové církve: dominikáni, fran
tiškáni, benediktini, jesuité, světští kněží všech
zemí pracují v pokojném zápase spola a vedle
sebe. Rok od roku s energií, která nemá sobě
rovné, historické bádání soustřeďuje se na télo půdě“
(Viz: Styria: Zeit. Brosvh.: Inf. der Katb. str.
30) I Češi bádají v drahocenných historických
pramenech vatikáoských ; zdejší bradecký rodák
již po několik let v Římě dlí a studuje listiny
historie české se týkající.

Řím sám je nejlepším dokladem, jakou
církev je podporovatelkou věd a umění. Vez
měte „královskému“ Římu přečetné papažské
ústavy, umělecké sbírky, knihovny, archivy,
vědecké akademie, odstraňte církevní stavitel
ské památky a uvidíte, co z Říma zbude; pak
uděláte si též pojem o tom, čím je církev pro
kultura národů vůbec. Herder píše ve spise:
„Ideen zur Philosopbie der Geschichte“: Bez hi
erarchie římské byla by Evropa pouští mongolskou.“

Hanebná to lež, činí-li se církvi výtka,
ze je nepřítelkyní koltary, nepřítelkyní po

To má býti pochvalná kritika přednášky? — Jen
když jsi při všem zdráv!

* +.
Zatím v hostinci se rozpřádala mezi sou

sedstvem uvědomělé obce čím důle horlivější a
pohnutější debata o přednášce.

»Mě se zdá,« vykládal hobojovým hlasem
Vodvara, »že ten celý Sasek houby ví. Koktal,
co někde z hloupé knížky hloupě přečetl. Bodejt*
že se země točí! Kdo to vidí? Zapřahnu-li
k vozu volka, jedu nějak pomalul A přece po
znám, že se vůz pobybuje. A n naší zeini nevi
díme takového nic. A to bych taky musel poznati,
že stojím v noci vzhůru nobama se vším. Gra
nytace! Houby granytace! Jak bych se otočíl
v noci na druhou stranu, spadl bych i s posteli
na strop.« —

Kořán odbýval důležité poznámky Vodva
rovy laciným vtipem: »Když se teda všecko točí,
bylo by nejlíp, aby nás ta variace | odtočila
hodně daleko od berního úřadu.«

A kmotr Slepa dodal: »A já bych se zas
rád odtočil od toho taškáře Krakory, Včera se mi
ztratila už třetí slepice; a chlapíka nemohu do
padnout, taková je Cošelma... .«

Mladý Francek Vranků dodával v učené
póze: »Stejně nikde Sasek nebyl, nic neviděl.
Když jsem slonžil u osmadevadesátého regimentu
v Bosně, to jsem viděl nějaké horyl ©Tady by
nikdo nevěřil. Samá hora až do nebe, tak že
někdy ani sluníčko nebylo vidět — a samá
ukrutná propast. A potom že je země kulatá;
spíš moc špičatál A še by se točila okolo tak
malého sluníčka ?«

»Víš, Františku, ono to je přece trochu
pravda, co nám tady povídal ozval se Košatka.
»Já se ještě pamatuju, jek nám to učitel jednou
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jsou dosad vlastními průkopníky kultury aši
řiteli civilisace; blavní snahou církve bylo a
jest vzdělání, a zušlechťování lidstva. Jako za
našich dnů katoličtí migsionáři kultora a ci
vilisaci ŠÍřÍ mezi národy nevzdělanými, tak to
činili kněží řeholní i světštíi u oás v Evropě.
Dva zajímavé úsudky o činnosti katolických
missií v Africe ovádíme. Protestantský Dán
Scavinios jako očitý svědek v „Kodaňských No
vinách“ píše o mišsijní činnosti mezi černochy
takto: „Pokrok katolických miesií musíme v tom
— myslím — hledati, že průměrně a mobu říci
ve Východní Africe výhradně od velice nada
vých a všestranně vzdělaných mužů jsou řízeny,
kteří po mnoho let v zemi žili, řeč a lid
důkladně zoají, od možů, kteří sem přicházejí,
aby zde zůstali, kteří nejsouce vedlejšími ně
jakými úmysly nebo ženou a dětmi —(pozor,
p. prof. Masaryku!) — ustavičnov to rakovinců
protestantských missionářů, zdržováni, úplně
se věnují velikému a svatému úkolu svémo:
šíření křesťanské osvěty 8 křesťanské kultury
mezi nevědomými, avšak nikterak snad nechá
pavými africkými kmeny. Modlitba a práce jsou
zde nerozlučné stále spojeny.“ (Kreaz ond
Schwert, 1876 str. 279.)

A v Jakobsonově díle: „Reise in die Insel
welt des Banda-Meeres“ zajímavý sbledáváme
posudek o missijní činnosti jesuitů. Zmíněný
cestovatel zavítal do jedné stanice miesijní,
kde jesnité působili a takto o nich píše: „Hlavní
činnost těchto milých a vzdělaných lidí spočí
vala ve vyučování dětí, a wrusím dáti jesuitům
nejlepší vysvědčení; vychovatelské jejich dílo
výborné přinášelo ovoce: učelivé, vojensky vy
cvičené děti činily nejlepší dojem, nebyly ani
dotíravé ani rozpostilé, a osvědčily se později
zručnými pomocníky při. našich sbírkách. Vě
děly, že pocházím z Norvéžska, nejsevernější
země Evropy, a můj průvodce z jižuěji polc
žené země — z Německa, a i jinak dávaly nám
moobé důkazy svých zeměpisných vědomostí.
Zvláště pěkné bylo jejich písmo.“ A dále píše:
„Krok za krokem připravají cestu ku křesťan
ství... Na svých cestách poznal jsem rozdíl
mezi protestantskou a katolickou missil, a
nechci zamlčeti úsudku svého o tom. Prote
stantský missiopář vespaze,. aby křesťanství
rozšířil, počal nejprve ničiti pohanské modly
a z části také to provedl. Obrácení lidu masí
se však bráti cum grano salís (s opatrností).
Nechci zkoumati, jaké pojmy o křesťanském
nábožeuství část obyvatelstva si osvojila; byliť
leniví v návštěvě kostela a v celku bez zájmu
pro missionáře, správněji pro holandské pa
story. Shleda] jsem mezi těmito křesťany ještě
velmi mnobo pohanů, a co obzvláště na podiv:
od žádného tak zvaného křesťana, kteří měli ještě
modly, nemohl jsem ani jediné koupili; naproti
tomu pohaní modly otců svých hladce prodávali.
Nechci dále zamlčeti, že stádce tato zaměĎuoji
často pastýře své; pastor delší nebo kratší dobu
zůstává dle loho, jak mu podnebí svědčí (hmotné
poměry z větší části u nich rozhodují; pozn.
pisatele) .. . Naproti tomu jak obdivovati
jsem se musel výsledkům jednotlivých katolic
kých missionářů! ©Kde jsou katolické missijní
stanice, tam modlářství vyhlazeno, ani jediné modly
v těchtokrajinách nemohl jsem dostati... Kostely
byly silně navštěvovány, školy vzorné, a vyjímaje
šat a barvu pleti obyvatelstva málo co upomínalo
na pohanské ještě jejich sousedství“ (Jos. Fachs:
Kircbe und Kultur, str. 12).

vykládal, Ale vysvětloval pěkné, rozumně, sro
zumitelné — a ne jako ten měšťák. Vidíš, tuhle
vezmu čepici; to je země. A tuhle můj půllitr;
to je slunce, které svítí. A tamhle půllitr Vranů
je měsíc. Teď otáčím, čepicí kolem ní měsícem.. „<

Y tom Vrána zvedl »měsíca k ústům, aby
se napil. Učená produkce na chvilku přerušena,
což vzbudilo velký smích. »Ty taky na jiného ne
myslíš,« houkl Košatka.

Výklad začal znovu. Pozorní sousedé vrtěli
hlavou, Vodvara protestoval proti balamucení,
čepice na vědecký důkaz vandrovala kolem »slun
ce« znova, Vědecký zápas stával se říznější. Če
psce jako -„učebná pomůcka byla každou chvilku
v jiné rozechvělé ruce, div že ji vědátoři neroz
trhali; knoflík, který si hověl na jejím temeni,
byl utržen.

sA víte Co, sousedi « zasmál se naposled
Vrána, «nasč se tady o to hádat. My stejně ani
sluníčko ani měsíc neodtočíme jinam, i kdybychom
tomu všemu rozuměl líp než všichni nejlepší
hvězdáři dohromady. Sluníčko si vyjde zejtra zas
tak brzo, jako si vyšlo dnes. Kdyby nám byl
radši Sasek pověděl, jak to udělat, abý žito
o zlatku připlatilo'«

»To máte pravdu, vyskočil Vodvara; s0 nás
malé chalupníkové se nestará nikdo. A měl taky
povědět, kde bychom dostali metr dříví za zlatku,«

»=No— no,« ohražoval se Košatka, »uvědc
mění být musí taky, aby se nám už měšťáci pře
stali smát. Věda je věda, a kdo teď mimo ho
spodářsťví nezná nic jiného, nestojí za nic.e

sJá vím, co bys, Vráno, poslouchal z toho
hvězdářství s největší pozorností. Kdyby ti
ten Sasek byl vysvětloval místo té rafinace, po

Tak působí „tnááfk“"Sfnbpřátelé vzdělání!
Takové vysvědčení dává jinověrec škole řízené
služebníky církve, které svedený svět pokládá
za „Dejčernější ze všech černých“, za přední
spátečníky a ohlupovatele lidu.

Páni „osvětáři“, kteří mluvíte stále proti
konfeasní škole, zde u nekoltarních národů
vizte její působení a výsledky! A podívejme
se dnes do ústavů katolických řebolí, co těm
synů a dcer i aejzarytějších liberálů] A proč
je tam posílají, aby snad menšího nabyli vzdě
lání? Právě naopak; málokterý ústav evětský
může se vykázati takovými výsledky vědec
kými a mravními, jako právě ústavy řebolní.
Není-liž pravda, opět důkaz, že církev je ne
přítelkyní vzdělání?

A ještě o jednom se zmiňajeme.
Co je fuudací, které založili kněží kato

ličtí, aby umožnili studinm nadaným synkům
chadých rodičů. V Rakoosku obnáší kapitál,
který katoličtí kněží při svých dosti jioak
skrovných příjmech ve prospěch chadých stu
dujících složili, 6,211.321 zl., z nichž 1943 chu
dých žáků 231.668 zl. podpory ročně na studie
dostává. Kapitál, který v samých Čechách
kněží pro chodé studující složili, činí 1,487.176
zlatých. A při tom se říká, že církev, kněží
jsou nepřátelé vzdělání a osvěty lidu. A moozí
z těch, kteří z podpor kněžských vystudovali,
stojí dnes v předních řadách nepřátel, kal
pomlav a potup bázejí do studánky, ze které
se napili. Mají snad naše slova býti navhod
ným vyčítáním? Nikoliv. Tolik se může vždycky
žádati, aby ten, který od nějaké společnosti
dobrodiní přijal, zůstal aspoň k téže společnosti
spravedlivým a aby o ní nelhal. Leč někteří lidé
shánějí popularitu a chtějí se zdáti velikými
nepoclivýmsnižováním církve té, jež jim byla
jednou dobrou. — T.

Dopis z Prahy.
Vzrůst dluhů obce pražské a jeho následky.

Za neustálým soustavným, leč nepromyšleným
děláním dlabů obce pražské počínají dostavo
vati se následky velmi neblahé, které v prvé
řadě hrozí postihnoati třídy poplatné neslý
chaným doposud v Praze zvýšením obecních
přirážek, Rozpočet obce pražské, který jest
větším, nežli rozpočet tak mnohého evropského
malého státu, vykazuje již po léta veliký de
fcit, který letos dostoupil nebývalé výše, pro
rok příští pak hrozí dostoapiti výše přímo
obromné. A poněvadž každoroční krytí schodka
mimo obvyklé zvýšení obecních přirášek hra
dívá se ještě zvláštní půjčkou, nevidí finanční
komise obce pražské z nynější tísně jiného
východiska, nežli zvýšení dosavadních již beztak
nesnesitelných přirážek obecních o 10 procent!
Nehospodáruvst kruhů, která tou dobou staro
městskou raduici a tim i Prahou vládnoo, má
odnésti pražské poplatoictvo. K tak bídným
koncům hospodářství obce pražské nikdy by
nebylo došlo, kdyby řídili je mužové prozíraví
a zkušení. Těch ovšem nadbytek ve sboru
obecních starších není. Tím se stává, že v každé
schůzi sboru povolují se miliony lehkým po
zvednatím rakou, ačkoli zajisté možno před
pokládati. že vétšina obecních starších, kteří
se ve schůzích bavi povždy tak hlasitě, že
není blasu zpravodajů ani slyšetí, ani vlastně
dobře nevědí, co se projednává, a oč měli by
se zajímati.———-———-——-————,"
čem je pivo na Salurnu nebo Uralu nebo tom
Neptunu, to bys poslouchal jako vyjevený.«

»Hm,bodejť že; však tam jistě nešenkují po
sedmi, jako tuhle šelma hospodský.«

»=No— jen moc nehaň; je ta brynda drahá
dost — ale ty máš přece zvláštní ceny.«

»A pročle
»Inu kdo tobo tolik vypije... „«
»Nezlob, vejšklibo, nebo.. „«
Co dále následovalo, to už nepatří do po

vídky o hvězdářské přednášce; s tím se zabývají
páni od okresního soudu.

* *
*

Za pět dní nato byla v «Proudu« otištěna
zpráva z Březnice: »Že se i náš venkov probouzí
a po vyšším vzdělaní touží, toho ©důkazem
jest přednáškový večer, pořádaný +Jarobojem«

rozvinul před zrakem četného posluchačstva mi
strně obraz hvězdného nebe, promlouval o kolo
tání nebeských těles tak poutavě, že všecko shro
máždění téměř bez dechu naslouchalo. Posluchači
odnášeli si domů nadšení a posilu k další práci,
Srdečně děkují všichni obětavému řečníkovi a
prosí o příseň další.«

Když tohle Sasek přečetl, vzdechl si: »Ach,
Josefe, to sis zalhal a jak! — No — jen když
jsem při všem zdráv“« — Po čtrnácti dnech Sasek
utratil své hvězdičky trochu líp ve spolku +Včele«,
Tehdy již na zápisky nezapomněl.

8 Be

Jaou dvě kategorie obecních starších:
Jedea hlaveje čmakem pro všecimo, druhá o

tně čmabem proti všemu, af jest návrh jaký
li. Mezi těmito dvěma kategoriemi jest ně

kolik skutečně horlivých obecních starších,

kteří úlohu zastupovati své spolnobčanypalmají opravdově a vážně. Nejsou proto v oblibě,
nejsou voleni do rady městské a také nejsou
vysíláni do důležitých komisí, „aby nestěžovali
hladký průběb jednání“ —. Ozvou-li se přece
věkdy v měsíčních schůzích sborových, buď
jich nikdo ani neposloachá, nebo je druzí uml
čují. To děje se zejména tehdy, když prote
stují proti novým milionovým půjčkám, jako
byly v letošním podzimku návrhy na stavby
nových elektrických drah od Belcrediovy třídy
do Bubenče a od Mosea k vinobradským lbřbi
tovům —dále návrh na trigonometricko=poly
Gonální změření městského obvodu pražského
a pod. Úžasně pocbybená asanace, že se zbou
raly mnoha milionovými náklady celé ulice na
Starém Městě a v Josefově, aniž pomýšlelo se,
aby parcely záhy s výhodou byly zažitkovány,
mrbání miliony v elektrických podnicích a j.,
to vše nemohlo jinak končiti, než-li hrozící
příšerou nekonečnéhoschodka ...

Pozvedáme varovného svého hlasu ještě ve
chvíli poslední! Ten, kdo dnes vládne staro
městskou radnicí — sení to starosta dr. Karel
Groš — nýbrž někdojiný, kdo jej ovládá na
škodu jeho vlastní k neblahým důsledkům,
které nezbytně ae dostaví — měl by ve vlast
ním svém zájmu ustupovati z místa. které
starostovoa benevolencí zaujal — — Hospo
dářství na Littengrůna nemůže přece býti pro
vozovánona staroměstské radnici?

+ +
*

Koňské dostihy a všesokolskýslet. Svého času
jeme vytkli, s jakou mimořádnoa ochotou bylo
věnováno sborem obecních starších král. hlav.
města Praby téměř čtvrt milionukorun ma zřízení
závodiště pro koňské dostihy u Malé Chucble, a
jak dále ochotně bylo pak přidáno 60.000 korun
na ceny pro vítězící koně — —

Příštího roka v měsíci červou bude v Praze
pořádán všesokolský slet, a do Prahy sjede se
nejen Sokolstvo ze všech slovanských zem
nýbrž i bezčetné tisíce lidu. Po letošním ví
tězném zájezdu našeho Sokolstva na slovanský
jih možno očekávati, že tento slet stane se
vlastně všeslovanskou slavností, jakých doposud
bylo pořádáno velice málo. Proto každý čekal,
že královská Praha vyjde pořadatelstvu sletu
zvláštním způsobem větříc, a že přispěje ku
podniku tak velkolepému u takového významu
taktéž významným způsobem. Pobřícha uče
kávání toto bylo zklamáno. Ačkoli všesokolský
slet znamená pro obyvatelstvo král. Prahy
velmi značný příjem, ačkoli mnohem menší
Záhřeb věnoval na poslední slet, v jebo sdech
letošního roku konaný, 50.000 korun, přece
pražská rada městská k těmto okolnostem ne
přihlížela a usnesla se na příspěvku 40.000
koran. Otážeme-li se, jaký význam měly pro
Prahu koňské dostihy, a jaký če bude míti
všesokolský slet, nemusíme avi vyčkati od
povědil ©Rozhodnotím, věnovati na v j
slet pouhých 40.000 korun a na koňské dostihy u
Chuchle ma čtvrt milionu korun, zaujala opětně
městská rada pražská jedno z pověstných svých
stanovisek, která jsou pro ni již tak typickými,
že stala ee jimi i emutně pověstnou, malo
městskou..

Doufáme však i přes to, že v příští schůzi
sboru obecních starších najde se snad přece
několik jednotlivců, kteří v této věci pronesoa
ještě žádoucí slovo!

. ,
*

Předběžný celkový rozpočet nákladů na spo
lečnou vodárnu. Lze říci, že časovou sensací dne
stal se v městech pražských předběžný roz
počet nákladů na společnouvodárnua vodovod
dle stavebního rady A. Thiema. Dle tohoto
rozpočtu bude vyžadovati zařízení pro jímání
vody. na jizerském křídle v podružných čtyř
stanicích se svodnými kanály 2,542000 koran,
na doloím labském křídle 482.000 koran
a artézské křídlo 698.000 korun; — hlavní
závod v Káraném bude vyžadovati 1,328.000
koron, výtlačné| potrabt 4334000 korun
a rozdělovací vodojem 218.000 korun, dále
„různé“ a j., tak že tyto věci budou vyžado
vati celkem 12,786.860 korun.

V rozpočtu tomto dle stavebního rady
A. Thiema nejsou obsaženy: koupě pozemků,
získání slažebností, nábrady škod na kulturách,
náklady vypsání a povolení staveb, regulace
řek, zřízení cest a kolejí pro příjezd, trbání
skal, dále honoráře za projektování a vedení
stavby a všeobecné správní náklady!

Jaké výše dostoupí obnosy za tyto věci, dosud
s neví — — —??

Rozpočet vykazuje dále tyto náklady: na
rozváděcí potrubí s rozdělovacího vodojemu
1,392.000 korun, na vedení stavby a honorář



staveb. radovi A. Thiemovi. 800.000 korun, na
pozemky pro rozdělovací vodojem na Králov,
Vinohradech 148.570 korun, na pozemky pro
vodárna v Káraném 19.770 korun, na ostatní
různé pozemky a služebnosti celkem 330.000
kurao, ea zřízení nákladové dráhy 200.000
koran, ea výdaje dosavadní 331.660 koruo, na
interkalární úroky 650000 koron; k tomu
„nepředvídané“ obnosem 89.480 kor. (pouze ?)
— celkem tadiíš — dle rozpočtů Thiemových
16,29 000 kornon.

Z pramalých těchto číslic jde zřejmě na
jevo, že o nějakém podrobném rozpočtu ne
může býti ani řeči, a proto nelze se diviti, že
nejen město Smíchov, nýbrž již i Král. Vino
brady protestají proti jednotnému vodovodu,
problašujíce, že vyžadují si předložení podrob
ného rozpočtu, aby vyvarovaly se nebezpečí,
že různé „více práce“ vyžadovaly by pozdějí
— jak v podobných případech bývá — nových
millionů...

4 +
»

Ze zákulisí Národního divadla. Mimo různé
politické má Praha nyní i jiný — malý sice,
leč přece velmi vydatný akandálek. Způsobily
jej dvě omělkyně, členky činohry Národního
divadla, z nichž jedna jest ženou, drubá pak
sestrou redaktora předaího obrázkového ča
sopisa. Obě tyto dámy, bojně favorisované ns
nější správou Národního divadla, viděly ne
bezpečí v nastávajícím angažování bývalé o
perní pěvkyně pí. Koldovské, jež, pozbyvěi
možnost zpívati, přešla na dráho dramatických
umělkyň a vystoapila s úspěchem na prknech
divadelních, tak že zahájeno jednání o její
angažování. Soad z umělecké žárlivosti, či
v obavě, že pozbudoa některých svých úloh,
shodly se švakrové herečky a složily společně
pamflet, který chtěly vpašovati do t. zv. Pon
dělního listu, vydávaného jako příloha Kra
mářovy „Nové Politiky“ — lista chudobného
obsahem i duchem a význačného snad jenom
tím, že jeho „redaktor“, bývalý výpomocný
sluba v pisárně „Politiky“, Josef Pávek, zná
zachovávati tajemství zodpovědnosti redaktor
ské tak, že sotva rukopis pamfletu do rukou
dostal, již s ním běžel — ku příbnznému oměl
kyně, v níž obě zmíněné již dámy viděly v bu
doucnosti soupeřku! — Rozamí se, že povstala
mrzutost tím větší, ježto nikdo cosi podobného
z krohů nastávajících umělkyň a dražek bývalé
pěvkyně neočekával — propukl skandál, jehož
důsledky jsou pro obě strůjkyně útoka velice
nemilé, poněvadž přišly o poslední špetku
sympatie, kterou se snad pochlabiti ještě mohly.
Rozumí se, že podobné okandály ku povane
sení dramatické úrovně na Národním divadle
nikterak neprospívají — —

Obrana
Bratři Ježiševí. „A bylo oté věci“(o

bratřích Ježíšových), tak píše Dr. Brtnický,
„potištěno mooho papíra a mluveno mooho
slov. Ale nezdá se vám, že jest ukrujně Iho
stejno, byl-li Ježíš jediným synem či pocházel-li
z četné rodiny, a že otázka ta nemá ani stý
díl té zajímavosti, jako život a učení Ježíšovo
v evangeliích vylíčenéř“

Tak, teď to víme, že otázka o bratřích
Páně a proto také učení o panenství Boho
rodičky jest věcí ukrufně Ihostejnou. Jest to
„pravda?

O věci té mlaví prorok Is, 7, 14, Eze
chiel 44, 2, sv. Mat. 1, 23—28, sv. Lok. 1, 34.
O ní pstli sw. Jeronym, Augustin, Bernard,
Tomáš Akv., Alfone a mooho jiných. Více méně
o ní jednaly sněmy: Efeský, Chalcedonský,
Cařihradský LI., Lateranský za Martina papeže,
Cařibradeký III., Nicejský IL a j. Zejména po
drobně sněm v Římě 390, který odsoudil jako
zvrhlého bladaře Joviniana, křesťanskéhoEpi
kura, což očinil také oněm v Miláně, na němě

. byli biskapové z Italie a z Gallie svoláni ve
likým světcem, ačencem a řečníkem Ambrc
šem. Tohle všecko jest asi p. Dru. Brtnickému
neznámo, proto bychom mohli říci: Nevědo
most hříchu nečiní. Ale všelidské pravidlojest:
Cuigae suam. Toho nikdo popírati nemá a
proto nemá ani proti němu jednati. A která

- šena, matka, dívka bude spokojena s tím, při
čítají-li se jí synové a dcery, kterých nikdy
neměla? To jest také ukrutně lhostejno? řak
by byl také ukrutně lhostejný rozdíl mezi mým
a tvým. To spíš by bylo lhostejno, co bájesloví

„řecké vykládá o synech Zevových, o matce
Achillové, atd. A přece se tomu žácí ve škole
učí. Kdyby někdo nesnal rodokmenu vybáje
ných bohž a polobohů, dá ma professor nižší
známku. A o historické, tolik důležité osobě
by bylo správné poznání ukrutně Ihostejnoa
věcí? Tohle může říci jen — matrikový katolík.

Žid.by tak zkrátka otázku tolik vážnouneodb
; Dle Cicerona jest historia lux veritatie;

jským bade světlem, je-li ukrotně Ihostejno,
píše-li se pruvda nebo nepravda? Proč Dr.Ma

| earyk o věci té mlavil? Proč si posnamenal
docela kapitoly a verše, aby se mohl chlobiti
svou známostí bible? Vždyť tím také odůvod
oval své vystoupení z církve. Tedy vystoupil
také pro věc akratně lhostejnov. — Proč byli
mnozí účastníci schůze právě pro tuto část
řeči Masarykovy tak roztrpčeni, še tvrdí dosud,
že patřilo vlastně Masaryka vykázati s podia?
A to vše jsou důvody jen čistě lideké.

Hleďme na celou věc, jak sluší, se sta
noviska víry. Komu jest věcí ukrutně Ibostej
nou, když se hanobí pravda, která byla a jest
dosud milionům lidí svatou, když se cynicky
tupí osoby, které ne po staletí, nýbrž po tisíci
letí jsou nejvzácnější: co inu může býti svatým
a vzácným? |

Proto nám, pane doktore, otázka o bratřích
Ježíšových se nezdá ukrutně lhostejnou, nýbrž
my ji máme jako každý člověk povážlivý za
věc velice důležitou.

Ze slov: „Nemá ani stý díl té zajímavosti“
patrno, že máte písmo svaté jen za zajímavé,
že na ně hledíte jen jako na obyčejnou koihu,
Herodota, Livia, a že proto i Ježíše máte za
pouhého člověka. Také v tom následujete pří
klada svého mistra Dr. Masaryka. Alo uva
žujte o tom životě a učení, kteréma při
čítáte stonásobnou zajímavost nad otázku o
bratřích Ježíšových, jen důkladněji; uvidíte,
že tak učiti a tak žíti nemohl poohý člověk.
Máte-li Ježíše jen za poubého člověka, uznáte
snad aspoň tolik, že nebyl lhářem. Nebyl-li
však lbářem, musíte mu věřiti také to, když
praví: „Já a Otec jsme jedno“ Jan 10, 30.
„Nečiním-li skutků Otce svého (zázraků), ne
věřte mi; pak-li činím a nechcete-li věřiti mně,
skutkům věřte, abyste poznali a věděli, že
Otec ve mně jest, a já v Otci.“ Jan 10, 37-38.
Přečtěte ei, jak Kristos před soudem přísežaě
vypovídá, že jest syn Boha živého u jak schvs
laje vyznání sv. Petra, který ho též synem
Božím nazývá. Ano, pane professore, pro jeden
člen z trilematu 5semusíme rozhodooati; buď
jest Ježíš pravý Bůh, nebo byl podvodník, nebo
byl blázen; čtvrté —ctnostný, pouhý člověk —
jest nemožné. Bláznem a podvodníkem ho ne
pazvete ani Vy; zbývá Vám: Jest pravý Bůh.
Než byste však toto oznal, raději řeknete, že
snad i to jest ukratně lhostejno. Jaké jest to
sofisma?!

(11) Begistrajeme. „BílýPrapor“ v po
sledním čísle vyzývá k odebirání, tvrdě o sobě,
že jest jediným úplně neodvislým listem, který,
stoje úplně na půdě církevní, otevřeně
mluví o všech potřebách kněžských. Doklad
k tomu, jak „Bílý Praoor“ stojí na půdě cír
kevní, máme hned vedle v článka: „Smí v Ra
kousku vládnonti bískap, jak chce ?“, jehož pi
satel propadá excommanikaci latae sententiae,
specialiter R Pontifici resovatae. (Conetit. „Ap.
Sedia“ artic. I. p. I. ad 6.).

(8) Národním listům. Bylo by nás jen
těšilo, kdyby ona dáma, oníž v „Obnově“ psáno,
byla místo velikého rozčilování zpráva naši
bned věcněvyvrátila ; mohli jsme totiž věcnou
opravu (i bez $ 19.) oveřejniti jiš před týdnem.
Čekáme tadíž na vysvětlení, jehož se nám posud
nedostalo.

Politický přehled.
Dne 25. t. m. zahájeny v Pešti obě dele

gace. Společný rozpočet na r. 1907 vyžaduje
367,677.273 K, o 20 millionů více než r. 1906.
Z tobo připadá na ministerstvo zahraničních
záležitostí 12,688524 K, na vojsko řadové
304,912.801 korun, na válečné námořnictvo
45,400.000 K. Ministerstvo vojenství mimo to
žádá ještě na základě ojednání z předešlých
let 30 millionů K pro polaí dělostřelectvo a
19,480.000K na stavbu lodí, torpédového lod
stva atd... . Vydání rostou do nekonečna.
Vtrůnní řeči odůvodňuje se zvýšení zdražením
cen ve všech oborech. Mocnář vůči delegátům
velkostatkářským ve sněmovně poslanecké i
panské bez rozdíla stran a národností učinil
projev ve prospěch rychlého projednání a při
Jeti volební reformy, z čehož se soudí, že i
v panské sněmovně, která požadavkem plurál

ního práva staví se proti navržené volební re
formě, bude tato 8 poslan. sněmovnou souhla
siti. Volební oprava projednává se a přijímá
dle návrha volebního výbora. Zamítnuty ná
vrby německé, aby ku změně volebních okresů
třeba bylo souhlasu dvoatřotinové většiny, a
aby počet něm. mandátů ze zemí českých do
delegací byl zákonně zajištěn. Dle prohlášení
ministra vnitra ošije se ta kompromisu.
— Na Moravě i při užších volbách za kurii
venkovskou získala strana katol. národní I
mandát, agrárníkům z 8 mandátů připadlo 6.
Z 63 čes. poslanců za karii všeob. a venkov.
patří již katol. straně národní 24, agrární 13,
mladočeské5, soc. demokr. 5 atd. — Agrárníci
žádají, aby byl tuzemským firmám zabráněn
terminový obchod obilní i v císině a přejí si
vydání trestních předpisů proti předprodejům

mouky na dlouhé lhůty. Vláda jest ochotna
zabývati se těmito otáskami.

V uherském říšském sněmu projednává
se právě rozpočet.

„ V Srbsku jeví se stále ve vojeku nespo
lehliví živlové. Právě odaouzeno několik dů
stojníků a poddůstojníků pro spiknatí.

. Na Černé Hoře sotva ustanoveno první
ministerstvo, už zase padlo uetoupivši novému.

Proti revolocionářům vystupuje se v Rusku
se vší přísností, přes to pumové útoky a lou
peže neustávají. Revolucionáři, kteří z Ruska
utíkali do Finska, kde požívali dosud ochrany,
budou od nynějška na žádost z Ruska zatýkání
a vydáni.

Z činnosti katol. spolků.
Přednáška v katolické jednoté

v Pardubicích. Katol. jednota v Pardubicích
uspořádala přednáškovon schůzi dne 25. t m.
v malém sále měšťanské besedy. Učastníků přišlo
poměrně dosti, zvláště jednota katol. dam byla
Četně zastoupena. O 4. hod. odpolední ujal se
slova pan řečník z Hradce Král. a promluvil
nebledanými, za to však účinnými slovy o tisku
vůbec a o dobrém tisku zvláště. Frenetický
aplaus po skončení přednášky byl jasným dů
kazem, že se přednáška obětavého průkopníka
křesťankých ideí v každém směru ilbila. Bylo by
však zábodno a myslíme také s velikým a tř
valým prospěchem, kdyby po takové přednášce
p. předsedající zavedl důvěrný rozhovor o the
matu v přednášce se všemi přítomnými posluchači.
Několik slov povzbuzujících stačí, aby uěkdo
z přítomných sdělil a ostatními svoje zkušenosti ;
tím pobídnut je druhý, který opět sdělí své zku
Šenosti se svého stanoviska; a to je, co vábí
každého člena do takových schůzí a co přináší
mnoho užitku. Debata při každé schůzi a zvláště
při přednášce je nevyhnutelná, nemá-li vše vy
zníti na prázdno. Jakési teplo vzájemné důvěry
a pospolitosti a vědomí společného cíle musí va
nouti našemi schůzemi a k tomu je debatování
prostředek nejvhodnější.

Zprávy místní a z kraje.
Kněší z víkariátů: vemk.králové

hradeckého, chrasteckého, chrmadim
ského, pardubského a skutečského,
shromáždění dne 22. listopadu 1906 na volné

nad tím, že poslední dobu v listu kato!. moderny
neznámí pisatelé pranýřují církevní arcipastýře a
tím podrývají jejich autoritu. Dokazují tim pi
satelé ti, že byt i nejlepší úmysly předstírali,

křesťanské lásky. Psaním takovým dávají dobře
smýšlejícím pohoršení a nepřátelům církve vtiskují
do rukou vítanou zbraň, kterouž pak tito obra
cejí nejen proti vrchním představeným církve,
ale i proti dachovenstvu, proti církvi a proti
náboženství vůbec. Shromáždění proto trpce toho
též želí, že nedávno v listu katol. moderny opě
tovně drsným způsobem napadeo byl i nejdůst.
náš arcipastýř, jemuž projevují, nikým k tomu
nenuceni, z vlastního popudu synovskou úctu

,
Ve schůsi městské rady králové

hradecké dne 26. listopadu t. r. usneseno:
Výkaz pokladaí hotovosti ze dne 19. listopadu
1906 vzat na vědomí. — Spolku ku podpoře
chudých studujících zdejších středních škol vy
platí se rozpočtem na rok 1906 povolený pří
spěvek. — K žádosti p. Jos. Mrkvičky, strojn ka
vodárny v Plotištích, sa pronájem pozemku po
Fr. Kašparovi uloží se lesnímu úřadu, by podal
návrh na zalesnění pozemku kol vodárny. —
Místo kostelofka při kathedrálním chrámu sv.
Ducha propujčí se po složení předepsané kauce
p. V. Koblížkovi. — Odepíše se činžovní groš
z domů čp. 19. a 64. — Zpráva technické kance
láře o vyvlastňovacích nálezích, které se týkají
pozemků v katastru Novohradeckém ležících, jež
zabrány budou regulací Labe, byla vzata na vě
domí. — Opis výnosu zemského výboru ohledně
čistění komínů dodá se městskému kominíku p.
Ant. Pokornému, by se výnosem řídil. — Proti
žádosti Fr. Stodůlky za povolení ku provozování
živnosti vetešnické v domě čp. 2. nečiní se ná

mitek. — Zpráva pole o provedené revisi měra vah u zdejších obchodníků p. c. k. cejchmistrem
dne 20. t. m. byla vzata na vědomí. — Žádost
komitétu pro udržování pomníků na bojišti králo
véhradeckém o věnování pozemku poblíž kava
líra č. 35. pro postavení pomníku postoupí se
povnostnímu odboru. — Zpráva revisní komisse
o scontru pokladen byla vzata na vědomí. —
Žádosti okresního zastupitelstva v Plsni o pří
spěvek pro „Schvarsův fond“ a žádosti o chu
diaské podpory odloženy byly do příští schůze.

Domovské právo ve schůzi městského
zastapitelstva due 16. listopadu 1906 obdršeli
v obci král. věn. města Hradce Králové na zá
kladě desítiletého pobytu: Josef Bína, Amna



Černá, Fraat. Cupr, Fr. Formanová, Marie Hu
ráčková, Fr. Jeník, Fr. Mareš, Anna Meadlíková,
Anna Pažoutová, Fr. Paulík, Fr. Ševo, Fr. Tuček,
Václav Hanzlík, Aona Hubáčková, Karolina Kra
jáková, Josef Kabálek, Marie Procházková, Karel
Bubeniček ©Josef Stejskal, Jan Svcboda, Marle
Badková, Václav Hrůša, Václav Charvát, Frant.
Nobejl, Václav Provazník, Fr. Skrovná a Julie
Stráoská. — Za úřelem vyšetření skutkového
základu vydržení dumovského práva v obci Hradci
Králové odloženy byly do schůze příští žádosti:
Josefa Joudala, Fr. Hacušové, Josefa Hubky,
Anny Lněničkové, Josefa Š'mka a Jana Zemana.

Ustavaojící valmá hromada župy
kraje královéhradec. konásedne2.pros.o.
hod. odp.v aule obch. akad. v Hradci Král. s uásle
dojícím pořadem: 1. „O významu stavovssé or
ganisace vůbec a žup zvlášť“ promluví p. dr. F.
Samek, tajemník Zemské Jednoty obch. gremil
v král. Českém v Praze. 2. Scbválení jednacího
řádu pro župu kroje královéhradeckého, vypraco
váného Zemskou Jednotou obch. gremil v král.
Českém v Praze. 3 Volba předsedy, místopředsedy,
jednatele a pokladníka. 4. Přednáška p. dra. F.
Samla: „Zákonná ochrana proti nekalé soutěži“,
(tato 04, hod. odpol.). Vstup jest každému volný.

Mikulášský večírek v Adalbertinu
pořádají sdružené spolky: jednota katol. tovaryšů
a křesť.-soc. spolek paní a dívek v neděli dne 2.
prosince 1906. — Z bubatého programu uvádíme:
Kaňkův sublimát, veselohra od Tykala; sólová
čísla oa housle a violu 8 průvodem piana; hodba
sboru tamburašskéh», rozdávání dárků, atd. —
Začátek o půl U. hod. večer. Vstupné: Nečlen
40 hal., člen 20 h. Dárky přijímají se již nyní a
v neděli po celý den v Adalbertinu č. dv. 1.

Stkvělou „Mikulášskou zábava“ po
řádají členové Výchudo-českého divadla ve čtvrtek
6. prosince v místnostech Adalbertina v Hradci
Králově. Cenaý a vybraný program a spoluúčin
kování všech předních členů naší sceny zaručují
předem jak umělecký požitek, tak i dokonalou
zábavu. Dlužno však povšimnouti si toho : Členové
Vých. česk. div. pořádají tuto zábavu ve prospěch
postavení „Asylu pro české herce“, kde ti, jež
stáří neb nemoc, či cokoliv jiného vhání v náruč
bídě a strádání, najdou útulek a záchranu v těž
kém svém postavení. — Vždyť tak prebavá a po
mníjejícíjest vaše láska k herci. A byt vámi to
nejlepší ze svého podával, jeho odchod značí za
pomnění. Naž, p dejte wu aspoň ruky pomocné a
přispějte k uskutečnění díla tak svrchovaně hu
manníhv. Tím dokážete nejen přízeň svoji — ale
dobudete i vděčnosti českých heroů. Doufejme, že
o „Mikulášské zábavě“ stanou se místnosti Adal
bertina shromáždištěm veškerého umění milov
ného obecenstva.

Odporučujeme všem našim stoupencům
Dový, moderně zřízený křesťanský velkoobchod
zbožím osadnickým pp. bratří Guthů, který se
nachází v rukou osvědčených, jak chvála konsu
mentů dokazuje. Svoji k svému! Bližší v dnešním
insertu.

Pisateli článku = „Osvěty lidu“
© změně „dršebnosti“. Neohroženáčinnost
p. JUDra. Bedřicha Petra, organisujícího a uvědo
mujícího zdejší katolický lid, leze již pp. pokro
kářům a jejich přátelům patrně příliš za nehty,
jak zřejmo ze Bsprostých útoků, podniknntých na
téhož od anonyma v listě, nazvaném od samého
pokrokářského listu „stokou špíny“. Plán jejich
jest průhledný; nejprve se pokoušeli pp. dopiso
vatelé — na které bychom mohli prstem ukázati

— ve svém žurnále besdůvodnýmipotepeni Dra.Petrovi znechutiti veřejnost; a když byly tupé
střely selhaly, pokoušejí se ve své mravní ušlechti
losti téhož existenčně poškoditi; v tom je ta
jejich vychvalovaná „mravnost, svoboda a pokrok.“
Nepochybujeme, že i tento manévr jim selže, ne
boť měl-li dr. Petr co koncipient dra. Tausiga —
jehož uáboženské přesvědčení a veřejné jeho vy
znání víry a úctu ku přesvědčení druhého pp. po
krokátům sa vzor dáváme — odvabu postaviti se
v čelo zdejšího katolického hnutí, pak jej při jeho
nezávislosti z tohoto zásadně zanjatého pole ne
uvede ani hrabé útočení anonyma „O. L“ Jak

vidno,pp. P ve volběsbranínejsoupřílišvybíraví. Ušlechtilý dopisovatel „O. L.“, který
jest u soudu dobře obeznámen, i se svým napo
vědou dobře ví, jak rásně se dovede Dr. Petr
mendantů svého šéfa i před kýmkoli se zastati; ví
také, že mu to nejednou co přílišné angažování Be
bylo soukromě vytýkáno, ale marně. Arci tak
čestně jedná toliko nenáviděný klerikál — proto
na něj hrrr... — pokrokář na jeho místěbral by
povinnost avoji laciněji — a proto jemu pardon a
práci jeho čest. — Znajíce činnost, duševní i mra
vní úroveň pisatele posledního článku do „O. L.“,
musíme jen litovati kollegy a šéfa, který s ním
sloužití musí; a bude-li si toho „pán“ přáti, po
sloužíme mu několika momentkami s jeho činnosti
úřední a mimoúřední. To teprve užasno svět, jací
lidé mají odvahu pod zámkem bertrestnosti po
káleti čest bližního. Máme již útoků pokrokář

vlastnostech v rukou máme, dosud nenveřejňu
jeme, poněvadž doufáme, še bude vzácné konsor
cium v prvé řadě mósti konečně také před svým
přabem. Proto caveant consules|

P. t. divadelnímuobecenstvu! Mbyly odstraněny neshody, vznikající při sázaam
na jednotlivá představení, jest prodej vstupenek
v dohodě s řiditelstvím divadla sdružených měst
východočeských p čínaje dnem 26. t. m. takto
změněn: Vstupenky opatřené datem budou se
prodávati každý den od pondělí ráno počínaje na
celý týden napřed, jest tedy každému možno o
patřiti si včas místo záznamu vstupenku, která
jest ovšem platná pouze pro den datem označený.
Vstupenky vydávají se jen proti hotovému placení
a záznamy na jednotlivé hry vůbec se nepřijímají.
— P.. pp. abonentům zůstávají pro bry mimo
předplacení jejich místa reservována do poledne
dae předcházejícího, pro hry pohostinské do 6
hodiny večerní dva dny před představením, ne
bude-li jioak na ceduli oznámeno.

Z čítárny městského průmyslového
mmeen. Čítárnu navštívilo v měsíci listopadu
v 13 večerech 643 osob, jimž vydáno na 487 žá
danek 318 svazků a 186 děl předlohových a více
než 7500 předlobami. Domů zapůjčeno 372 oso
bám 292 svazků a 1228 předloh. (Jo okolí na 13
míst 27 svazků a 479 předloh. Za příčinou vý
stavy silhouet otevřena bude čítárna až v úterý
dne 4.)pros. — Museum vydá počátkem příštího roku
nádhernou publikaci o mřížových pracích hrade
ckých. Album 8 25 listy nádherných reprodakcí
doprovází vysvětlujícím textem p. řed. Lad. Haněl.

Přednáška. Ve čtvrtek dne 6. prosince
bude přednášeti pnn Rob. Urban, inž. techuolog.
musea v Praze: O zkoušení materiálu se zřete
lem k veřejným dodávkám, s praktickými pokusy
a ukázkami. Předaáška odbývá se včitárné měst.
průmyslového musea v Hradci Králové, v budově

c. k odb. školy. Začátek v 7 hod. večer. Vstupvolný.
Z Čermileva. Ochotníci katol. národní

Jedooty sebráli u nás předešlou neděli drama
Dr. Frant. Hermana: „Zachycen proudem“. Pra
stranný divadelní sál byl, jak se říká, namačkán.
Všichni hráli přirozeně, tak že se nám zdálo,
jako bychom viděli déj před sebou Be odehrávati.
Vskutku ani nevíme, komu z účinkujících máme
dáti přednost. Naši ochotníci zasluhují zvláště
nyní pochvaly, poněvadž drama Hermanovo je
k provedení — jak jsme poznali — obtížné,
místy hodně těžké. Jednu chybu však vám předce
vytkneme: Hrajete zřídka -— poučte a pobavte
nás častěji. Přinese něco masopust? Poučné a
časové dílo dr. Fr. Hermana odporačujeme vřele,
zvláště katolickým jednotám.

„Osvěta lidu“ pre „klerikální“
methodu. „Osvěta lidu“ mnoho už se napsala
proti tělesnému tréstu ve škole. Nazývala pan
čálně metlu ve škole klerikální metbodou. A na
jednou z čista jasna Čteme v témže listě, že pro
jisté případy trest do školy patří, a udává se
tam hned důvod, že prý mnozí učitelové pro užití
klerikální methody měli nevýslovné nepříjemnosti
s úřady. Aha, pan dopisovatel se bez mučení
přiznává, že učitelové rákosku ve škole mají a
také jí v příbodnýchchvílíchs dobrýmvýsledkem
použijí — až na ty mnohdy vedlejší následky. Tedy
ta rákosková methoda není tak čistě klerikální,

bí často ani ti pokrokářští paedagogové neobedli.
Ale to je s podiver, co „Osv. lidu“ nazývala
dříve klerikálním násilnictvím na dětech, rasov

je jí vhodným kázeňským prostředkem, který se
má úředně scbváliti, sby učitelové neměli úřed
ních mrzatostí. Může-li však pokrokářský list bez
porušení důslednosti odpcroučeti pokrokovým uči
telům, co mu bylo dřív skrz na skrz klerikálním?
A jak nazvati takový šurnál, který dnes něco
zatracuje jako klerikální a zítra totéž doporoučí
jako nutné a vhodné? Pokrokářské chameleonství
to je. Aoi ti pokrokářští pání ze školy nemohou
již a roztomilou naší mládeží vydržeti, páni kluci
vymykají se svou rafinovaností veškeré dosud ob

klé školní disciplině, přerůstají ve své neslý

Všechoa výchovná schopnost přečasto už selhává
a všecky ty sladké moderol kázeňské prostředky.
jsou naší mládeži jen předmětemúšklebků. Tak
na konec nezbude, nežli změniti své pokrokářské
názory a nabádati i v pokrokářském listě k pro

škole.

Uš je mašli? Před několika lety byly
v Pardubicích v Karlově ulici úkladně zavražděny
dvě starší ženy, sestry Konůpkovy, které tu zcela
v ústraní jen samy sobě život svůj trávily. Vru
hové doranívajíce se, že jsou bobaty, přepadli je
jednoho večera, když ubohé ženy konaly právě
Bvou domácí práci, a zardonsilí je. Po vrazích
smizela naprosto veškerá stopa a ani pražští de
tektivové nebyli s to, aby závoj se záhadné této
vraždy odbalili. Několikrát již proskakovalymezi
lidem domácím hlasy, še cie je vrahům na
stopě. Ale byly to pouhé klepy bez určité pod
staty. Muozí věděli, že byli vrahové tři, z nichž
jeden jako nespoleblivý byl od ostatních dvou
vlákán ko břehům Labe a tam utopen. % poslední
době opět roznesla se v Pardubicích pověst, že
vrahy už uašli. Jeden prý se přiznal ve spovědí

a p konečně záhadná vražda je odhalena.Zase klep. Šiřitelé této pověsti buď sapomaěli,

že žádný zpovědník nesmí nikdy a uikde a také
ne před nějakým soudem vyšetřujícím ani ten
nejbroznější skutek vyzoaný ve zpovědnici pro
zraditi; anebo se šířila tu pověst se zúmyslnou
zlomyslností od jistých lidiček © Podivno pří tom
bylo, še i sám p. policejní komisař byl tobo dc
mnění, že snad s povolením biskupa anebo docela

apsže pečeť spovědního tajemství lze porušiti.
Ba ne. Nikdy a nikde a za žádných okolností.
Zpověď není institucí pro světské soudul řízení
u pátrání v žádném případě. A tak je vlastně

Zvaní k musikám. Už to zase začíná.
Jeden bálový výbor předbíhá druhý s pozván
kami k plesům, k věnečkům, tanečolm zábavám

a všem těm různě pojmenovaným muzikám. Žádujkačz ani v městě ani na venkově není od různýc
těch tanečníků ušetřen, a Často přicházejí Se
subakripění listinou i lidé, kteří jinak nemají pro
kněze nežli alovo banlivé. Krátká a moudrá rada
je: Nedávejte na tancování nic. Věčná škoda
každého baléře. Věnujte to raději na katolický
tisk anebo k jinému dobrému účelu. Kdo se chce
točit, ať si muziku zaplatí. Tvf přece nedůstojno,
aby katolický kněz podporoval taneční muziky,
třebas se kryly i nadpisem „k dobročinnému
účelu“. „Dobročinný dčel“ z toho obyčejně nic
nedvstane. To je sice staré, ale dobře jest 8i to
zase připomenouti. ,

Z Úpice. Zdejší spolek divadelních ochot
níků žádal, aby mu byla od města uiělena pod
pora kn brašení deficitu. Usneseno tedy 14. li
stopadu, aby na každé předetavení byla poskyt
nate podpora 10 K. Důvod k tomu byl, že6e tak
děje i jiode. Dobře; jsme pro podporu ideálních
a vsdělavacích snab. Poněvadž však podpory udí
lejí se i z kapes poplatnictva katolického, nechť
se nyní dbá, aby se hrály kusy, jež neurážejí sby
tečně citů a jež slouší opravdu všemu posluchač
stvu ku vzdělání. — U nás nastalo hnutí dělníků
a pomocníků pivovarských za nedělní klid. —
V neděli odbývána v Havlovicích důvěrná scbůze
za účelem založení organisace katol. lidu v Če
chách. Účastníků na 150. Referent p. Fr. Hetflejš.
Zvolen důvěrník a pětičlenoý výbor.

Soclalistická osvěta ve Žďárkách.
Přišel soudrub Pavlát 11. lístopada do sálup. Jir
mana, aby pracujícímu lidu pomohl trocha v jeho
existenci. Myslíte, že přinesl nějaké penízeč I to
ne, ačkoli by to bylo nejkratší. Kdo se k sociali
stickému štábu přidá, musí platit sám a hodně —
na židovské agitátory. Za to přinesl posilu mravní.
A jakou! Od 11. listopadu jsou zde všicbní lidé
osvícenější, všechněm se líp vede po tom Bociali
stickém rozsvícení. Pavlát, když poznal, že mimo
Bocialisty jest na schůzi také asi dvacet křesťan
ských sociálů, z opatrnosti nerozjel se plným
tryskem jako jinde. Ale procachal „klerikálům“
svědomí dost. Prý církev už jest na světě skoro
dvě tisíciletí a co pro lid vykonala? To jste, 800
drahu, tolik v dějepise honěný, že tak málo o 80
ciální práci víte? O tom bychom vám mohli na
psati celou knihu. Řekněme jen něco. Církev ne
říkala nikdy, že židovátí kapitalisté stanou se
proletářetvu spásou; varovala věřící před židov
skými lichváři, zrušila otroctví, chránila sedláky
proti zpupnosti šlechty, klatbou stihala vičemné
vrchnosti, stavěla nemocnice, Školy, atd. Když
však ge jí začala plichtiti do práce pánovitá moc
vlády francouzské a šlechty, když ziskuchtivým
velmožům podařilo se moc církve ochromiti, pak
sačalo být s Jidem hůř; pak nastala robota. Áno,
ano, zdároou čianost církve ochromili lidé rázu 80
ciálních demokratů. Proto dávejte vinu jim 8 ni
koli církvi. Také ve středověku neokrádala círikev
věřící konsumními bankroty; její pokladníci ne
prchali s penězi do neznámých končin jako po
kladníci socialističtí. Pavlát mluvil o tlustých kně
ších, ale o hodaě tlustém socialistickém předáku
Němcovi ani muk; také se nezmiňoval o židech,
kteří hodně etloustli prodejem kořalky chadým
proletářům. Měl Pavlát raději vypočítati, co který
z přítomných socialistů dal za celý svůj život
knězi a co už odvedl každý do bezedné pokladny
socialistické ve Vídni. A chcete-li, pane Pavláte,
vykládat kstechismus, prosíme vás, abyste si dříve
přečetl, co praví 4. přikázaní a 00 praví 5. pří
kázání, aby se vašim náboženským vědomostem
účastníci nemasili tolik smáti. A chcete-lí, holenku,
mluvit o mši sv., to si teprve musíte na nás
přivstat a trochu víc studovat. Musil byste čísti

spisy těch vých otců, kteří ješté osobně apoštoly zoalí a věděli od ních, kdo mějsvatou asta
novil. Ti to přece líp věděli než čtyři Pavláti do
hromady. A o spovědi? Kamaráde, Kristus sám
dal právo apoštolům a jejich nástupcům rozhřešo
vati hříchy, když řekl: „Komakoliv odpustíte
oříchy, odpaštěny jaoa.“ A má-li kněz poznati,
jaké hříchy má odpouštěti, tu mu je musí kajleník
pověděti. Proto také praví písmo sv., jak přichá
seli lidé k sv. Pavlovi a vyznávali skutky své.
A o zpovědi mluví také ti spisovatelé, kteří ještě
avaté apoštoly znali. Kdyky si byli spověď vy
myslili kněží sami, to by si byli sami uvázalí na
sebe veliké břímě a nikoliv radost. Pastoři 8 ra
bíni to mají pohodlnější. Pravil jste, še nábožen
atví jest věo soukromá.Proj tedy socialísté s ná
boženství dělají stále věoveřejnou ? Proč nade

náboženství veřejné tupí, proč Se veřejně poškle



bují lidem chodícím do kostela, proč katolické
dělnictvo v továrnách pronásledují? A pročvaši
vůdcové zřetelně prohlásili, že chtějí náboženství
vůbec odstraniti? ©Židovskému 'celmudu ovšem
dáváte pokoj, aby se na vás váš německo-židovaký

pobavili; bodně ae jí nasmáli. Bratr: Kovář du
kázal, jak Pavlát mlavil blndně a etrannicky. Od
razil jeho svlášť nepravdivé výpady, začež mu
vsdáváme díky. Uvědomělé křesťanské sociály tak

prolhanýchpamfletů. 4.
Z Opočma. Sdruževé jednoty pěvecké

„Mlada“ 8 „Cyril“ v Opočně pořádají zábavný
večírek v neděli dne 2 prosince 1906 v Kody
mově národním domě. — Sedí se při stolech. —
Začátek © půl 8. hodině večer. Vstupné za osobu
1 K, rodina 2 K.

Z Hilmseka. Dne 18. listopadu o 2. hod,
odpol, konala se v místnosti katol. jednoty v Hlinsku
zdařilá důvěrná schůze organisační © Súčastnili se
Ji zástapci skoro všech obcí oa hlineckém okresu
v počtu přes 200 „O organisaci katolického lidu“
nadšeně promlovíl pan řečník z Hradce Král.
Nato zvoleni byli důvěraíci pro jednotlivé obce.
Vřelým apelem na přítomné, aby se čile chopili
organisační práce, byla tato důvěrná schůze před
sů u p. továrníkem Suchýmz Hletína ukončena.
Po důvěrné schůzi konala se veřejná achůze spol
ková, ua níž velmi zajímavě přednášel milý host
o otázce výměnkéřské, o konversí hypothekárních
dluhů a o starobním pojištění. Napjatá pozornost
posluchačů a ohlušující potlesk byl řečníkovi od
měnou. Další činnosti „Zdař Bůhl“

Z Něm. Brodu. Sotva se rozlétlazpráva
o vzdání se posl. mandátu býv. ministra Dr. Rezka,
už se vyrojila celá řada kandidátů na tento mandát.

Ze všech polirických stran nevinňoučce i erergiobynabízejí se vhodní i nevhodní čekatelé poslanectví,
kterým by mělo město naše svěřiti avoje starosti.
Volba tato bude asi opět obtěžkávací zkouškou
můstku budovaného před několika nedělmi v našem
městě Dr. Kramářem mezi jednotlivými stranami.
Bude-li ovšem opravdu proveden jebo ideální plán,
silně pochybujeme. Nejsilnějším kandidátem bude
asi Dr. Šubrt, bude-li chtíti pustiti se do voleb
ního zápasu. Strana kongervativní měla by tu do
brého a poměry místaími obeznalého kandidáta
notáře Šádka, jemuž ani političtí odpůrcové ne
mohou odepříti svého uznání. Půdu ovšem si tu
připravuje již od delší doby Dr. Meissner, spojený
to kandidát pokrokových stran všech odstínů,
s kterým budou i sociální demokraté. Také o
pražském Šopicbovi, zdejším rodáku, se mluví.
Naskytne se tu asi zajímavější ještě podívaná než
při volbě pardubské. Pokrokové orgány už ge tuší.
Doufáme ovšem, že voličetvo naše, které měla
příležitost poznatí jemnost agitačních prostředků
těchto reformátorů našeho života při nedávných
volbách obecních, dobře si rozmyslí, komu má
dáti svůj blas. Proto doufáme, že dostane se vá
nočního nadělení jenom muži opravdu vážnému a
v záležitostech našich zkušenému.

Z Čáslavé. V posledním čísle socialistic
kého „Východočeského Obzoru“ odbývá známý re
formátor našeho veřejného života velkopansky náš
křest -sociální spolek, a pranýřuje při tom některé
členy jako zvláště pak členy divadelního kroužku.
Že si při tom ovšem notně zalhal, to až ani jinak
býti nemůže při sociálně-demokratickém dopiso
vatelství, které po způsobu známých farizeů vidí
všade v očích bližních ij nejmenší mrvu, břevna
v oku svém nevidouc. Činnost ochotníků křeat.
sociálních oceněna a pochválena byla po zásluze
ústy povolanějšími než jest kritik z Obzoru, jehož
veškerá dosavadní činnost jeví se obrovskou nalou
Soudrahy pálí ona sympatie, které se těší zábavy
a přednášky uúašeho spolku, mezitím co „Lid“
jejich bídně skomírá, a odtud ten brubý výpad.
Doufáme, že to jenom iotencím našeho sdružení

zoru jest vlastně nejlepším odporučením. — V ná
stávajícím zimním období započato bylo řadami
přednášek ve spolku paní a dívek. Bylo by však
sábodno, aby účast byla větší a neomezovala se
jenom na jistý kruh společnosti, ale strhla všecky

„vrstvy našeho slabšího pohlaví. — Sl. městská
rada pořádá přednášky pro řemeslnictvo, bohužel
s výsledkemvelmi chabým. Schází chuť po vadě
lání právě mezi témi, kteříby se ho co nejvíce
měli chápati v nynějším těžkém boji životním. —
Jako červánek lepší budoucnosti probleskuje správa
o chystané řemeslnické výstavce, která má býti
otevřena 16. prosince a potrvati přes Nový rok.
Spojena má býti s jakousi vánoční tržnicí. Přáli
bychom jí hojně zdaru už proto, že je to prvý
krok k lepšímu!

Z Haberska. V minulých.měsících za
snoamenali jsme radostnou zprávu, že konečně má
býti oživen i náš opuštěný a od světa odřísnutý

, okres a že má se mu dostali spojení železničního
pově projektovanov tratí, která by spojovala
Vápený Podol se Světlou přes Bestvinu a Habry.
Dle správ do veřejnosti daných však radosti naší
má býti odavoněno — umíráčkem. A příčina? Prý
peúčast povolaných činitelů a neporozumění okresů.

Je sice n že zájem o tuto dráhu nejevil sem mnohých příliš enthusiasticky, ale že by jen a

jen oni byli vinni, nevěříme. Kdyby se jednalo o
sapadlý okres německý, bylo by jináče. Ten na
lezi by dosti blahovůle jak u vlády, tak u al.
zemského výboru. Myslíme a jsme přesvědčeni, že

kteří přímo jsou k toma povolánía jimž dalo vo
ličstvo mandát k tomu. m mají interessy zcela
jiné než starati se o tyto okresy, kde ještě život
politický spí spánkem spravetlivých. Doufáme
však, že nebude tak i nadále a že konečně i my
přijdeme k účtování. Teď nás chce slavná vláda
odškodniti poštovním automobilem, který by spro
středkoval spojení mezi Jeníkovem a Habry. Jame
zvědaví, jaké to bnd+ spojení za zimních měsíců.
Patrně bude opatřen automobil patentními ski,
aby nezůstal vězeti v závějích i se cbaufferem
i pasažéry.

Z Hampolee. Doplňovacívolba do sněmu
zemského za města: Něm. Brod, Polná, Hampolec
na místo ministra dr. Ant. Rozka, který se vzdal
mandátu, bude se konati 20. prosince. Městské
rady zmíačných měst usnesli se voliti za poslance
starostu města Něm. Brodu MUDra. Ed. Šabrta.
Pokrokáří naproti tomu zahájili agitaci ve prospěch
Jos. Svobody, řídícího učitele ve sv Křížiu Něm.
Brodu. Doufáme pevně — ačkoliv se silně agitaje
ve 2. sboru obec. zastupitelstva — že zvítězí ve
všech třech městech MUDr. E. Šubrt, který se
osvědčil dobrým a obratným pracovníkem ve svém
městě. Nechceme pokrokáře, jehož žurnálem jest
„Osvěta Lida“, kteréž se does každý vyhýbá, aby
se od ní nezašpinil: Nechceme, aby nám ve volbě
porouče!o několik jednotlivců, my si budeme vo
liti dle svého svědomí! — Katol. spolek „Svornost“
pořádá v neděli, dne 2. prosince veřejnou acbůzi
v sále „na Kocourka“ o 3. hod. odpol. Přednášetí
bade „o reformě manželství“ JUDr. J.
Nejedlý, zemský advokát z Prahy. Dostavte se

o otázce dnes tak akutní. — Dne 2. prosince
večer pořádá spolek div. ochotu. operettu „Orfena“.
— Zpěvácký spolek „Čech a Lech“ | pořádal
25, listopadu „Hudební večer“, [který se velmi
pěkně vydařil.

Z ruchu hospodářského v Jiřleích
m Hampolee. Zahájení práce a posvěcení
družstevní třelny v Jiřicích konáno bylo 25. list.
za bojné účasti rolnictva z celého okolí humpo
leckého. O 10. bod. za zvuků hudby vyšel od
kostela průvod ku třelně, kdež nejprve jménem
stavebního komitétu poděkoval p. J. Daněk všem
řemesloikům, kteří při stavbě věže spolupůsobili,
po té stračně promluvil starosta obce a předseda
Inář. družatva p. J. Matonšek o snahách a bu
doucích prácích družstva. Domácí farář dp. Milo
Záruba na to pojednal o příčinách, proč se rol
nictvo sdražaje, a jakých výsledků dosáhnontí se
snaží. Po té dovodil nutnost vzájemné důvěry
rolnictva, bez které by každá akce sdružovací
zůsatela marnou. Krátce na to vykonán akt po
svěcení, starostou družstva zavěšen kříž a na
stoupen pochod zpět. O polednách konán spo
lečný oběd. O druhé hodině započata pak práce,
kterouž přítomní s vřelým zájmem sledovali.
Třelna zřízena je dle systému Můilerova, parní
stroj dodala firma Umrath a spol., práce strojní
prováděla firma Černohouz z Jablonného a F.
Zrzavý z Humpolce, stroje lámací a oflakovací
zhotoveny podle systémuč. Dobrkovského, učitele
na hosp. škole v Humpolci. Stavbu třelny pro
vádélo družstvo za vedení V. Martina, stavitele
v Humpolci; část tesařskou zhotovil J. Kasal ml.
Zahajovací slavnosti súčastnili se: v zastovpení
okr. výboru p E. Koubek z Komorovic, za hosp.
školu pp. C. Dobrkovský a J. Jondal, důchodaí
velkostatku Želivského p. F. Koubek, dále staro
stové a učitelstvo okolních obcí a mnozí jiní.
Blabopřejné a omluvné listy zaslali: J. Pleva,
místopř. zeměděl. rady, F. Staněk, říš. a zem.
poslanec, Inářské družetvo v Bořetíně.

Východočeské divadlo.
Ve čtvrtek 22. listopadu: „Byl jednou

jeden král“, pohádka, kterou pro českédivadlo
upravil B. Kaminský. Hlavní úloby byly rozdě
leny takto: pí Brsková (princezna illyrská), p.
Kaňkovský (princ dánský), p. Javorčák (král v Illy
rii), p. Auerswald (Všudybyl); a nejen oni, nýbrž
i všichni ostatní účiokující zaujali diváka svou
živou pěknou brou i soubrou. Z vedlejších úloh
se povedl aš na maloa nehodu výstap kuchyň
ských děvčat; zvláště líbila se al. Kačerova. —
Režie byla pečlivá a bezvadná. Hudební vložka
brál orkestr bez chuti; také tím, že řídí p. Mar
kucci (koncertní mistr), ztrácí orkestr svou nej
lepší výkonnou sílu — cof diva pak, že zní ne

uceleně; to ví kašdý hadebník, že Perný primmnoho zachrániti dovede. — V pátek 23. listop.:
„Psohlavci“ opera od Kovařoviče.Znamená
to mnoho, má-li divadelní společnost na programu
„Psohlavce“; a proto jest páteční představení vy
svědčením dokonalé hudební i pěvecké techniky,
na jejímž dosažení lví podíl má ovšem dirigent.
Sóla zpěvní byla jako obyčejně lepší než sbory.
V dloze Koriny přivedl p. Lebeda svůj nádherný
tenor k plné platnosti; méně příležitostik tomu
měla Hančí (pí Kurzová); sl. Jovanovičova(stará

Kozinová), má jistý, sonorní alt, nejlepší z celé
společností. Velmi sympatickým zjevem byl p.
režiser Malý (Přibek), pravý typ neástupného sed
láka. P. Wildner ukázal, že postavu Lamingerovu
vytvořil pilným studiem; maska jebo byla. pří
padná a jebo baryton poslouchá 8e velmi příjemně.
Nadto má p. Wildner kromě osobutho sympati
ckého zjevu ješté jednu neocenitelnou vlastnost,
která více méně ostatním schází: velmi zřetelně
vyslovuje. Sbory, ač mnohdy nejisté, byly přece
oproti jindy lepší. Orkestr překonal hravě ne
smírné obtíže chromatiky Kovafovičovy; motivy
jednotlivých osob, na př. rázovitý motiv Lamin
gerův (pizzicato v basecb) nechal vyplynoutí tak,
že divák surčitostí předpovídati mohl, kdo uastu
poje. V celku zdařilá režie v závěrečném obraze
vdchyloje se od libreta a ne zrovna šťastně. Před
stavení i jeho nedělní reprisa zanechaly v poslu
chačetvu hluboký dojem. — V sobotu 24. listop.:
Straussův„Netopýr“ Operettka svižná, melodi
cká, jejíž děj neví sevřen nějakými zvláštními ná
si'nostmi a nemožnostmi a končí rozuzlenim sv
chovaně komickým. Třetí jednání vůbec přerušo
váno bylo salvami smícbu, které vzbuzoval nejen
děj sám, ale i výborné podání hrajících. Ač al.
Procházková (Rosalinda) hraje vždy velmi dobře,
přece ještě neslyšeli jeme od ní něco dokonalej
šího, než byla její „Traviata“; snad že jiné úlohy
(oa př. právě sobotní) nevyhovají jejímu tempe
ramentu. Zato sl. Horníkova (Adéla) je při ope
rettě ve svém živlu: je stejně jistá ve bře i ve
zpěvu; figarky, které ve svých úlohách přímo
tvoří, dýchají přirozenou živostí a rozmarem. Co
do routiny blasu (připomínám Olympii z „Hof
maunových povídek“) dlužno přiřknoati jí jedno
z nejpřednějších míst. Skvostné byly mužské role:
Dr. Slepejš (p. Bohuslav), Cela (p. Zelenka) a
Půlka (p. Javorčák), který svým „moc fešáckým
krimioálem“ mnohokráte obecenstvo rozesmál. —
V pondělí 26. listopadu: „D6 mon“, dram. báseň
od Fr. Svobody. Divadlo vábavě se naplňovalo 4
nebýt abonentů, lrálo by se sedadlům. Je to cha
rakteriatické, A přece „Démon“ jest kabinetním
kouskem české tvorby. Charakterů několik, ale
tak různých a přece sympatických, že bez únavy
posloucháte celý večer, jsouce unešení jejich koo
Hiktem, Pí Brzková (baronka) dává se ohnivou
brou strhnouti k příliš rychlé recitaci, jinde vy
stihla děmonický charakter své role znamenitě;
p. Kaňkovský (Doubrava) neovládal dobře svou
úloba; též bylo k nepochopení, proč družka ba
rončina měla otevřený slunečník: vždyť nu scéně
je pozdní večer. SI. Hasemanova procítěně podala
povahu prostého, hinbokým a vřelým citem obda
řeného děvčete. Režie byla bezvadná, ouvertara
orkestru odměněna zaslouženým potleskem, prim
ovšem zněl slabě. — V úterý 27. list. „Smíšek“,
operetta od E. z Taundu. Jeden z večerů, oběto
vaný duši davu. Nemožné scény roztaženy tu ve
třech jednáních, ač dvě úplně by stačila. Skladba
ubvhá, samá polka, v instrumentaci ještě bědnější.
Harmonisace vypadá pak ovšem dle t.-ho: domi
nanta nepřestává zníti někdy v celých vložkách;
Botva občas zazní terc-guart-akkord, zmenšený
septimový neb příslušný mollový — ale rychle
zase vrací se do původní kadence. A přece tento
mělký orchestr stačil, aby- utopil se v něm celý
počáteční sbor i s hostinským a pak už to šlo
vesele dále: ze sborů na př. v druhém jednání
zbyla chumelenice hlasů zpěvních i orkestrových,
ve které nebylo ani slova rozuměti. Též mazurka
byla bez ducha. Před fiaskem zachránila skladbu
bra: úlohy, jsouce dobře obsazeny, přivedly na
scénu několik postaviček svrchovaně komických,
jednotlivě i v souhře. Režie byla dobrá a zcela
případná. — Ve středu28. listop. „Carmen“,
opera od Bizeta. Pohostinská bra slč. A. Eisen
butové, člena vídeňské opery, benefice p. Wild
nera. S jakým zájmem očekáváno bylo toto před
stavení, dokazuje faktum, že již v pondělí ráno
nebylo možno obdržeti ani jediného sedadla. A
veřejnost nebyla nikterak sklamána. Sl. Eisen
hutová (Carmen) ukázala se býti umělkyní pr
vého řádu; její mezzosoprán ukazuje v každé
poloze jiný odstín zvukové barvy, vždy však zní
plně, příjemně a jistota jeho, je úžasná. Tygří
charakter vrtkavé cikánky byl vystižen do nej
menších detailů a zvláště vášnivý boj duševní
v posledním jednání byl mistrovským kusem. A
zde právem poukázati musíme na p. Mansfelda,
který právě v tomto effektním závěrečném obraze
nezůstal pozadu. Případně změněná maska pod
porovala značně jeho mistrnou bru, takže výkon
jebo musíme řaditi hned na druhé místo. I
ostatní role, zvláště dámské: Micaela (slč. Pro
cházkova), Frasguita (pí. Mansteldová), Mercedes
(elč. Jovanovičova) byly živě a pěkně předne
seny. Sbory nebyly zlé, ale schází jim jistota a
následkem tohoi život. Orchestr jako vždy dobrý;
postrádáme v jinak dokonalém jeho tělesu fagot;
sajisté že by tím barvivost získala, ač rádi při
znáváme, že výborně obsazená hoboj, viola a
violoncello přičiňují ae xe všech sil, aby nedo
statek onen zakryly. Scenická úprava byla velmi
sdařilá, zvláště ve čtvrtém akta. — Bepertoir:
does v pátek: „Moobo povyku pro nic“
(Sbakespeare); v sobotu: „Domácí cvr
ček“ (Goldmark), benefice sič. Procháskové;

v neděliodp.: „Byl jednou jeden král“,večer: „Hoffmanovy povídky“;'v pondělí



„Netopýr“, o v úterý: „Vzkříšení“
(Tolstoj' a Zidovka“ (Hallevy,,ve

-čsrrtek: „Dvojí methoda", v pátek: „Bo
cacoio“, v sobotu: „Maškarní pleas“,v ne
děli odp.: „Lucerna“, večer:„Gejša“

Různé zprávy.

» B OVU« VPRAZE

Věrný obraz sv. Otce Pla X. vydala
vlastním nákladem biskupská tiskárna v Hradci

Králové. Jak jsme z povolaných úst slyšeli, vystihuje obraz tento dokonale milou a dobrou tvář
sv. Otce. Můžeme jej tedy vřele odporučiti důst,
duchovenstvu, katolickým spolkům i rodinám.
Viz dnešní „Zaeláno“.

Pronásledování katolíků ve Fran
eli. Velmi málo doví se svět o nynějším utrpení
katolíků ve Francii pod socialisticko-pokrokářeko
židovskou vládou demsgoga a spolupracovníka židov
ské „Nene Freie Presse“ a žida Clemenceana. Svě
tový židovský tisk umlčuje všecko, co by v Evropě
otevřelo křesťanským národům oči.— Kdo na př. ví,
že ve Francii 380 starostů vzdalo se svých úřadů, když
se jednalo o odstranění křížů ze škol? V četných
obcích byly kříže ve slavnostních procesích znova do
škol vneseny. Kdo ví o tom, že ve Franci' katolické
dítky jsou od socialistických nčiťtelů trestány, najde-li
se u některého růženec nebo modlitební kniha? Uči
tel však, který začal vyučování otčenášem, byl ve 24
hodinách místa svého zbaven. Učitel, který s křížem
ae postavil do dveří a kázal dětem vycházejícím ze
školy ua kříž plivat, byl — povýšen.

Útěk se sociální demokracie. Říšský
80c.-dem. kovodělnický svaz čítal před půldrubým
rokem 160 tisíc členů a dnes jich čítá pouze 80 tisíc,
To jest značný rozdíl. Také v Italii počet soc.,-dem,
Organisací eilně klesá. Úspěchy volební, kterých na
byli socialisté v Německu r. 1908, nezůstaly trvalými,
Při posledních doplňovacích volbách soc. demokracie
ztratila volební kraje Marienberg, Zechoppau, Alten
borg a Frankobrod na Odře. Počet socialistických
hlasů nepostoupil. Jako příčinu ovádějí neustálé bádky
ve straně a krajně násilné jednání proti oněm stou
pencům, kteří slepé netroubí na roh 80c.-demokrati
ckého vedeuí.

Nové ukázky socialistické vzdělá
vací práce. Uvádíme všdy jen některé příklady
socialistického násilnictví, Kdybychom měli zazname
nati každý týden všecky asurovosti socialistů, jež ae
vědy v sedmi dnech v Rakousku přihodí, nestačilo by
na to půl Obnovy. Tedy vědy sspoň něco na doklad,
jak socialisté „vyšší vzdělanost“ pěstují. Nyní v Bol
zanu (v Tyrolech) jest poplach, že ae někteří dělníci
přiblásilí do organisace katolické. V továrně Riffese
tově rozkázali si socialisté šéfovi, jsby dva katolické
„Odvášlivce“ ihned s práce propustil, jinak prý zač
nou stávkovat. Továrník jejich násilnickou žádost za
míti. Tu aspoň udělali radí před továrnou děsný
kravál; pak kdyžoni dra dělníci z továrny vycházeli,
bylo jim spíláno a na ně pliváno. Před kaltarními
pěstmi se zachránili pronásledovaní jen rychlým útě
kem. Rudá četa na trobláři Gótechoví žádala, aby
propustilz prácedůvěrníkakatolickéorganissce; jinak
prý stávka a bojkot! Mistr podlehl ze strachu terro
riamu a dělníka propustil. — V Calovci (v Korata
nech na tajemníka katolickéhodražení Felixa Hampla
spácbán při jeco návratu se spolkového domu revol
verový atentát. Třikrát na něho střeleno. Sotva za půl
hodiny na to atřeleno do katolické spolkové kanceláře
po sekretáři Gasperechitsovi také třikrát, G sperschite
poraněn na čele a na nosní kosti. — Ve třetím okrese
vídeňském namábají se rudí připraviti o chléb kato
licky sorganisované dělníky u firmy Ditmarovy. Ve

-schůsi rudých padla alova: „Ve čtrnácti dnech musejí
„býti „černí“ venkul“ Spíláno katolickým dělníkům
„křesťanští psi“, std. — Dejte takovým lidem plnou
moc nad katolíky, a pak radí budou řáditi jako
Tataři. — Poněvadě židovští vůdcové křesťanských
peněz potřebují, namáhají se socialisté na Ostravshu
vháněti „ueposlašné“ dělnictvo do své „Unie“. Již
ujednáno, že bude svolána konference, na které se
ustenoví lhůta, do které musí každý dělník v ostrav
sko-karvínském revíru zaměstnaný při hornictví a
koksovnách státi se členem hornické organicace. —
Socialista Jindř. Kolář, výpomocný pokladník ostravské
„Unie“ epronevěfi! 449 K, začeš krej. soudem v Těšíně
Odsouzen do žaláře na 5 měsíců, posty zostřeného.
- Významná chvála pro katolíky.
Hollandská dějepiska Lobmannová, náležející k straně

„rosumářské, napsala následující vysokou chvála o mi
sionářích: „Není možno, aby člověk neby, naplněn
pravou uctivostí a vážností ku katolickým řádům a
misionářům, když ae rozblédne po jejich požehnané
činnosti. Římako-katolická církev atále vlastní moc,
která, dříve či později, musel dosáhnonti nad protes
tantismem rozbodného vítězství. Vím dobře, že tohle
tvrzení probudí bouři rozhořčení u mých spolaob
čenů, leč nebojím se říci, še moderní protestantism
vysní na prásdno. Já jsem měla příležitost seznati
„se Východní i Západní Indii, jakož i v Evropě při
kladný život, jaký vedou katoličtí příslušníci řeholía

"misionáři a viděla jsem tu velikou obětavost řebolnic
te školách i vešpitálech. Někteří naši lidé před na
vštívenímtakových krajů mají vozvyka katolíky hodně

pomloavat s ostousot, huď s vlesjn $rčdomosti nebo
to konají jako nějskýprojev úcty vůči protestantům,Ale "když byli spatřili skutky příslušníků katolické cír

kýé mesí malomocnými, mezi nojobudšími třídami a

mesi černochy, mnosí, jak jsem slyšela, pronesli sahanboní, še katolíci nás protestanty velmi předčí obě
tavostí v každém ohledu, ba še vráležitosti té zaují
mají nevyrovnatelné místo na světě a v dějinách světa“

Občtavý zastance lidu polského dr.
Florian Stablewski, arcibiskop buézdensko-posnaůský,
semřej náble raněn byv mrtvicí. Padl, do poslední
chvíle neobroženě bráně lidu svého proti prašácké
vládě, která násilně zavádí v polských krajích vy
učování i v náboženství jazykem německým, aby lid
polský tím dřívo propadl germanisaci. Čest budiž ne
ohroženému bojovníku!

Viktor Hugo, franoouský nověrec,píše o
rodičích, kteří posílsjí děti avé do beznáboženské
školy: „K zodpovědnosti před soud měli by býti vo
láni rodiče, kteří posflaje své dítky do školy, nad
jejímid dveřeníje psáno: „Zde se náboženství nevyačaje.“

Uboxzí Slováci. Maďařirrou lidu slováckému
víra, jasyk, skrátka na všech stranách nemilosrdně
proti něma zakročují. Slováci však se už jen tak ne
dají. Uvěznění nejoblíbenějšího na Slovensku kněze,
ražomberského faráře Hihuky, nadšeného to národovce
ezastánce lidu, spůvobilo vslovenském lidu nebývalé
hnutí. Roshnévavý lid pak problusti, že nepůjde do
kostela (rušomberského), pokud v ném nebude zase
sloužit méi av. a kázat Hiinka. Ražomberčané v pro
cesích počali navětěrovati okolní kvstely, ale v tom
jim bráněno i od katol. kněží, maďaronů. Stenko
vanský děkan Pazárik, když se dověděl, že do jeho
osady míří veliké procesí z Ružomberka, poslal proti
němu zástup chlapů s holemi, ženy a děti e ira:m
s šípy. Ti jako diví vrhli ae na procesí a hlava ne
hlava bili; a už ta byli i četníci, kteří dokončili dílo
lásky. Když přicházejí £ Ružomberka dosazení tam
maďaronětí knéží do okolních filiáluích kostelů salou
šit uušisv., lid we rozprchava na všecky strany. Jednu
neděli brála v kostele vojenská muzika, jen aby lid
byl přiváben, ulo nadarmo. V Bílém Potoku ženíčky
v neděli časně ráno v kapli samy zazvoní, a lid vo
bez vpuceného kněze (maďaronskéhu) pomodlí. Katol.
lid slovenský poslal biskupovi list w 3.066 podpisy,
žádaje, aby Hlinka opět v úřad uvedl, ale marné;
v 6 příčině vyslali i do Říma adrokáta dra. Rátka,
ale bezcitní maďaroni na škodu cirkve hoeu tak
neconvnou. A lid nemičí, proti zjernému příkoří
muáné povstává. V Zabuří chtěli kněze národovce, a
když jim vnatili odrodilce, roztruly na něm ženy k.oriku
s vymrskalyjej zfary.—Dosadpánijednalie Jidem
jako se stádem; zavolali četníky a vojsko, avěznili
„buřiče“ acelý národ se aleki, i byl sase pokoj. Nyní
však lid projevuje takovou sílu, jako nikdy před tim.
Vlčkora Osvěta v 12. číslo dokládá: V ražomberské
radnici vykazoval: každého roku přebytek, ale nyní
se ukázalo, že obec má přes milion dluhů ... Tak
se hospodaří zu dozoru služného a žapanora! Ta
máme doklad k Hlinkova uvěznění. Hlinka a joní
věděli, že se v obci ópatuč hospodaří a starali se 0
vítězství lidí čestných. Těch weulekli maďarští „vlas
tenci“, volbu zradili o Hlinka uvěznili. Požitkářetví,
smilstvo, slodějetví zakrývají rouškou vlastenectví;
činí tak zvrblý maďaronský kněz, úředník, žid i od
rodilí občané.

(3) Jak se bojovalo proti kateli
ckým kandidátům poslanectví ma Hu
ravě. Proti kandidáta Kristovi vydány byly illustro
vané letáky. Na nich vyobrazen byl Krist, šenoncí
vepře. V zadu stojí několik horáků. Před illustrací
je nápis: „Jedna svině jest maě milejší, než deset
horáků:-“ — Také na Ostravska pracovali socialisté a

okrokáři proti našim kandidátům nejinak. „Dach
u“ přinesl obrázek osla, který označen byl jako

kandidát strany kat.-nár. Pokrokářiopětně rozšitovali

brožorku proti k Sýkorovi, jejíž prásdné listy nadepsány byly: „Poslanecké řeči p. Sýkory.“ — Kd
byli vyzvání čeští socialisté, aby jmenovali své dů
věrníky do správy „Ústř. Matice školské“, odpověděli,
de k tomu „chauvinistickéma“ apolku nepfistovpí.
Socialisté učinili si též veřejně posměch z českého
státaího práva. VÍ se dobře, že podlehají vrchnímu
komanda německého ida dra. Adlera. A co ačinili
„vlastenečtí“ pokrokáři a lidovci před uššími volbami?
Ze vzteku nad úspěchem naší strany pomáhali k ví
tězství socialistům. Pozoruhe.dno jest zvláště, de uči
tel Žiška, vydržovaný s matičních peněz, vyzýval vo
Jiče, aby volili socialista Nádvorníka. — V Bílekau
Litovle při užší volbě mladší učitel s jedním dělníkem
vodili voliče s lfetky napřed do bytu pana řídícího a

ak teprve je propouštěli k volebnímu osudí. Proč?
řed ušší volbou (18. listop.) ukasoval řídící dětem

hrubý pamflet na katolického kandidáta Krista, —
Na pokrokářské sohůzi v Dabu 4. listop. prohlásil
nadačitel Frt. Běhal, še ho bolí velice, že také jeho
šáci hlásí se ke straně katolioko-národní. Pace nad
učiteli, jak pak jete to zpracovával ve škole dítky ka
tolických rodičů, že jste nyní překvapen jejich láskou
ke katolickému náboženství? Takhle otevřeně dáváte
na jevo, jak rozamíte povinné výchově nábožensko
mravní? — Starosta v Malé Lhotě u Malenovic před
11.listopadem agitoval horlivě pro pokrokáře Kramp
bolce, říkal o soocialistovi Mertovi, že jest to sarytý
Němec, še sradil vítkovické dělníky, std. Před užší
volbou však div si noby neaběbal k vůli zvolení
Merty a tupil katol. kandidáta Smýkala. — VeSrato

hr. Seilerna — propouhé pravopisné chyby. Jakmilebylo psáno „Sajlern“, nebo jekmile ve slově „ze Sei
Jernů“ nebylo napsáno nad písmenem „ů“ kolečko,
hned pokrokářský učitel Dáň prohlásil lístek sa mo

platof. Zato v Šardicích volilo na 100 lidí, kteří vůbeclasovacíbo práva nemají. Pokrokářské ohytristika!

Maďaři volají bratry = Asle. VUhrách
následkem štvánic soc. demokratických a pak rdouse
ním všeho slováckého a erbského se strany Maďarů
povstává mezi dělnictvem, které jest většinou původu
slovanského, velká nespokojenost, která propukává
často ve stávky. V tom' oblodu esnosl se bospodářeký
spolek bikešské stolice, aby so s Číoy povolalo na
40.000 dělníků — Číňanů —- plemenných to bratří

ledna 1907 od svého odpora. Věru lépe by Maďaři
udělali, kdyby se vystěbovali ko svým bratrským člu
tochám do Čísy, kdes by měli široké pole při aplst
dováví své divošské kultury.

Senkromé dluhy rakouských úřed
mílků činí více neš 3000 milionů korun. Tím věra
dáno špatné vysvědčení o bospodárnosti úřednictva
zvláštní deputací rak. úředníků, která u ministrů

ae stízenízvláštníhoústavupro osobníúvěr

Nač platí see. demokraté. „Frankiech
Arbeiterblatt“ na základě spolehlivých dat přináší
článek o příjmech a vydáních soc. demokracie v Ně
mecko. Každý soc. demokrat moeí mimo jiné rozličné
sbírky, předplatné na listy své strany a podobné vy
dání odváděti k účelům strany týdně ur itá procenta
ze své medy, obyčejně tři procenta, někdy i více. Tím
způsobem sebere se ročně na 10 millionů marek. A
poníse ty vydóvají se takto: 50 vůdcům I. třídy po
10.000 mar, — 500,000.m, 8300vůdcům IL. třídy po 6.000
m = 1,500.000 m, 500 agitátorům po 300 m — 160.000
m, poslancům soc. demokratickým 120.000 m podpory,
00. demokratickým novinám 1,800.000 m atd. Celkem
vydá se takto 9,000.000 m. Jeden million sbývá na
nepředvídané výdaje. Tak vlastně vydá se 10 millionů
pouse na rozeštvání lidu. A ubohým proletářům z té
ohromné samy novzejde ušitku ani za haléř. — A
psk tible lidé, aby odvrátili pozornost woudrahů od
svých tačných příjmů, poukazují o firizejským údi
vem, že se sobore na „papeže“ ročně přes šest milli
ovů koran. Předetavme si, jak veliké náklady musí
nésti Řím pa organisaci celé katolické církve. Mějme
na mysli, če svatopetrský baléř bned po zaslání do
Říma dává se na nábošenské a lidumilné účely. Pepeš:
vám pro avoji osobu z toho neušije ani jako obyčejný
italský úředník. A teď srovnávojme| Sami vůdcové a
agitátoři vocialističtí v jediném Německu pohltí pro
své vlastní osoby na 9,000,000 marek, čili přes
10,000.000 korun. :

Franele vymírá. Náčelníkstatistickékan
celáře města Paříže Jacgaes Bertillon vydal oficielaf:
statistiku o počtu porodů, mangelství a rozvodů v celé
Francii. Z číslic jeho vycbáz na jevo povášlivé fak
tam, že francouzské obyrateletvo znenáhla se zmen
šuje. Sňatků je ve Fraocii velmi mnoho poměrně, ale
též mnoho rozvodů. Nápadné je znenáhlé ubývání
porodů. V letech 1894—19:8 bylo poměrně ručně
846.000 novorozenců, počst tento klesl r. 1904 na
818.000 a r. 1906 na 807.000. Převaha porodů nad
úertností byla r. 1903 pouzs: 57.000, r. 1904 klesla
na 37000. Toto ubývání franc useké populace jest
znepokojivým příznakem pro budoucnost, Nikdy, co
existaje statistika, nebyl saznamenán tak slabý počet
porodů. A jiným úkezem trapným jest, že vedle toho
atou)l počet úmrtí na 770.171 oproti 761.208 roku
předchozího. „Eclair“, který první uveřejňuje číslice.
statistiky Bertillonovy, poukazuje na tento zarmacne.
jící sjev, jenš je tím povážlivější, uváží li se, Že oby
vatelstvo ve všech semích evropských vzrůstá. Sta
tistika Bertillonova podává tedy ještě smutnější obras,.
neš jaký jsme zazoameneli předešle. Není divu, že
„osvícená“ nevěrecké část Francie kráčí vetříc zkáze;.
nejhroznější neřesti hlodejí na jejím tÁle, všecka svět
ská věda nedovede sastaviti utálý vzrůst mravní zka
ženosti. Na př. „Csth. Times“ píší dne 26. října t.r,.
že bylo v Paříži jeden týden od „apačů“ (pouličních:
povalečů) abito 17 osob, aniš by někdo z nich apače
byl vyzýval. Apačové ubíjejí „s legrace.“ — Vraždy
chtivost vsmáhá se u dětí. Jsou případy, že letý.
hoch zavraždil úletoa sestru, jiný vylákal mladšího
draba do lesa a pozvolna utýral. — V říjnu r. 1906
skončilo semorrašdou 13 mladých lidí pod18 roků.
— Nemrarnost mesi mládeží je úšaaná. Vládaa bez
nábožensk“ škola stojí tu bez rady 8 pomoci. —
Svazky manšelské nemejí ceny. Lidé se scházejí a
roscbázejí, často sničivše své potomky. Vrašdění dětí
je zločin, který ve Francii množí se atrašlivě.

Kolik jest amalfabetův Bakonska?
Dle sčítání z r. 1900 sestavil ministr dr. Prade sta
tistiku plnoletých mužů. Potřeboval ji pro volební
reformu. A tu napočítáno, že je v Rakousku ze 24le
tých státních příslošníků 2,413.906 Němců, 1,388.676

echů, 912.118 Poláků, Rusínů 766.008, 283.684
Blovinců, 197.822 Srbů a Chorvatů, 172.569 Italů,
44.076 Rumanů a 2085 Meďarů. Z těch omí číst a
psát 2,255.024 Němců, 1,325.000 Čechů, 483.224
Poláků, Rosnů 177.334, 190.529 Slovinců, 46.127
Srbů a Chorvatů, 143.794 Italů, 7434 Romunů a
814 Maďarů. Je tedy v BRakooskoaoalfsbetů mesi
dospělým! Čechy pouze 3 proc., mesi Němci 6proc.,
mezi Poláky 47 proc., mezi Busíny 76 proc., mosí
Brby a Chorvaty 73 proc., Italy 16 proc., Romany
85 proc. «akonečně mezi Muďary, v Rakousku by
dlícími, 60 proc. Tedy náš národ má poměrně o po
lovičku méně enalfabetů, než příslušníci toho národa,
jehof čovinističtí křiklouní stále problašují ostatní
národnosti ss „lnderwertig.“ Z plooletých mužů
v Rakoosku neumí číst a psát 158.882 Němců a
68.576 Čechů.

Německé výstavy. © výstavách svých
Němci ohlabně do ovéta blásívají, že jsou to podniky,
které v každém ohledu svědčí o kultarní s průmy
slové vyspělosti německé; ve výstavách svých vidí
výkvět všeho, čím se vykázati nemůže čádný jiný
nerod. Ale jak často uboze končívají tyto vychvalo
vané podniky! Němců v říši jest tolik, še by svým
účastenstvím mohli každou výstava vysvoboditi s ne

enásí fioančních, ale ti mají pro ně pramalý. zájem,takže všecky dosud pořádané výstavy v Německu
skončily deficitem; letošní norimberské výstava obtí
žena sobodkem na 1 milion marek. Také něm. výstava
v L'berci pohořela a páni se nechtějí sni přísnati, jak
blaboko jim výstava sáhla do kapes. Žebrají o pod
pory na všech atrenách, ano, ověte, div se, i český
ministr obchoda dr. Fořt rozlítostnil se tolik nad ne
urovnanými poměry ukoačené výstavy této, še do
rospočtu státního dal vlošiti pro výstava 50000 K



Takovou starost mají čeští [ministři o podniky ně
meeké, kdešto na české výstavy pi ve Vídní dosud
nevspomněli ani haléřem. Česká výstava apoléhá se
porze na pomoc českých lidí a obětavostí jejich také
vyšla leckdy čestně — bez achodko, čímž so Nmci
pochinbiti nemobou, třeba by jim i český ministr po
máhal. Kdyby pořadatelé české vystavy požádali čos.
ministra o pomoc, to by bylo hned výmlov a obledů
různých, še není možná ničím přiapěti. Pro Němce
všecko i od českých lidí, pro Čechy nic...

Příloha. K dnešnímu čísla našeho listu při“
ložen je obrázkový vánoční seznam fy Sluger 4 00.,
akciové společnosti pro šicí stroje v Hradcí Králové,
obsebující odporučení její výtečuých, co užitečný vů
noční dar zvlášť se hodících původních Siogerových
šicích strojů.

Pamorama Národ. Jodnoty Severo
české v Hradei Králové, za Bílou věží,
vystavuje ve dnech 1.—6. prosince v řadě obrazů
„Porýnsko“. Na březích mohutného Rýna atří
dají se malebně města, zámky a zříceniny 8 krá
sami přírodními. Péknými pobledy předvádějí se
zejména Mohuč, Kolín, Wiesbaden, Boon, Koblene
a innoho jiných.

(Zasláno.)
P. T. slavné

biskupské knihtiskárně
v Hradci Králové.

Děkoji srdečně za doručený mně obrazisv. Otce
Pia X. Nemohu zatajítí svého obdíva nad skvostným
provedením, ale zvláště nad věrnou podobou sv, Otce.
Měl jsem po plná dvě léta, jež prodlóval jsem již
za vlády nynějšího sv, Otce ve věčném Římě, velmi
často příležitost patřiti z bezprostřední blízkosti
v dobrou, otcovskou tvář Náměstka Kristova — ano,
naposledy letos o krásných dnech římské pouti — a
vždy téměř vídal jsem Jej tak, jak obraz Váš Ho
podává — statného mírně skloněného, s vážnou a
přec tak milou a vlídnou tváří, s pravicí pozdviženou
k požehnání, — Když uviděl jsem poprvé obraz Jebo
Svatosti u Vás vydaný, zvolal jsem radostné: „Ko
nečně tu máme věrnou Jeho tvář, s celým churakte
ristickým výrazem,“

Vím, že spad na žádné faře necbybí obraz av.
Otce — a měl jsem při gen. visitaci, jakož i jindy
příležitost mnobo těchto obrazů poznati, ale byly-ii
mezi všemi dva nebo tři aspoň podobné, veřku-li
věrné, pak je to všechno. Ajistě byly to dosti drahé
výrobky cizí, kdežto Váš zdařilý obraz při tak pěkné
úpravě jest velice levný.

Přeji Vám ze erdce, aby krásný tento obraz
došel co největšího rosšíření jaku dachovenstva, tak
i v katolických rodinách a spolcích a zapudil bez
cenné a bezvýznamné cizí fantasie. Obraz Váš bade
všado skvostnou ozdobou a sám sobé nejlepéím od
poručením.

V Hradci Králové, dne 20. listopadu 1906.

Jos. Huráň,
bisk. sekretář a ceremonář.

„»——————,>
Tržní zprávy.

V Hradci Králové, dne24, listopado 1v06 1
bl pšenice K 12:00—13 40. žita K 10-50 —10 90, jedme
pe K 11:00—11'30, prosa K 00'00—)0'00, vikv= K 0*00
—00'00, hrachu K 2200—2400, ovsa K 840—700,
čočky K 4800—00-00, jahel K 20 00—00'00, krap K
18-00—32:00, bramborů K 2'80—3-20, 1 hl jetelového
semeno bílého K 8800—1100, 100 kg jetelového se
mínka čer. K 00:00—1009'00, růžáku K 0'0—0 00, máku
K 4100—46 00, lněného semena K 2000—0000, 10
ky žitvých otrab K 12:00—0000, 100 kg pšeničných
otrub K 11'60—00'00, « kg másla čeratvého K 200
—724, 1 kg másla | převařeného K 0.00—0.00,
1 kg sádla voproveho K 168 —)00, 1 kg tvarohu K
0-28—0-82, ! vejce K 0-7—08,1 kopa okurek K 000
—000, 1 kopa zelí K 240—800, 1 kopa kapasty
K 2:00—3'00, 1 hl oibale K 4-40—600, kopa drob.
zeleniny K 0*40—0 60, 1 pytel mrkve K 160—3-20,
1 bečka švěstek K 0'00—000, 1 hl jablek K 4 00—
16.00, 1 bi hrošek K 0'00—0 00, — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 24. listop. 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: půenice hektol. 668, žita
280, ječmene 1316, ovss 369, prosa 0, vikve 8, bra
chu 16, čočky 61/,, jahel 12, krap 8, jetel. semínka
88, lněného semene 4, máku 9. — 9.) Zeleniny:
zelí 300 kop, okarek 0 kop, kapasty 160 kop, cibule
100 bl, drob. zeleniny 400 kop, mrkve 120 pytlů,
brambor 124 bl, saláta 00 kop. — 3) Ovoce: jablek
183 hl, hrašek 00b), švastek 00 beček. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 4 kasy, podavinčat 594 kusů.

PA£O
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Zasláno.

Továrna nábytku

ODBTCOVÉNO ZŮDŽÍ

Adolf Novotný
v Týništi n. 0.

zve ct. obecenstvo k návštěvě svých továrních
skladů, v nichž zřízena nyní podzimní

výstava.
Prospekty výrobků zasílám zdarma.

NSN

Mravný hoch
pokud možno z měšť. školy

přijme se do učení u
Jos. Kieslicha,

majitele uměleckého závoda pozlacovačského
v Hradel Králové.

gap* Velejemné "JE

zákusky k čaji, kávě, vínu|
a čokoládě

jsou

lomnické suchary
které v nejlepší jakosti jen = pravého horského

másla vyrábí

Petr Vinklář,
—: vyrabitel vyhlášených sucharů

v Lomnici n. Pop.
Mooho pochvalných uznání, v místě uznány

za nejlepší.
Zásilky v každém množství, dobírkou vyřízení

obratem.

AXRAKM

Nádhernýa praktickýM jest

nebjinýM kteréjako
zroadla, sochy, rámce, kříže atd.
ve velkém výběru a levných cenách na

skladě má výrobce rámců a

odborný závod umělecký

J05. KIEOLICHÁ
— v Hradoi Králové. ——

Též veškerá

zboží papírnické, umělecké dopismice

5 kassotty, alba, hry, kalendáře atd

OOKKXKOXKKKKXKA
AM,

poučnou brožuru

Svobodné

= zednářství.
Sestavil Jan Bělina.

Stran 38. — Cena pouze 38 hal. Při hro
madných objednávkách sleva.

Objednávky vyřídí administrace
„Čas. Úvah“ v Hradci Králové.V

CPE DE o) UPO obě

Čtěte! Z
Z domácnosti soci- M
álníich demokratů. m

Řada i. "98 SRB- PlžeHradecký.

Vyšlo jako 9. a 10. číslo „Časových Úrah“
Již prvý díl hořejší práce těšil se tak značné

pozornosti, že byl vydán v II. vydání. Zajisté že
i IL. řada, která ještě zajímavější světlo vrhá do
poměrů ve straně socialistické, bude čtena se stej
nou horlivostí.

Stran 64. Cena 16 hal.

Při hromadných objednávkách větší sleva. "B
Objednávky vyřídí obratem

administrace „Časových Úvah“ v Hradci Králové.

©. 1 !, x so“ aš$ N98„ Ve aSEDĚ AE obě aka ka srÝnoP
=-i

| UNLÁ
—i



Prádlo
pánské i dámské.

Lněné
a bavl, zboží v obrov

ském výběru.

Výbavy nevěst.

G99000000000000

a výzdobu chrámovou

Josef Můh , Ant.Můihlanástepce,
v Nové Pace (Čechy),

provádí 8 odbornou znalostí malbu chrámů
všech slobů (malbu temperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovou, atd.).

Obrazy chrámové
Jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd.

je

Četná doporučení od velelůstojného ducho
venstva k volnému nahlédnutí.

ODOODOOOOOCOOCOOOO

8

|
6

DE Pár "Jy
statných koní

prodám.
Adressu sdělí admivistrace t. 1.

pro duchovní,
Osobní úvé
Samostatná spořitelní a záložní družetva Spolku
úředníků poskytují při nejmírnějších podmínkách
půjčky též na delší splátky. Zprostředkovatelé vy

loučeni. Adregy družstev sdělí bezplatně

centrální ředitelství Spolku úředníků,
Vídeň, Wiplingerstrasse, 25.

Alelier sochařsko-řezbářské
+ 22 pro práce kostelní ::

J. MUNIAKA V HRADCI KRÁL.,
FĚTIDOMÍ Č. 286.

| Doporučuje se slušně P. T. ducho
venstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtitelnic, zpo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, soch světc*, krncifiksů,

rámů atd. atd.

hé4

Opravuje a obnovuje staré
kostelní práce.

44 4

Výkresy a rozpočty na požádání.

Rocha zřádnérodiny,
který při nejmenším odbyl pětitřídní školu, přijme

do učení

na řezbářství neb sochařství
(ve dřevě)

atelier sochařsko-řezbářské pro práce
kostelní

a H .Ť,J. Muniak, HradeoKrál.

Radost7
—= Učiníte

a peněz zbytečně neutratíte, vennjete-li
svým mým jako vánoční dárek krabici

jemného květinového mýdla, které u voikóm výběu za úžasně levné ceny ob
dršíte u Jindřicba Jelínka, mydláře
v Hradci Králové na podefni. 

Koloniální závod Zvláštnosti:m Bratří Guthové M
Hradec HKrálové, roh Velkéhoa Maléhonám.a importkávy. káva a Ča,

! : « Káva a čaj dle libosti rozvážené od 5 kg. franko do každé stanice. Rum a cognac od20 lahví franko. Obal plátěný frový zd .
Podmínky zasílací * Zásilkyproti hotovémuzaplacenínebdobírkou.Objednávkykávyvyřizujíse obratempošty neb drahou corychlozboží.Ceníky zdarma.

s Jsi Ká é druh i P Iruh: P
s |š vy syrov y Hyeieicki ražené druhy kávy am [8 , , (Gaza| 5. | | velkopražírna : | =
8, | Zaručenýchdobrýchchutí ra kávy. 8 Oblíbenékávovésměsi: S n 3
5 1 tos ostřejší . -< < < < < < + + « 230| 11:50 ; 

É 2 < no dobrý A.. k 24012+— Kávy 1. Brasilskásměs K 250| K 1250 2
8, z | | Santos lahodný < O „ 250|1250 jsou denně 2.| Jantosová směs . „260| , 13— 54 Viktorievelkozrnnáostřejší.. . ..... „ 250|1250 s
5 =| 4 Kampinssla, velejemný,zelený . „ 250| 1260 čerstvě pražené, 3.) Vídeňská směs „280| , 4— o. br
“ Santos perl., labodný a vydatný. . . ... „ 260| 1250) Jsou tuhé nekro- 4.| Perlová směs . 3-10 15-50 5 «
© m| 7 Jamaikaaromatickáa silná -< <.. „ 260|13—(| pené, nemaštěné Hol "zon 7 „x
Z BJ 8| Javový kampinas světlý a jemný „ 260| 13— a prosty všech 5.| Holandská směs . „ 320, „16— „
B Cubaaromatická.. <. <... < +.. „ 280 14— škodlivých přísad 6.| Pražská směs. „. 3-40 17— E.
© P| 10,Domingola,velkozrnné. - .- „ 2901400 he bylKrál.H , Má" .© 4| 11| Ouatemalasilnájemná <. <.. <. „ 280| 4— Následkem toho , . Hradeckásměs. „380, „, 3— 8

8 n » pronahickéasilná . . . ... » 8.50 io staly íbavěn kávy 8.1 Berlínská směs „4—| .20— 3» velejemná . . .- < < « « +.. „ 9% "— j jšími, . ,

3 | 14lJára holandské,pravésvětlá2.. > 560)1750 nejoblíbenějšími “ ň a směs „ 420| „21— 8s 15/Ceylonpravýnejjemnější.. . . <.. „ 3'70|1850 -E A Zvláštnosti. 4 99.
= 16 7 “Perlový aromatický 0 „ 370| 1860 „440 „22 *

17|Menadohnědépravé. <. ©.. < „ 380|19— =

Čokoláda
eškeró druhy na skladé.
koládové zlomky 1 kg

K 240.

MP" „ndra
L

—4,
160,

Congo velký list '/, kg. 
Souchbong list drobný . .
Suchong Ia. aromat
Moning velejemný
P

50gr. K1005

Hakao.
Veškeré nejjemnější

druhy na skladě,

Mandle,
rozinky, vanilka,

jakoš | veškeré zboží do
oboru koloniálního spada
jící v jakosti nejlepěl a

nejlevnější,

Tea“ ©
II. IV.

V—, —80

Na požádání



©Besídka.
Kupkova výstava.

(14) Tou dobou okazuje, jak snámo, Kopka
své obrazy po městech českých; nechceme mu
dělati reklamu, domnívajíce 8e, še na Moravě
v tom směru dost se stalo, ba více, jak se
jeden český knihkopec vyjádřil, než celá vý
stava zasluhoje; nebudeme proto haněti, co
snad, pokud se uměleckého provedení týče,
haněti se nedá; ale motivy umělecké tvorby
Kopkovy musíme nazvati výstřední, křiklavé
a ne delikátně volené. Kdyby to nebyly kari
katory na vážné časové otázky a kdyby nebyly
zbarveny realistickým feminismem, málokdo by
si toho všiml. My jsme toho mínění, af si mc
derní směry říkají co chtějí, že utnění má ide
alisovati, Špatnost má ina plátně odstrašovati
a odpuzovati a nikoli pouze směšným činiti,
anab — co o Kopkovi neplatí — dokoncei lá
kati. Kupka prohřešil se však proti pravdě,
když jednotlivé případy egeneralisoval, s pc
všechněl, čili přenesl na život tak, jako by se
nejednalo o výminky, ale o pravidlo. Babna
máme v životě dost; a kdo domnělé neb sku
tečné sociální, náboženské neb politické hříchy
uměním přemrštěně na světlo vytahoje, nepro
kazoje umění vlastně složbu.

O obrazech Kupkových napsal v „Pokro
kové revni“ Fr. Řehoř, amělecký kritik po
krokář tento přímo zdrcojící posudek:

„Na otázkou, jsou-li dílem opravdového
hlubokého talentu, třebu odpovědíti: rozhodně
nejsou. Ať vezmete „kuihomola“, nebo „vzdor“,
či ony bizarní divochy nepříjemně červeně
zbarvené pleti, sedící na nepřirozených koních
u Šklebící se kamsi do prostora, místy dobrý
technický trik, dělaný doveduě ve st.ré ma
nýře, ale jinak jsou to obrazy tvrdé, víc oměl
kovuné než umělecké a co hlavní, nemají vý
tvarnické vnitří logiky. Čekají svůj účin i od
jiných elementů, než čistě — malířských. Apak
detaily, které antor neviděl, nejsou nijak ty
pické, nejsou postřeh bystrého, zamilovaného
oka, nemají výtvarné hloubky ani v koloristice,
ani v stínování, ani v modelaci, ani v kumpc
sici. Celkově tedy: Kapkovo dílo agitační je
prakticky důležité; nepřináší-li nic umělecky,
pak aspoň kultorně“, čímž kritik sám nepřímo
uznává, že je to fanatické štvaní proti jdeám
náboženským a proti všemu, co lidstvo nazý
valo posad autoritou.

Některé obrazy Kapkovy působí tak tri
viálně, že přímo odpuzojí; naše wmládežne
stoduje na nich myšlénky, nýbrž formu u na
formě zase nikoli její uměleckost, nýbrž nahost.
Byli jsme sami svědky, jak táhl mladík mla
díka od obraza k obrazu, nikoli od méně ceu
ného k cennějšímu, nýbrž od méně amyslného
k smvelnějšímu. „To je celý ten vzdělávací,
morální efekt*, myslil jsem.

Kdo ke Kupkovým obrazůóm napsal česká
slova, nevíme, ale tolik víme, že pravda asi
vážně nebere; tak u čísla 91 čteme: „Sacré
coeur de Montmartre (1200 fr.) je chrám vy
etavený r. 1870 a zasvěcený srdci Ježíšovo. Za
30 milionů koran postaven v srdci Francie
pomník hanby a potopy po nešťastné válce
s Pruskem, nebof nese nápis: „Kající a poko
řená Francie srdci Ježíšovu.“ V těchto několika
řádcích jsou jen dvě věci pravdivy, vše ostatní
je lež a sice že chrám na Momartě je opravdu
zasvěcen srdci Ježíšova a že stál 30 milionů;
nebyl však postaven r. 1870 již proto, že
teprv r. 1875kladli k němu základní
kámen u nebyl postaven na památka porážky
francouzské, čemu ostatně nikdo věřiti nebude,
kdo zná jen trochu národní citlivost francouz
skou. Na nádvoří tuillerském věnčí smrtelně
uražení synové Francie černon trikolorou sochu

trassburga a na blízském Momarta badou
trpěti takový nesmysl! Věcsemá jinak; r. 1871

„probodnut byl v revolaci balapartnou přímo
do srdce oblíbený kardinál arcibiskop Darboy,
když šel — spoléhaje se na svou populárnost
— krotit rozvzteklený lid. Činu toho lituje
Paříž až do dnee, jak vysvítá £ okolnosti, že
v chrámu Notre-Damském vyryta jsou zlatým
písmem jména zabitých kněží a že v sakristii
chová se v relikviáři zakrvácená sutana kar
dinálova, nedaleko pak pod sochou Notre Dame
je pověstný vápis: tento chrám združen byl
se všemi dny radosti i šalosti našeho národa.

Zde oslavoval naše nejslavnější triamfy, zde
oplakával naše neštěstí. Ve dnech největšího
našeho poblonzení zaměnil zdo uctívání Va
šehu Syna kultem svatokrádežným u když Jste
vyprosila pro vás milosrdenství, náš národ
opět padl na kolena a uznal Vás zu svou matku
a královau.“

Konečně je nepravda, že na chrámu Mo
wartském je nápis: „Francie pokořená“, uaopak
nápis zní: „Sacratissimo Cordi Jesu Francia
poenitenset devota“, 1. j. nejevětéjšímu
Srdci Ježíšovu Francielitující a po
korná. „Pokorný“ je přece ale něco jiného,
než „pokořený“. Francouzský lid litoval
sprosté vraždy na kardinálu, sebral v krátké
době obromnou sumu peněz a postavil v ka
jicnosti své chrám, na válka s Pruskem při
tom ani nepomysliv. Ať ti katolíci dělají, co
dělají, vždy se tomu masí podložiti Špatný,
aneb aspoň bloupý úmysl. Co ale si při tom
myslí svodný čtenář, jenž věc náhodou znál
Jestliže pravda tak se v katalogu políčkoje,
jak divné světlo to vrhá na amělce samotného,
který v Paříží žije, pravdu zná a při tom trpl,
aby takou lží se jeho omění po Čechách pro
vázelo?

Povaha náboženské debaty
v Hradci Králové.

II.

Masaryk neobratně 8e zmínil 0 „spro
stotě“ katolického tisku. Pozor! Před čtenáři
„Osvěty lidu“ a „Obnovy“ odvážil se vypustiti
frázi o sprostotě katolické žarnalistiky. Co si
při tom myslili rozvážnější poslachači? Nás
katolíky královéhradecké poučoval o slušném
psaní — Masaryk. Ta připomínáme vůdci po
krokářů, že sám pokrokářský časopis „Český
Učitel“ nazval „Osvěta lida“ stokou špíny a
později napsal, že slova, jaká vytiskla „Osvěta
lidu“ o hr. Šternberkovi, hovoří se leda na
záchodě. Nejeprostší nadávky a zúmyslné
lži nejsou žádnou vzácností v tomto listě, který
chce prý přivésti čtenáře k „vyšší koltoře“.
Venkovan z lesa, který sotva obecnon školu
navštěvoval, nezná tolik sprostých výrazů, ja
kými častaje „Osvěta lidu“ své odpůrce. Máme
snad aváděti příklady ? Zdejší obecenstvo stejně
dobře zná „jemnou“ mluvu „Osvěty lidu“;
řekneme jen tolik, že i proti samým pokro
kářům ušlechtilá duše „Osvěty lida“ vyrazila
ve svém hněvu ae sprosfáckým výpadem, když
se prozradilo, co napsal pražský Jang o Huj
nově vzdělání. Tehdy „Osvěta lidu“ odpověděla
ušlechtilou „básní“: „Ať si paostvo 8 vyšší
erudicí vyklepává vši své na ulici. Assistovat
mohou kultaroa ma bližší: rasi, pozéři ahni
dopiši.“ To jest „ušlechtilé“ psaní,že! Kulturo,
zastři sobě tvář! A jestliže „Osvěta lidu“ takhe
chovala se k duším blízkým, není divu, že
zahrnuje katolíky výrazy ještě „říznějšími.“ A
kdyby censorova tužka trochu nekrotila jemnost
duše pokrokářské, co bychom četli teprve pak!

A jak že píše Masarykovský „Čas“?
Přezdívky a potupy proti nám oa denním po
řádko. Přečtěte si jenom některé „masopostní
číslo“ „Času“, kde jsou posměchy z katolictva
tak neorvalé a nízké, že stydno opakovati. I
slušoější žid sprásknouti musí rokama nadtou
„vyšší vzdělaností“ realisticko-pokrokářského
denníku. A což váš přítel Macbar? Vždyť
proti samým pokrokářským odpůrcům užíval
v „Čase“ výrazů: „moralistní bestie“, NHSvinstvo“,
atd. Sám se ostatně nazval v jedné „satyře“
klackem. A ten člověk snad píše ušlechtileji
než katolíci? A kdo 8e bude diviti, že takový
„básník“ píše ještě drsněji proti katolíkům
než proti pokrokářům.

A dále; častěji jste chválil, pane profes
sore, Činnost sociulistů. Teď jest radá vlajka
a radý karafiát v módě; kdo chce se tedy
státi populárním, slaveným, socialistům kořiti
se musí. Jinak běda mu, kdyby byl sobe větším
lidumilem! A Masaryk nezanedbává vhodné
příležitosti ke komplimentům.

Proč však neřeknele důrazné slovo proti spro
stolě tisku rudého? Nikdy tak neurvalý tón ne
paooval v české literatnře, jako když nadešla
doba socialistická. V málokteré krčmé proná
Šejí 8e sprostoty tolik sesurovaojící jako v tisku
socialistickém. Žádný nevzdělaný člověk nemá
tak velikou sbírku nadávek jako orgány soci

alistické. Rabínům dává socialistický tisk pokoj,
po samém Kristu však hází sprostou potupou.

Je tohle nějaké vzdělávání, když se v tisku
socialistickém samémo Kristu přezdívá a když
se tam tropí sarový posměch z jeho muk?
Růzuí socialističtí pisatelé, kteří si lačně přejí
hodně kněžských hříchů, vykoozlí 81ve vlastní
zkažené fantasii hanebné představy a pak píší
„pro vzdělání“ pikantní románek o knězi.
Tohle že jest vzdělávací činnost? I kdyby ae
v nemravné povídce ličily příběhy pravdivé,
přece se tím duše nezušlechfaje; takové pc
vídky leda ukojí touhu lidí po pikantnostecb
toužících a při nemravnosti se smějících. A ty
obrázky v „satyrických“ listech socialistických!
Těmi se teprve podporaje jemnost, krasochať,
uhlazenost! Kdo má ještě trochu studu, musí
se při patření ua sprosté kresby otřásti. A
teď otec realistů, ochránce socialistů a zoatel
pokrokářského tisku dovolí si před čtenáři
„Obnovy“ a „Osvěty lidu“ mluviti o — spro
stotě katolického tisku. Nebylo to přímo kc
mické? Nejevila se tn strannická zášť proti
té církvi, v níž řečalka vychovávala dobrá 8
svědomiiá katolická matka?

Prý dle Masaryka z katolických časopisů
jest jen „Hlídka“ časopisem slušným. Abal
V „Hlídce“ byl omylem Masaryk pochválen;
proto dostala pardon. Pochval Masaryka s jeho
Štábními dvořany a pak badeš mít od něho
pokoj! Vždyť v praksi u těch ogvícenců jest
osobní politika věcí hlavní. Vyznávej třebas
i nynější sjednocený program strany pokrc
kářské. Jakmile zavadíš o Masaryka nebo
Machara, ztrhají tě pánové jako velikého ne
přítele. V hněvu zapomenou na filosofii, na
logiku, na poctivé citování. Jen když se udeří,
jen když se sekál Tohle zakosil sám dr. Cha
lupný. Kdyby neměl Masaryk zrak zastřený
nefilosofickým záštím proti naší církvi, věděl
by, že i jiné katolické časopisy přes surový
boj, jenž se proti nim vede, bojují dále slušcé
a věcně. Co neurvalých sprostot snesl na př.
na katolictvo „Školský Obzor“ a jiné pokru
kářské očitelské časopisy! A jak že si počínají
na př. „Vychovatelské listy“, orgán učitelstva
katolického? Pane Masaryku, jen honem do
kažte, že tenhle orgán splácel nenrvalé vý
pady nějakou hrubosti! Jen dokazajte! Vskutku
jest k tomu potřebí velké dávky sebezáporu,
když za deště hrabých kamenů bojuje ten list
dále bez rozčilení rytířsky, klidnými proti
důvody a že se nedá strbnouti bojem povahy
tolik drsné.

Nota bene! „Čas“ jednou napsal, že biskup
Brynych píše do nejhrubšího „k'erikálního“
listu (do Obnovy), ale důkazů nepodal. Když
„Obnova“ poukázala, jak drsně se úapadali
osvícení pokrokáři za rozepře H -rbenovy, z -se
napsal, že Obnova brubě nadava; důkaz zase
nikde. Prolhaně hanobiti katoiický časopis,
viniti jej z hrubosti beze všech důkazů, to
žáci Masarykovi lehce dovedou; toť ovoce vyšší
moderní mravouky. Krajně sprostý tón do české
žurnalistiky vnesen stranou | socialisliekou, která
nalezla ve straně pokrokářské učelivéžáky. A tuhle
by se dalo dokázati netoliko jedovu knihou,
ale dílem několikasvazkovým. Ostatně toble
Masaryk ví sám, ale — nepoví; nrmí se totiž
chovati k těm, kteří jsou ma nakloněni, až
pělliš vlídně.

Na schůzi mělo se mlaviti o intelligenci
a náboženství, jak zuělo thema; tedy nikoliv
pouze o náboženství katosickém, Proč tedy pá
uové z Prahy jen a jen hovořili o katolicisina
— vlastně proti němu? V řečech, proč inte!
ligence odvrací se od náboženství, měli přece
také mlaviti o jiných náboženstvích, jichž zá
stapcové byli přítomni. Jestliže Masaryk vývody
bludnými „dokazoval“, že cirkev naše Jest vinna
úpadkem náboženského smýšlení intelligence, měl
udali příčiny, proč tedy tutéž intelligenci nepřivádí
k víře církev protestantská nebo židovská. Jestliže
církev katolická jest mravně slabá, proč za
hnutí „Pryč od Říma“ pustoři nábožnost v in
telligenci nerozmnožili? Proč rabíni u nás ve
řejněse ani neodváží dělati propaganda své
církvi? Proč žádný žid ani protestant nezastal
se na důvěrné schůzi bible proti nespravedli
vým útokům? — Ano, ano; proč evaogelíci
nedovedli vznítiti nový náboženský plápol a
těch, kteří se od katolíků odvrátili? Tu byla
veliká a zůmyslná mezera v řeči těch pánů,
kteří tolik útočili na církev naši.

doporučuje a zákazky obratem

vyřídí



První český katolický závod ve Yidní

František Ruber
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

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

+, »Videň,
VH. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukázku sasílá
se vše franco.

CN/(=
Prohlédněte!

naši vánoční

výstavu nábytku
a dekorací

a naleznete zajisté vbodné

dárky vánoční.

K. V. Skuherský,
cís.akrál.dvorníW dodavatel
v Hradci Králové, proti hoteluMerkur.

Ea Stálá výstavauábytku."m
Dodání kamkoliv drábou.

Výhodné podmínky platební.

Žádejte cenník a prospekt.

C O
JAN STOUPA v Praze,

Václavské náměstí čísle 32.,
doporučujevždy ve velmi bohatém výběru

svůj hojně zásobený sklad
koberců, záclon barevných i krajkových,
pokrývek na stoly a lůžka, přikrývek pro
šivaných a flanelových, přikrývek cestov

nich, plaidů. deštníků veškerých cestovnich potřeb, županů., haveloků atd.

Úpiné zařízení do hotelů. —Úplné zařízeníb soukromých. — Úplné zařízen ni. —
Úplné výbavy pro nevěsty.

ORP“ Illustrované cenníky zdarma a franko. "©

=—ae =>
Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pla X.
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 25X30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkusném

passepartout nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtřskárná
v Bradel Králové.

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
danýmK 6 .*

Na akladě jsou též dopisnice s obrasem
Lva XIlil., + nejdp. biskupa Brymycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy.

m

Jan Kryšpín
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
69 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se
ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohalému fi
guralnímu provedení a

sice1 se šelesnými
rámy, sítěmi vsasením.

Veškeré rozpočty, skizzy i odborná rada bezplatně, boze
vší závaznosti;ku definitivní objednávce.

PRE“Nestetná veřejnái písemnápochvalná uznání."jj

Založeno roku 1336.

LAflW

hlNELNELIEK

aT

BZAZá

n(HFX

520.€B MOZSETE

Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

Rudolf Pajkrá spol.
v Hradci Králové.

Sklady:
Budapešt, VIII.ker József
kórát 1£ z. — Praha,
Ferdinandova tř. 48. —

Vídeň-VII., Mariahilferstr.
86.

Cenníky zdarma a
franko.

Nejnižší měsíční
splátky. E

P. T. duchovenstva zvláštní výhody.

Piana,
pianina,

harmonia

«varhany
nejnovějších

voustay — levně

též na splátky a výměnu nabízí
první královéhradecká továrnaAL.HUGOLHOTA,

HRADEC KRÁLOVÉ.

$ Sklad na Velkémnáměstí č. p. 89. i
vedle lékárny.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 8.

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

Veledůstojnému

duchovenstvu!

dan Dlaněk, 4 své
Konviktské ul čís. 19 n., rohonviktaké ul., paslř spe
cielně ma kostelní náčiní, dovolnie

* doporuěiti svůj hojně rásobený
sklad ve vlastní dílně rněně praco=
vanýeh kostelních nádob a máčlní,
jako : monstrance, kalichy, ciboria,
lampy, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky,nádoby at d, vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

nt+uvi a jen © ohni slaté a stříbří. Na pošádání hotové

práce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.veškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba a
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení 2d nei
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý

robky bezcenné. Všo posílám již posvěcené.

Prahasl, ul.

Poustkova

Plzeňská pivnice
v Kolíně.

Založ. r. 1869, Založ. r. 1869,

Útulné, vzdušné rostanrační míst
mosti vodními ventilacemi opatřené.Sní
daně, obědy a večeře v každé době svě
domi tě upravené. Znamenitý, vyhlášený
Praz droj a pardub. Porter. Nejlepší do
poru čeví 61. farních úřadů při dodávkách
piva v labvích a v soudkách pro visitační
ho stiny a ponti.

Nejreelnější obeluba.

Pro porady a schůze zvláštní místnosti.

K době

Vánoční
doporučají activě

Petra Duška synovéf
uměl.závodsochařskýa řezbářský

pro prácekostelní

V Sychrová

(Čechy).

avštivenky

> přihody.

ZKDKOKOKOKK KOKKOKOKOKOKUM

Dra.Ant. Brychty

seu Brevis synopsis materiarum et

a Stran5848*nabízízasníženou cenu |K 160 (misto K 320
Biskupská knihtiskárna.

všeho druhu
nabízí bisk. knihtiskárna v Hradel

Králové.

Humoresky.© .-=-, 6
Píše Jilustroje

Jiří Sahula. K. L. Thuma.

Kníška obsahuje 9 rázovitých hu
moresek podaných formou populární.
Hodí se velmi dobře všem přátelům

KRKAKDKOKAM

casuum in cura animarum freguen

KOOKAIAKA

ozmarné©

Stran 175. Cena 1 K 10h franko.

svěžíbo a nezávadného humoru.



Doporučujeme

We

Uzpaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná
kupní pramen v Rakouska veškerých

koslal, parameniů
prádla, praporů, přikrově, koberců a
kovového náčiní ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. 86.,

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko. Šy, "5ory

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.
€

X CBI X502 KRODXCBDXEBDX

*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.

NOCetmá 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.

Velejemné látky na taláry.
Též na eplátky bez zvýšení cen!

GP X663XEBIDXCODXC823XXCBDXCODXČSD[X]COXC4B
CBDXCB3XEEI|XI663XCBIXCBD

TOVÁrNa ro-resr

na zpracování ovoce,
pálenka koňaku a výroba likérů

JU Jos. Tomášek

— nabízí —

koňak, slivovici, borovičku, jeřabiní
rumy a punše, lik adké ovocn
víne, bílé Šervané,vinobo vkové (medici
nalní),vína sladká a víno Šumivé (iampaňaké).
Upozorňujeme xzvlášt na výtečný a pří takové
jakosti velmi le k a
„slivovici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyášími cenami: roku
1891 na jub. výstavě v Prase: stříbrnou medailí

K nákupu zboží dopo

ručuje se obchod firmy

JAN KALIS
hodinářa zlatníkv Rychnověn, Kn.

Áno9
9

goI
odeu

"©|gezkobaopa

atpog494XI94Solidníobsluhapřítúírmých

cenách.

T
He JN

nabízí ve velkém výběru: kapesní bo
dinky všech druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrné
skvosty, jako: řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení s úplnou sárukou/

Důvěryhodnýmeásilkynavýběrtéš i nasplátky
bes svýšení cen. — Zalošeno r. 1843.

První výroba

věžních

v Čáslavi

KARLA ADAMCE, 8
dodavatele na biskupský kostel v Litomě- 8
řicích a četných jiných věžových hodin, na ()
městské jatky v Praze atd., odporučuje se

k vyhotovení všeho druhu věžních hodin č
se zárukou, Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná,

Založeno r, 1860,

Vyznamonán státní medailií.

Veledůstojnému duchovenstvu

první a najstarší "odborné dílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 88.

k zhotovení veškerých kos
stelních nádob ze stříbra,
bronzu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku a ryze církevním slohu.
Vše přesně, čisté a důkladně

shotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímžumožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou zs ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskopskou Milostí revido=
vány.

Mešní nádoby jen v ohni
slatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
stelních se rychle, řádně a
levně vyřisují

Vše zasílá: jen posvěcené.

5Ďu ©
Chuděim izestelům možnosplácet bez přirážek.

OE“ Sta odporučenía čestnýchuznánípo ruce. <

Vzorky, :apočty, i
hotovébožíukukásku o
se zašlou.

a důvěru závodudomácímu.

Ceny levné a pevné.+

J OPRbotorán placenímé NB.Zvláště
specialitu véby R.+ upozorňujemena naše zefirové kR“ na vé kanafasya
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v Hradci Králové. dy
(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808. E
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Šeobecná úvěrní banka
vwHradci Králové,

Allálka ve Vídni VI., Getreldemarkt 18,

přijímávklady od 1K počínajena
úrok 4/—5%, dle výpovědí.

Záruka hotové eplacených závodních podílů, fondů
regervních a jiné ca. K 400.00000. Složní lístky

pošt. spořit. zašlou 80 na požádání zdarma.

Poskytuje půjčky úředníkům, učitelům, důstoj
níkům, obchodníkům a vůbec důvěryhodným

osobám všech stavů ma výhodné splátky.

Poskytuje zálohy na cenné papíry a skvosty a
zabývá se všemi obchody bankovními.
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"g061HEJOTITEPoMV151ZZlatámedaillePardubice

*e[upomV3e|Z9061U

Videň 1906 Zlatá medalie.
Antverpy 1906. Zlatá medaile.

Praba 1905. I. cena. Diplom čestného uznání.
„které jedině kupujte a žádejte !j*„MONOPOL“

akolová svíčkárna a voskárna v MI. Boleslavi.
Terární sklad PRAHA, Václavské náměstí 40.

Telefonu 914.

(Tovární sklad PLZEŇ, Saská ulice číslo 7.
Telefon č. 416.

Křestní Bliséy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizí

Biskopská knihtiskárna. >
TT DOB

velkozávod

v Pardubicích.
*

Očekávajíce laskavou návštěru a prohléd
nutí našich závodů bez nuceného nákupu,
trváme v dokonalé úctě

Růžička a Rossler.
má me



Inu, do „Města Paříže“,

Kam spěchášdŠ galanterního to obchodu

3 A přítel RudolfaŠtorcha
v Hradoi Králové, proti Grandhotelu.

BW- Prohlédněte si výkladní skříně! "©

A oo—— 7 o
| výtečné chuti; záaliky 6 kg. franko

CY ASE | C. k. mlstodržiteletvímkoncessovanů. dob.zelené Ph 1 pěkně
Každá zkouška nadmíra uspokojí.

| právě začaly vycházet Realitni kancelář | Fr.a Slatiňany,Čacly.

SS nem © Inž.G. JANA KOTRČE 3e| Přjčnjízanejmírnějšípoplatky28;

| | ,JI vHradciKrálové Š obleky ě
s bl JU 1 Jj p koupía prodejůrsur te ě ke všemnárod,slarnostemvšech druhů

:
še

nákladem knihtiskárn

benediktinů rajhradských 9 Brné. mlýnů, domů, SERD míst, dolů, to- 0
x I pro dětská představení;

sklad
Veškeré předběžné prá k technické,

Dosud vyšly 8 sešity po 80 h. lak.právní Svyřizajíř co ejryohlejie 

obleků historických.
Antonín Měkota,

Největší agenda jak vnitrozemská, tak

X Hradec Král., Pětidomy,č. 2.

sahraniční.

Zápisné 5 K.

Telegramy:Kotrč,HradecKrál.si KOOODODODODODOCEXŇ
,—-—————...——————————,———————————

Kancelář „Hótel Hyršl“,

brazy, — k |

zoe | Oltářní cesty,=Ppostníi a dněta néRuaRLDe] Kakakatatakal obraz at —

E pozor!< BER: ok obora„HH j á v k a, ateller pro církevníPapežská knihtiskárna benediktinů malbu,

——rajhradskýchv Brně—— r n Vanohrady,
vydává zvláštěpečlivěupravené AOK: elakovskéhoal. č, 9.

(== Nákresy a vzorky franko ===divadelní hry
pro ochotnická jeviště.

a kdo chce se dobře pobaviti,
nemeškej zaslati peníze předem, nebcť
při zaslání obnosu předem dostane

sešity vyplaceně.

Zdarma úplný seznam knih.

Udělejte maličkým radost a objednejte
v Papežské knihtiskárně

benediktinů rajhrad. v Brně

„Anděl mna
Ročně 10 sešitů o 2 arších

= za lK 60h.

Ji
Na sta doporučení k volnému nahlédnutí.

aa8" Dopište si o seznam. TT"

TAL ÝETST ÁS " 0 ZLAok o OV| Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)

TIEITIIITsvě:

BLPPPYPSPS
- Za —

J. F. 1 dane ' Seznam knih
c. a k. dvorní fotograf

Hradec Králové z Papežské knihtiskárny bene

Adalbertinum, diktinů rajhradských v Brně?
OBBDM Soož | Ne-li,

ČĚ“ „vé“ „a | dopištesioněja nebudetelitovati,neboť najdete tam

Untské řezbářské práce JÍ © soubornévydán
kříže rámoe,ozdobné spisů Kosmákových

závodterbářský a hudebnin

Josefa Soudila IP.Pala Křížkovského
v Hradol Králové,Malé náměstí,číslo116.

i ! : (bratr P, J. Noškudiy, faráře ve Výprachticich) “

; Ďary vánoční 9 | -|doporučujeP. T. veledůstojn.duchovenstvu 53

odporučujenížepsaný z svůj osvědčený a často vyznamenaný : s = F JE výrobní závod šcE =
velké obra ŠJ Jvšech kostelníchparamentů, 2:2, O

Č ve způsobuplatinovém. - praporů a kovového náčiní. 5 -8ř R 0
í Pro sezónu vánočnísnížil jsem ceny velkých k Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku ě « pas ů m

obrazůtak, že ; : se na požádání franko zašlou. : i by 5 E E. k JD6 k še, | mmm OTT TO B© . = d= =jemnýí ašdemu | 1 ŠŘĚ opě šásé
£ umožněnokrásný,velkýobrazlevněsoběpo- | spí 5 s š : 5 8 8. A

říditii ze“ fotografií. Éz3 5 Ě B BŇ 8 j K
s mm o © . Nsi |? Máte již? ši PE ŘS

Josef

Krejčík]
V PRAZE,

ý umělecký závod so
7 ohařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné číslo ©13—VIl.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doppručaje uctivě své chvalně známé: sochy,sčelný!o a hwoby,kříše,

Podporybáje o, vonýne natnypromis
*sa

Původní nákresy, cenník a rozpočty besplatně a0.

Renovacestarých oltářů akostelníchsařísení.

jako:kříže, rámce, ozdobné



Ještě některé poznámky k řeči
p. prof. Masaryka.

V.

„© Historie dokazuje, co velikého vykonala
církev pro všeobecné vzdělání lidu. V dobách,
kdy státům o vyučování mládeže ani Se ne
zdálo, kdy mládeže nikdo si nevšímal, zalo
žila církev školy farní, klášterní a biskupské.
A přístap do nich otevřen všem, ne snad jen
dělem boháčů a šlechticů; vyučování dálo se bez
platně. [ university, jak jemneukázali, jsou pů
vodu církevního. To je výmlovným důkazem,
že církev katolická není nepřítelkyní věd, ne
staví se proti nim, naopak podporaje je a
všecky jejich výzkumy 8 radostí vítá. Nebrání
nikterak vědeckému pokroku, jak se nyní o
církvi zlomyslně lže. Nepřehledná ona řada
mužů přesvědčení pevně katolického, kteří vý
zkamy svými nesmrtelných získali si záslah
ve všech oborech věd, jasněji než cokoliv

o dukuzoje, že církev nebrání vědeckémuní.

Slyšme, co praví blava církve Lev XIII.
v encyklice „Immortale Dei“ 1. listop, 1885
vydané: „Jelikož není ničeho v přírodě, co by
učení od Boba zjevenému odporovalo, naopak
mnoho, co je potvrzuje, a poněvadž dále každé
objevení pravdy k poznání a chvále Boží samo
povzbaditi může, proto církev vše, co k roz
šíření vědy přispěje, s radostí vždy schválí a
přijme, a jako jiné discipliny, tak dle svého
zvyku i ty vědy horlivě pěstovati a šířiti bude,
které zkoumáním přírody se zabývají. V těchto
vědáchnevystopoje církev nepřátelsky, jestliže
doch lidský něco nového vynalezne.. je spíše
nepřítelkyní lenosti a nečinnosti a vroucím
jejím přáním jest, aby doch lidský cvičením
a. vzděláváním hojné přinášel ovoce.“ Tak mlnví
hlava církve katolické; nezabraňuje, ale přímo
vybízí ke studiu vůbec a zvláště ke stadiu věd
přírodních. Mlaví tak nepřítel vzdělání a
pokroka?

Víra a věda vycházejí obě od Boha, pravdy
věčné,proto nemůže býti mezi pravou vědou a
vírou skutečného rozporu. Víra doplňuje věda,

FEUIULLETON..
součinnost.

Momentkazeškoly.
sA konečně pamatujme, pánové, že jednou

ze základních podmínek zdárného působení pae
dagoga jest laskavost v jednání se žaky. Proto
nebudiž mezi námi nikoho, kdo by se dal strh
nouti, byť i v omluvitelném rozčilení, k příkrému
slovu, ať nedím k příkrému jednání, Nehledé
k následkům známého Vám paragrafu, jest vůbec
nevhodno pro člověka vzdělaného, lím méně
pravého pacdagoga, jednáním brutálním vymáhati
sobě autoritu a kázeň. Šetřme přísnými tresty, a
když vyskytne se již svěřenec, který zasluhuje pro
své neslušné počínání trestu, přenechejme potre
stání rodičům, kteří s vrozenou již úměrností
dovedou dítěti svému zaslouženou důtku uděliti.
Půjdeme tak jenom v intencích našeho veleváže=
nébo pana cís. královského okresního školního
inspektora, který přeje si, aby ono volání po
součinnosti vychovatelské školy a rodiny nabylo
i v našem sboru oblasu co nejvřelejšího . .«

»Starý« — to jest náš paedagogický vůdce
a ředitel — se odmičel, utkvěv na nás dlouhým
pohledem. Přiznávám se kajícně, že jsem pohledu
jeho, pokud možno, sc vyhnul, neboť svědomí mé
bylo poněkud znepokojeno. Nemýlím-li se, bylo
to namířeno na mne. Zcela jistě na mnel Vždyť
zrovna předevčírem vzal jsem za vlasy Tondu
Zatřepálkova, když plival přes zábradlí v prvém
poschodí na spolužáky ubírající se po schodech
a dnes, zrovna dnes, před samou poradou jsem
řekl Frantíkovi Mocovi, že je uličník a darebník.
Hle co příkrých slov a jak příkré jednání! A
v rozčilení jsem to udělal, byl jsem vůbec v těchto
několika týdnech, co mám svěřen výbor žactva

napomábá vědě, kde je bezmocnoa. Kardinál
Wisemann krásně naznačoje obrazem poměr
mezi vědou a vírou. „Vstoupili byste“, píše,
„za ternnoty do starobylého dómu (velechrámu).
Chcete si problédnouti celý jeho vnitřek. Roz
svitíte svíčky a jdele od jednoho místa ke
drahéma, abyste vše problédli a prozkoumali.
Když jste dali padati světlu na určité místo
a po krátký čas je osvítili a zkoumali, jdete
ko předu, a místo ono ztrácí sa v temnotách.
Světlo osvětluje jen jednotlivé předměty. Zved
nete světla svá do výše, marně však Se na
máháte, abyste hořejší části stavby dosáhli.
Spustite je dolů do hrobky, odbalojí vám jen
nepronikoutelné temnoty. Javu části budovy,
jež určitěji seznati jest úplně nemožno. Po
dlouhé námaze nemáte žádné představy o výšce
jednotlivých částí a vzájemných jejich po
měrech .. . Trpělivě vyčkej, až slance vzejde;
pak shledáš, že nádhernou onu budovu v celém
svém rozsahu osvětlí . . . Ony rozžaté svíčky
jsou obrazem rozamu, jenž se snaží zmocaiti
se a pochopiti dílo Boží, sluncem však je víra.“

Jak vznešený to dar Boží rozum lidský!
Neukojitelnoa touhou hledá pravdu, nalézá ji,
ale ne celou, úplnou, neklamnoau pravda. Tu
přichází mu vstříc víra, uvádí ho v oblasf ne
konečoa u doplňaje tak rozam lidský. (Viz:
Hettioger: Die got. Kom. str. 101, P. Polifka:
Verleamdorgen der kath. Kirche str. 71-—73).
Vznešeným slohem líčí též biskup Bougand
poměr vědy a víry ve spise svém „Křesťanský
život“ str. 1—24. Několik jen myšlenek ave
deme. Láska Boží trojí říší obklopila člověka
a udělila mu zvláštní mohatnosti vniknouti do
říší těch. První říše je říše přírody. Otevru
oči, a všecky divy hmotného stvoření: slunce,
země, hvězdy, rostlinstvo, muře ... zrcadlí se
v oku mém. Za tímto prvním světem rozpro
stírá se opora prvého, druhý, okem nedosti
žitelný svět zákonů, které první řídí a dle
nichž zjevy v přírodě se dějí. A aby nás do
tohoto drahého, velkolepějšího světa uvedl,
dal nám Bůh Stvořitel druhou mohutnost po
znávací: rozum. Rozomem postupuje člověk od
účinků k příčinám a přichází až k poslední
příčině všech věcí k Bohu, uznává jeho jsouc
nost, poznává některé jeho vlastnosti — do

v prvé měšťance, velice Často rozčilen, Citím a
vím to, upozorňovala mne na to už také žena,
že chodím ictos ze skoly rozčertén a že si to
vylévám doma.

Rozhodně to padá na mnel Patrné si byl
už někdo stěžovati. Možná, že starý Zatřepálek.
Je toho schopen. Možná, že hrozil také »pala
grafem=. To tak ještě, nějakou disciplinárku!

eFrancku, ode dneška se polepšíšl« nařizoval
jsem si kategoricky, sestupuje dolů se schodů a
ubíraje se k domovu. »Starý má pravdu, ať tre
stají rodiče, když třeba trestu, Člověk se ušetří a
vyhoví aspoň vyšším přáním.«

Žena mi to schválila. Měl prý přece jednou
náš »starý« moudrý nápad. Je to sice prozrazo
vání úředního tajemství, ale nemohu si pomoci,
dere se mi to zrovna do péra, abych upozornil,
že moje žena neměla ostaréhos moc ráda; to od
té doby, co mi nedal dovolenou na dva dny,
když se jí vdávala sestra a když chtěla tak trochu
déle rodinné této slavnosti užiti. Chtěla si totiž
skočit večer o svatbě, ale musili jsme domů.

Usína) jsem ten den v takové klidné a řekl
bych zjasňující náladě, jakobych vykonal veliký
čin. Počkejte, hoši, teď poznáte svého učitele«,
a usmál jsem se už v blahé dřímoté, jak budou
vyvalovati oči, až začnu novou praksi .

Příležitost se brzy nalezla; a blahořečil jsem
skoro osudu, že zrovna to byl Emánek Kudrnův,
který se měl státí zkušebným kamenem této nové
prokse, Byl to synáček pana Kudrnj, pekaře a
majitele domů, ano domů s kroužkovaným ů,
muže to skrz na skrz prodchnutého zásadami
radikálně pokrokovými. My učitelé nalezali jsme
v něm vždycky velikého ochránce; při nedávné
schůzi velmi energicky hájil naši neodvislost a
autoritu. Vzbudil také obrovský potlesk citátem
z V. Huga o světle, které učitel rozsvěcuje po
vlastech našich. Slyším ho ještě, jak končil za

Inserty se počítají levně.
' —

Obnovavychásí v pátek v poledne, Ročník XII.

konale však Boba pozoati, v přirozenost jeho
voikoouti, ve vnitřní jeho život, v jeh» úmysly,
proč člověka stvořil, jaký poslední jehu cíl,
jak má člověk žíti, aby svého cíle dosáhl —
toho vyzpytovati rozam lidský, sám sobě pc
nechán, dokonale nedovedl.

Bůh ve své nevystiblé lásce přišel člověka
na pomoc, zjevil mu třetí svět, svět nadpřiro
zený, a aby vniknoati rmoohl do tohoto světa
milosti, udělil mu dar víry, kleron za pravdu
přijímáme vše, co nám Bůh o tomto světě
zjevil. Víra je nebeským dalekohledem, dosa
huje dále, než oko tělesné, ba dále ještě než
oko rozumu, ušchopňuje naši duši, aby vnikla
do krajin, jež člověko zrakem a rozumem jsoa
nedostižitelny. Víra doplňuje člověka.

Šťastný ten, kdo všecky tyto tři dary má,
kdo nejen zrakem tělesným a zrakem rozumu,
ale i zrakem víry na vše pohlíží, kdo jako
křesťan, jako dítko Boží, pravdami evangelia
proniknut, okem víry nevýslovné ony krásy
pozoruje, které říše milosti skrývá, Ano šťastné
celé ony daše, které mají trojí onen zrak. A
v pravdě nešťastný člověk, přišel-lí o některý
z nich; nejuešťastnějším zajisté, ztratil-li zrak
sv. víry. Člověk bez víry není v pravdě šťast
ným, byť by atheisté někteří tvrdili, že člověk
bez víry může býti šťastným, klidným a necítí
žádných výčitek svědomí, jak často líčí je
kněží katoličtí. Připouštítme, že na čas vepo
cituje žádného vnitřního nepokoje — ale co
vuitřních bojů prodělati musel, než utlumil ne
pokojné svědomí své — a jak často probouzí
se pří různých příležitostech opět a opět
ochromené svědomí jeho! Obyčejné vnitřní
pokoj netrvá u nevěrců dlouho. „Říkají pokoj,
pokoj, a není to pokoj“ Umělý jen pokoj je
možný, zvláště u pyšných lidí, jaký viděti
možno někdy i a od-ouzených, kteří bez po
hnutí na popraviště kráčejí. Je to klid hrobu,
klid před bouří, který prchá obyčejně před
blížící se smrtí.

Nevěrec žádný jistoty uemá — proto
shledáváme u mnohých to, co 1 Voltairovi se
přibodilo. Úzkostí svíjel se jako červ na srmr
telném lůžku svém, úpěnlivé volal katolického
kněze, ale nevěřící jeho přátelé, kteří stáli
kolera jeho lůžka, nepřipustili ho k němu.

Ueskotu: Já mám dost majetku, že bych mohl
své dité svěřili školim 1 sebe vyšším, ale já, abych
ukázal svoji úctu a vážnost k naší škole, ja jsem
ho svěřil našim učitelům, neboť vím, že lépe než
kdo jiný dovedou z ného učiniti dokonalého ob
čana našeho slavného města.« Pravím, že bliho
řečil jsem osudu, že to byl zrovna Emánek, neboť
pan Kudrna mne hned při zipise ujistil, že ne
bude-li kluk dělati dobrotu, mobu jen vzkázati
on že ho naučí poslouchat a vážit si učitele.

Emánek byl podšívka vycpaná uličnictvím.
Jestliže se cos semlelo ve škole nebo mimo školu,
Kudrna byl v tom vždycky. Odlehčovali si kol
legové, když se ho zbavili ze tř.dy. Při tm dc
vedl se tvářiti i při největším darebáctví tak ne
vinňoučky hloupě, že i nejklidnější by z kůže
vyletěl.

Jenom matce své měl co děkovati, že do
padající už už ruka spravedlnosti byla vždy za
držána. Vymluvila a uklidnila každou stížnost,
poplatila učiněné škody, vždycky dokládajíc, že
muž je tuze přísný a že by mu v bnévu mohl
třebas tělesně ublížiti.

Emánek byl si toho také asi vědom, že má
v matce mocnou zaslankyni a proto není divu,
že s lety rostla i jeho Lroufalost,

A teď jsem ho měl já.
Brzy jsetn také pocítil, že ho mám. Každou

chvíli přišla nějaká žaloba. Tu se popral se spolužáky,
tu potloukl okna, onomu nadal, zkrátka stížnost
na stížnost. Ve škole dařilo se mi však přece
udržeti bo v kázni rázným, takřka kaprálským
komandem. Padlo při tom ovšem časem slovo
»příkré«, ale účele bylo aspoň dosaženo. Teď
mělo býti jinak.

Bylo to zrovna v hodině počtů. Nemusím
připomínati, že osnova vyžaduje, aby brány byly,
pokud možno, příklady ze života praktického a
sice přímo z oborů těch, které žáci z vlastního



Když blížila se poslední jeho bodinka, pla
zonfaletví volal: „Cítím ruku, která mne chápe
a před soudnou stolici Boží vleče.“ Pak upře

ným srakem díval se k otvoru a postele a
volal: „Ďábel s ta — chce mne uchopiti —vidím ho — vídím poklo — 0, zakryjte bo!*
Tak umřel. Lékař jeho Dr. Tronohin psal
svémo příteli Bonoetovi: „Vzpomeňte si na ší
lenství Orestovo. Tak zemřel Voltaire.Fariemi
trýzoěn, skonal.“ (Viz: Kreiten Voltaire, str.651.)

Zdejší p. prof. Brtnický napsal v citova
ných již „Besedách Času“ něco, co odporuje
uvedenému tvrzení nešemo; ponecháváme ma
tento odstavec k laskavému uvážení. Pravdou
zůstane, co napsal Maistre: „Mužové nejvýteč
nější, stanowlí se někdy kořistí nevěry, cítí v sobě
tíhu tohoto života nejvíce, marně hledají útěchu ve
vědě a umění, všecky práce míjejí se 8 cílem, zá
rmutek stářím roste, konec jejich bývá hrozný,
zoufalý.“ Věda neupokojí člověka. Jak mnoho
tajemství v přírodě, na něž věda odpovědi
neví! K nejdůležitějším otázkám člověka se
týkajícím — proč jsem na světě, jaký je můj
cíl, co mne čeká po smrti — na to věda od
pověděti nedovede. Ne my, ale sám prof. Ma
saryk ve spise svém „Základové konkretní
logiky“ (str. 170.) pronáší o moderní vědě
tyto úsudky: „Věda (má) problemy a hypo
these“, „věda ořešení to se pokouší.“ „věda od
kázána jsoac na ustavičný vývoj, v nejistotě své
nemohla společnost zorganisovati.“ A na str.
172. praví: „Posavadní filosofie je právě tak
jako protestantismas . .. neustálená,polovičatá,
nedůsledná a nejednotná.“ Takováto věda nemůže
ovšem člověka rozamného upokojiti, a proto
není divu, že nejhlabší duchové všech dob
přiklonili se k dogmatickámu názoru světo
vému, jelikož on jediný poskytuje jim, čeho
žádný jiný světový názor dáti nemůže: uspo
kojivé odpovědi na nejdůležitější otázky lid
ského ducha.

Víra poskytuje nám největší jistoty. Bůh,
čistá, absolutní, nekonečná pravda, které nelze,
aby klamala, ani aby byla oklamána, račí auto
ritou svojí za to, co byl zjevil. Vírou pozná
váme nadpřirozené zjevení, jako vědou přirozené
zjevení Boží. Vše — objektivní vět i my sami
se všemi svými silami a jejich zákony —je
od Boha. Bůh nemůže však sám sobě odporo
vati. Tedy rozpor mezi přirozeným a nadpři
rozeným zjevením a tím mezi vírou a vědou
je naprosto nemožný. Poukazuje-li se na nějaký
rozpor mezi vědon a vírou, rozpor ten spočívá
buďto v tom, že za článek víry považuje ge
domněnka tbeologická, nebo zjevená pravda
špatně se vykládá, nebo z vědecky uznané
pravdy Špatné důsledky se odvozují, nebo hy
pothesa neodůvodněná za vědeckou pravdu se
prohlašoje. Jakou neznalost náboženství pro
jevili oni pánové, kteří poukazovali na rozpor
mezi vírou, která prý učí, že svět stvořen
v Šesti dnech, a mezi vědou, která k utvoření
světa ohromný vyžaduje počet let! Již nejstarší
vykladači Písma sv. zpráva o stvoření světa
nebrali doslovně ve smyslu dne nynějšího a
nikdy za článek víry nebyla pokládána. To je
článek víry: že Bůh je původcem světa, že ho
stvořil z ničeho. Dosud ještě ani jediný důkaz
nepodán, že nějaká dogmatická pravda, jež
rozamem dokázatí se dá, je falešná, nebo že

takřka názoru znají. Chtěje vybověti tomuto pc
kynu, dal jsem příklad z oboru moučného obchodu,

Najednou vidím v nejlepším počítání, jak
kolem Kudrny žáci se smějí. Jední jen tak do
hrsti, druzí na plno. Hned po hodině jsem se
tázal po příčině. A tu po dlouhém váhání s pláčem
přiznali se sousedé Emánkovi, že jim povídal, že
prý jsem trouba, že rozumím pekařině jako kráva
fortepianu.

sŘekl jsi to?«
Ale Emánek mlčel jako dub. Jenom se za

škareděl.
»Dojděte mi pro školníkal«
»Jen se mne opovažte mlátitl«

se kluk.
»Ne, nebudu té mlátit. Nestojíš mi za to,

Ale školník dojde pro tatínka, aby věděl, jak má
zdvoř lého synáčka.«

Pan Kudrna se opravdu dostavil. Školník ho
chytl právě na cestě do hostince. Přišel s usmě
vavou tváří, co že jako se stalo. Vypravuji mu
drzost chlapcovu a on jen hlavou přikyvuje.

»Uvážíte zajisté, že taková veřejná urážka
nemůže býti jen tak mlčením prominuta«, končím.

»Souhlasím, úplně souhlasím, Tak, ty dare
báku«, obrátil se k Emánkovi, sty jsi se neslyděl
uraziti veřejně svého dobrébo učitele? Tak co,
řekl jsi to tak, jak pan učitel tady povídá?«

Kluk zaryté mlčí. +No, řekl nebo ne?« roz
křikl se pan Kudrna rozpřahuje pravici.

sŘekll« vyrazil Eman.
sTak vidíš, ty ničemol Pamatuj si, co ti

teď řeknu! Pana učitele měj ve vážnosti a tady
mu podej ruku, že toho Jlituješ a že ho víckrát
nepobněvéš. A budeš-li mít někdy něco proti
němu, řekni mu to mezi čtyřma včima, ne veřejné|
A teď tábnils

O blahoslavené součinnosti rodičů a oelů!rk.

rozkřikl

pravda, ješ je nad síly rozumd, rozumu
od .

A což dogmala církve, sdaš právě la nebrání
volnému bádání, odaž nejsou zobročením ducha?
Tomu-li tek, pak zákony rozumného myšlení,
pak msathematické pravdy, na př. še dvakrát
dvě jeou čtyry, masely by brániti též volnému
bádání, byly by též zotročením svobody. Víra
nezotročoje rozum, ale otvírá ino nové pole
poznání. Víra omezuje rozum asi tak jako od
krytí Ameriky plavba, jako Verrierem odkryté
planety srak hvěsdáře. Místo co by zdržovala
dacba lidského, smělejším ho činí, dodává mu
vzletu, rozšiřaje pole jeho činnosti. Zatím však
co víra činnost dacha Jidskóho povznáší, řídí ho
a na nsdé drží, aby nezbloudil. Představme si
lokomotiva bez kolejí. Kam dojede? A v tom
právě spočívá zásluha víry, že rozumu lidskému
koleje položila, aby v bádáních svých nezbloudil.
Ostatně sama Masarykova „Naše Doba“ napsala
právě v č. 2. dle Andresena, že jest nesprávno
hledati náboženství jen v cito, bez dogmat.
Píše: „Náboženství musí se cenit dle velikosti
a čistoty svých představ, ne snad dlo intensity
(úsilnosti) zbožnosti svých představitelů. Po
něvadž v náboženství jde o představy trans
cendentální (nadsmyslné), je náboženství me
tafysikou (naukou o nadpřirozených věcech) a
kdo metafysikou pobrdá, neví buď co chce
nebo pohrdá náboženstvím. — Antipatie (odpor/

další se vytváření náboženství.“
R. 1849 mluvil Thiers v pařížském par

lamenta o svobodném vyačování; jeden z pří
tomných přerašil ho poznámkou: církev je
nepřítelkyní volného myšlení, základního to
dogmatu moderní společnosti. A Thiers od
pověděl: „Mám tu čest mnáležetitéž k moderní spo
lečnosti; shudoval jsem mnoho o tak zvané svobodě
myšlení; shledal jsem však vědy, že náboženstvíjen
těm v myšlení překáželo, kteří k myslitelům nepa
třili.“ (Viz P. Nilkes, str. 14). „Jen jednoho
nesmíme žádati“, praví Seidenberger, „aby totiž
ofrkev k vůli vynořivší se hypothése (domněnce)
učení své změnila, aby na každé denní mínění,
které osobivě za vědu se vydává, ihned vešla,
Za svého skoro dvoutisíciletého trvání viděla
již velmi mnoho hbypotbés vynořiti se a opět
zmizeti, velmi mnohé može obdivem provázeti,
pak v zapomenutí upadnouti. Církev nezná
žádného kultu (pocty) času. Ona učí své věřící
klaněti se Bohu, zbavuje je za to obvyklého
Jinak zvyku, v prachu lešeti a kadidlo oběto
vati denním modlám. To je svoboda katolíků.“
(Vis: Dr. Kneib: Věda a víra str. 87). T

Moravo, Moravičko milá!
(3) Promlavila jsi při volbách arčitě, dů

razně. Ukázala jsi, jak žár vlastenecký a ná
boženský v jádru lidu tvého hárá dosud, a že
zdravý emyel lidu toho nedá se tak lehce zmásti
bengálovými frázemi, jež se opírají o prohoané
lži; dokázala jei, že všecka sprostota, násilni
ctví a drzost živlů protikatolických nedovede
tě svésti na scestí, a že proti židovskému jhu
dovedeš dosad výrazně protestovati.

Protikatolické listy moravské tázaly se
v úžasu, jak se to jen stalo, že bo dlouholeté
úsílné „pokrokové“ práci lid zas klesá zpět
do náračí „klerikalisma“ a „tmářství.“ Hoj,
pánové, právě proto, že se začíná lid skutečně
uvědomovati, prohlíží již falešnoo hra posví
cenců“! Vaše hrubéštvaní, vaše skatky zjed
naly lidu jasno líp ještě než obrany napadané
katolické strany. Postupovali jste příliš pyšně,
šlapalí jete u velikém sebevědomí až příliš
okázale po svatých jdeálech moravského lidu.
Vy, kteři jste se chlabili vlastenectvím, měli
jste pro náboženské city národa úšklebek, alo
židům jste se pro jejich náboženské přesvěd
čení neposmívali. Vy,děkujete za svůj život,
svoji existenci řádným a ovědomitým katoli
ckým matkám a rozkřikovali jste na potapu
těchže matek, že katolické náboženství snižuje
úroveň mravní, že vede k potměšilosti, k pře
tvářce a k jiným nectoostem. A nezarděli jste
se při vzpomínce na hrdinné a obětavé skotky
matek vlastních, ač život těchto katolických
žen vás usvědčoval ze lži.

S jak blačnými favfárami začali „pokro
kovci“ na Moravě boj proti katolickému ná
boženství ve školách! A hle — právě pokrc
kové učiteletvo, které tak úsilně boj za „vol
nou škola“ vedlo, utrpělo volbami porážka
kapitální. Hlásilo se za poslance 6 pokroko
vých učitelů (nár. socialisté: Konečný, Máchal;
pokrokářští ochránci | sociální demokracie:
Úlehla, Žižka, Krampholc a Mrázek). Ani jeden
z lěchto průkopníků nekatolické školy mebyl zvolen
za poslance. Nadto ami jediný nedostal takový
počet hlasů, aby se dostal do u:ší volby. Zato
však zvolen ze stava očitelského do zemského
sněma horlivý katolický pracovník, nadačitel
Kadičák z Frýdlantu, ač proti němu bylo fana
ticky štváno a ač protikatoličtí „vlastenci“ se
spojovali se sociálními demokraty. Strana

„lidová“ ici v čele semitu p. dr. Stráu“
ského, která tak dlouho dovedla katolické
Moravany terrorisovati, dopadla tentokráte
při volbách nejbůře. I ti, kteří s katolíky ne
byli za jedoo, chytali se za hlava při ro
vání, komu tak dlouho sastupování kého
lidu na Moravě bylo svěřováno. ©Zato však
katolicko-národní strana bude na sněmu zomakém
v příčině počtu poslanců nejsilnější.

V jádra svém vlastně byl volební zápas
bojem mezi křesťanským lidem a židovatvem.
Koho volili židé? Své přátele, sociální demo
kraty, kteří jsou poddáni vrchnímu komanda
vídeňského žida Dra Adlera; dále dávali hlasy
pokrokářům spojeným 86 sociální demokracií.
a vůbec lidem, kteří chtějí apasiti národ bo
jem proti katolickému náboženství a moderní
„reformou“ manželství. A zdaž cbráněnci židů
vystapovali proti talmadu tak bezohledně
jako proti katolické víře svých matek a pra
matek? Žid se schoval do houští a poslal
v boj své přátele z krve křesťanské, aby tím
spíše svého cíle dosáhl. Leč marna byla všecka
zloba.

A co odpověděla vítězná atrana katolicko
národní oa dřívější veliké ústrky? Jak se za
chovala k těm Čechům, kteří proti ní bouřili
hůř než proti Velkoněmcům? Dala do kato
lického ©„Hlasu“ toto klidné, rozvášné a
smířlivé prohlášení: „Čekají nás úkoly vážné
i nesnadné. Jeme si vědomi velké svoji odpu
vědnosti. Ale máme takó nejlepší vůli pra
covat neúnavně, obětavě a nezištně pro zve
lebení své vlasti i rozkvět svého národa.
Svými činy, bohda, dokážeme, že líchy a bez

odstatny byly všecky pomluvy 8 všecky po
any, které o nás šířili a šíři naši političtí

odpůrci a vášniví nepřátelé našeho nábožen
ství. Katolická strana národní na sněma zem
ském dokáže jistě, že jest pravou stranou
národní, poněvadž své povinnosti k národu
odvozuje ze svých zásad náboženských. Věrni
svým zásadám, věrní svému programu, půjde
me klidně svojí cestou, jsouce přesvědčeni,
že na této cestě se brzy sejdeme se všemi,
kdož poctivě a dobře smýšlejí se svým ná
rodem, se svojí vlastí. Nemáme nijakých
strannických, sobeckých cílů. Stanovisko naše
náboženské nikterak nepřekáží, ani nezdržuje
rozvoje národního. Naopak pravé blaho ná
rodní, lepší budoucnost národa našeho za
bezpečena býti může jedině na pevném pod
kladě mravním a náboženském. Toto stano
visko naše není ničím novým. Hlásali je ná
roda našemu oejbystřejší, nejpoctivější, nej
jasnější hlavy naše, jakými byli nám Palacký
a Rieger. Prosti jak koli nevraživosti a vše
liké strannické nesnášelivosti ku | stranám
jiným, hotovi všdy a s každým dohodnout se
o všem, čeho vyžaduje prospěch země a ná
roda, vstoupíme do nového sněmu. Očekáváme
ovšem, že tutéž blahovůli najdeme i a stran
jiných a že respektováno bude i stanovisko
naše. Pak arci možná bude součinnost a do
hvda. Jsouce si vědomi svých práv a svého
postavení, své odpovědnosti i svých povinností,
vynasnažíme sepoctivě sloužit svému lidu.
Máme dnes jen tu jedinou ctižádost: dokázat
svým odpůrcůto, že nám zbytečně ubližoval
a různým pochybovačům, že se v nás zmýlili.
Pro pravdu, právo, spravedlnost, pro rozkvět
a zdar svého národa, pro opevnění a vítězství
zásad svého náboženství chceme a budeme
státi vědy v prvních řadách, nejen na sněmu,
ale ve všem našem životě veřejném!

Dojž Bůh, aby Moravě naší opravdu
nastaly lepší, utěšenější časy.“

Dobře jest srovnati toto prohlášení 50
zlobnými, cholerickými výkřiky stran proti
katolických, které by vlastní své pokrevence
k vůli židovi na lšíci vody utopily — ovšem
st vlastenecké lásky.“

Nyní místo dosavadních sedmi poslanců
vyšle strana katolicko-národní do sněmu 24
poslanců. A kdyby bývalo na př. Všeodborové
sdružení křesťanského dělnictva na Moravě
vzniklo dříve, mohli míti našinci ještě více
poslancův. Morava podala důkaz, co zmůše
svorná práce katolictva; katolictvo skutkem
dokázalo, jací nepovolaní lidé prohlašovali se
za zástupce načebo lida a jak uměle, pouze

otištěným papírem a silným brdlem několika
jdí dělalo se „veřejné mínění.“ Že zástapci

živlů výstředních na čas vládli, není teď na
Škodu. Aspoň lid měl příležitost seznati, jak
„pracají“ skutkem předáci protikatoličtí a —
zda své sliby dovedli aplniti. Až se provede
organisace katolická dokonale, bude ještě lépe.

A což my v Čechách? Vezmeme si ko
nečně poučení z Moravy? Čas nejvyšší, aby
chom skutkem prováděli účelnou katolickou
orgavisaci obětavě, nezištně. Při dobré vůli a
pilné práci uvidíme tytéž potěšítelné výsledky,
jské vidí nyní Morava.

»OBNOVU« V PRAZE
P"Žánéudá0'9zrodí níkp. M.Vlák me

Příkopech.



Dopis = Prahy.
(Koncentrační záměry realistické se nedaří. — Ne
myslivost volných myslitelů. — Rozvaha na straně

katolické v příčině budoucích voleb.)

Nikdo v poslední době nezamiloval se
tak do „koncentrace stran“, jako „Čas“ a s ním
celá pokroková strana. Zejména před sněmov
ními volbami moravskými v úvahách o kon
centraci orgán realistický 80 přímo rosplýval.
Ze slova „pokrokový“ udělal znamení véeliké
dokonalosti občanské a vyspělosti politické a
rozdával výzaam ten se zdvořilou ochotou
stranám, o nichž se domníval, že se nechají
na jeho udici chytnouti. Ovšem jsou takoví
bloudkové, které lze slovem tím polechtat.
Chytni takového člověka za jeho ješitnost a
můžeš ho táhnonuti, kam chceš, jako kotě — a
ještě se tí bude klaněti.

Důkladně však naše realisty na vrbu vy
vedla moravská strana agrární, s níž „Čas“
velmi často po pokrokářsku koketoval. Při do
plňovacích volbách zu venkov nedbala nářků,
zaklínání a proseb časovských a volila 6 mo
ravskými katolíky. Každá strana rolnická ko
pala by si hrob a poškozovala by v největší
míře zájmy venkova, kdyby šla ge stranou,
která dnes vlastně již taje ve stranu sociali
etickou. Proto, omýval-li se vůdce moravské
strany agrární před „Časem“, že kompromisu
s „klerikály“ oebylo, dokazoje jen svoji nesa
mostatnost vůči straně, jejíž stopy náš rolnický
lid všade ničía její agitátory odevšad vytlouká.
Náš lid již všude důkladně problédl a rozdílu
mezi stranou pokrokovou a socialistickou nikde
nedělá, protože vlastně již faktického rozdílu
mesi nimi není,

Vzhledem k velikému zaojetí, jaké jest
na venkově i v městech proti straně židovsko
eocialisticko-pokrokové, i poslanec ©Kramář,
taším, bade musit ještě jednou důkladně uvážit,
zda voličstva mladočeskému koncentraci 86
stranou tou s dobrým svědomím může odpo
roéit. A kdyby na krásně most, který mezi
sebou a Masarykem zbudoval, Kramář přejel,
jest veliká otázka, kdoho z mladočeské strany
bude následovat. Možná dost tedy, že bude
musit „Čas“ znovu jednu veličina od součtu
odečítat.

V době moravských voleb zaměstnával se
totiž velmi pilně matematikou. A počítal hor
livě, ba přímo úzkostlivě: koncentrace — soc.
demokracie + lidová strana -+ pokrokovci +
agrárníci + národní sociálové. A jak na této
koncentraci stavěl své naděje, podobal se onomu
Vávrovi, jenž kráčeje po mezi a nosa žencům
večeři, představoval si, jak bude mít telátko,
£ něho pak jalovičku, konečně kravičku a tak
že jeho majetek znamenitě se rozmnoší. Leč
jako sklaplo Vávrovi, tak zmehlo i „Časn“.
Praktický život promluvil jinak; dělaly se
kompromisy právě s tou nenáviděnou stranou
„klerikální“, proti níž „Čas“ komandoval ar
mádu, které nemá. A potom počalo se křičet
£ pokrokářských redakcí: Co to? Kompromi
sovat s klerikály? Hanba, potapa, zrada!
Marné křiky, pánové! Vaší reputaci již odvál
vítr, e protoz vašich ortelů nikdo si nic ne
dělá. Kašdý člověk svou emělostí a drzostí
imponovat může lidem jen do jisté míry; pře
kročí-li míra, stává se směšným. Zajisté Proto
aměšnými jsou stesky v „Čase“ proti těm, kteří
jednají proti koncentraci, kterou pokrokáři
s Masarykem ve svůj prospěch ostatním stra
nám chtěli chytrácky vemlaviti. Proto nejno
věji i ve volební skapině německobrodské jdou
si mladočeši pro svůj vlastní rozum do hlavy
a nechtějí svoji armádu dáti do slažeb nabí
zejících ge pokrokových jenerálů,

Před čtrnácti dny zmínil jsem se 0 po
třebě, aby kněžstvo ve svých skupinových
schůzích mluvilo o farních organisacích, jež
mají býti ohniskem všech akcí, týkajících se
veřejného života a zejména těch, jejichž úče
lem jest uplatňovati ve veřejném mínění křest.
životní názor. Nesmí to však býti organisace
mechanické, pouhé seřadění přihlásivších se
členů, ne; v nich musí býti myšlenka a čin.
Při tomto organisování ovšem nejsilnějším
popudem jest zbraň, kterou nám dali nepřátelé
sami do rakou, heslo totiž, že náboženství ka
tolické musí ze škol. Jiš jednou jsem pozname
asl ve svém dopise, co hořlavé látky obsahuje,
a svědčilo by to o špatném diplomatickém u
mění na straně katolické, kdyby ohně toho
nebylo poušito. Jelikož však každý epolečen
ský počin, má-li byti trvalým, musí býti ode
šovnén a opodstatněn, nestačí pouhé vyslovo
vání nepřátelského besla, nýbrž třeba jest
lida vyložiti křesťanský názor světový anázor
bmotařský, jejichž rospor jest vlastně příčinou
enah, které oílí k odstranění školaké výuky
nábošanské. Všechnojest hmota ve věčném
pobybu a vývoji, není osobního Boha, člověk
nemá duše, jsa pouhým zvířetem. Když hla

satelé tohoto názoru, pokrokáři a socialisté,
stále se dovolávají vědy, naskytá se tn vhodná

přilašitout věda tu důkladně osvětliti a vyklepati.
A není nejmenší pochyboosti, že věda

v nejzajištěnějších poznatcích vědeckých jest
mohutnou podpěrou názoro katolického. Kněž
stvu v té příčině vřele odporačaji apologii
Saint-Pogetovn, jež také vyšla ve vzdělávací
knihovně katolické a jež dnes nemá scházeti
v knihovně žádného kněze. Nerozlučnou druž
kou budiž též obsáhlá apologie Vycbodilova.
To jsou dvě knihy takové váhy, že bohatou
jejich látku s největším prospěchem jest knězi
vyčerpávati nejen ve chrámu, nýbrž i při tak
zvané moderní pastoraci, v jejíž okruhy veliká
část činnosti kněžské dnes se přesouvá. Pyš
ní-li se nepřátelé křesťanského názoru život
ního vědou, dlažno vstoapiti na jejich půdu a
opatřiti se zbraněmi, pozměněnými vzhledem
k útočným zbraním jejich a tak zbrojnici dle
současných potřeb rozhojniti a obnoviti. Od
poračaji knězi i lajkovi výtečnou knibu univ.
prof. Mareše: „Idealism a realism v přírodě“,
z níž vysvitne, jak nevědecké jest tvrzení ma
terialistů, že všechno jest hmota ve svém vý
voji a že projevy duševní jsou jen jejími
vlastnostmi. Studujme pilně darwinism, jejž
šíří vlidu pokrokáři a socialisté a odkrývejme
všechny jeho slabiny a nedůslednosti, doka
zujme, že i v darwinismu samém všady dere
8e na světlo úžasná účelnost, hlásající prvou
příčinu rozumovou.

Navrhojí-li odpůrci naši za náboženskon
mravoaukutak zvanou vědeckou, ohledejmei
tady povéhu zbraní jejich. Na prvý ráz po
známe, že mravouka vědecká, opífrajíc se 0
vědecké prý poznání darwinistické, nesmí
krásti náboženství [křesťanskému láska k
bližnímu (humanito), nýbrž že důsledně vede,
jestli věrna svému předpokladu,k závěrka:
oko za oko, zub zazub. Jestli člověk jen zvíře,
jak přenčenípáni hlásají, není tu jiné mravouky
než této a než vítězství toho, kdo jest silnější.
Vždyť dle přijatého jejich darwinistického ná
zora všudy vítězí silnější a přetrvá tvory slabší.
Zvířecí tato darwinistická mravouku ovládla
již všady v poměrech hospodářských a sociál
ních od té doby, kdy ovládl směr liberali
stický, a nyní lidé krátkého rozama chtějí
odstraňovati spousty liberalismem způsobené
jeho základuím nedostatkem. Velicí nemyslíci
myslitelé!

Ubohost našich samozvaných geniů však
dere se na světlo ještě jinde. Podstatnou částí
jejich mravouky jest determinism, tedy učení,
že člověk, co činí, nutně činí a tedy nemůše
za to, koná-li dobré a nemá viny, páchá-li slo
činy. Slovem, člověk není zodpovědný za své
činy a důsledně jest negmyslno a nespravedlivo,
jest-li za ně trestán, Čtenáři, pamataješ se, že
v tomto ohledu úřad nového proroka přijal
také nadčlověk dr. Bartošek. Za tím však v po
jednáních jejich všude se hemží výrazy jako:
svoboda individua, svoboda politická, hospo
dářeká, léčení zločinců výchovou, působení na
vůli a moohéójiné. Všechny tyto a podobné
pojmy porážejí mravouku deterministickon
hned v základě, a proto a čelem povýšeným
šlapou všechna logika. Naši volní myslitelé
jdou v předu a nemyslivost jde hned za nimi.
Stádo ovcí. Nastrěí-li kdo hůl ovci, a ona pře
skočí, možno hůl odstraniti, a ostatní ovoe
skáči na tomže místě a tímže způsobem.

» w
*

V tomto měsíci sejde se v Praze výkonný
katolický výbor k úradě, jaké bledisko zaujati
v příčině příštích voleb. Všeobecným rovným
právem jsou poměry volební valně změněny,
a k volebníma osudí půjdou, zejména na ven
kově, masy voličské smýšlení konservativního.
Však nicméně ani tato okolnost, ani úspěchy
katolíků moravských nezaračají již předem
jistých vítězství. Uvážiti se musí, že, byťbyly
tu již slibné počátky, organisace katolického
lidu daleko není ještě ucelena a úplně prove
dena. S nadšením katolickóbo lida, jenž všude
k organisaci se blásí, dlažno moudře hospo

dařit, aeboť případně porážky měly by za následek pokleslost myslí a srdcí. Všeobecná ná
lada obrací se proti pokrokářům a socialistům,
a domolvám se, že bychom po většině měli
podporovat katolickými hlasy kandidáty kon
servativnější. Pomysleme, že proti katolickému
kandidáta spojily by se všechnystrany a nvažme,
jaká by to byla mravní úbana, kdyby zásluhy
nad porážkou katolického kandidáta obratně
řivlastňovali by si ti, jejichž účelem jest vy
oditi katolické náboženství ze škol. Předem se

obražuji, kdyby mě někdo nazýval škarohlídem,
neboť pronesený právě názor není můj, nýbrž
jest plodem poměrů. Při tom připouštím možnost,
že by v některých místech mohli kandidovat

katoličtí zemědělci samostatně, anobo snad, což
lépe,po dohodnatí e agrárníky.

Jast doba velmikritická, která v klíně
svém chová počátky probuzení katolického lida.

Jest oa vůdcích, aby v uvážení všech poměrů
stran a psychologie lidu tyto počátky zacho
vali schopné k dalšímu rozvoji. Rozvaho a
opatrnost|

Dodatek redakce „Obnovy“. Oznamuje se
nám se strany vážené, fe zpráva v dopise
z Prahy, v předešlém čísle Obnovy uveřejněná
pod titulem „Ze zákulisí Národního divadla“,
jest mystifikací. Tadíž ochotně ihned opravu
jeme, edělujíce, že žádná umělkyně nepsala
pamfleta proti pí. Koldovské do Pondělotho
lista a že tedy zodpovědný redaktor p. Jos.
Pávek nemohl 8 rukopisem pamfleta dojíti
k příbuznému pí. Koldovské a rušiti tak re
dakční tajemství. Náš p. dopisovatel, který
zajisté nechtěl křivditi zůmyslně nevinným,
stal se dle nejnovější zprávy nám zaslané
obětí mystifikace.

Obrana
(8)Vrchol komedie farizejských po

krokářů. Na všestadontské schůzi v Soko
lovně v Brně (2. prosince) odblasována revo
luce proti katolickému „Spolku českých aka
demiků“, v níž se praví: „Jelikož jsme nebyli
přijati za členy „Spojka českých akademiků“,
ač vyhovovali jsme všem podmínkám nábožen
ství katolického, neuznáváme členy spolku
„S. Č. A“ za svoje kollegy a prohlašujeme,
že je budeme boykotovati. Členové „S. Č. A.“
buďtež vyloučení ze všech akadem. spolků
naší vysoké školy... Žádáme, aby naše práce,
které provádíme v rýsovnách, nebyly členům
„S. Č. A“ půjčovány (!!), aby tabule jmeno
vaného spolků nebyly v budovách naší vy
soké školy vyvěšovány atd.“ — Jest známo,
že akademičtí „taky-katolíci“ chtěli se vplížiti
do katolického spolku, aby svojí převážnou
většinoukatolickýrázs něhosetřelia tak účel
epolku ubili. Není nad pokrokářskou upřím
nost! Ta se chytá knyfů, o jakých se upřím
ným lidem ani nezdá; če v „katolickém“ Ra
kousku odváží se synové katolických matek
utvořiti katolicko-národní spolek, že chtějí
míti tatáž práva jako pokrokáři, proto se na
ně jde s násilím, ač katoličti akademikové ne
znásilňují nikoho. Proč se pokrokáři bojí tolik
„tmářů“, když přece pravda všdy zvítězí nad
bladem? Proč tedy? Z resolace jest patrno,
jací „katolíci“ chtěli se do katolického spolku
vetříti. Vždyť ostatně na jmenované schůzi byli
řečníky odpadlík Svozil a socialista Vaněk.
Patrno, jakým mučedníkem v „zklerikalisova
ném“ Rakousku jest člověk, který opravdově
chce katolické zásady v životě uplatňovati.
Leč násilné jednání „svobodomyslníků“ tím
dříve otevře lidem nestranným oči,

Politický přehled.
Volební oprava schválena v poslanecké

sněmovně; všecky protesty zůstaly marnými.
Tato nespravedlivá volební oprava, kterou český
národ připraven aspoň o 20 mandátů, přijata
194hlasy proti 63.A mladočeští poslanci počtem
24 svým souhlasem S opravou nestyděli se
takto zdvihnouti race pro potupení a poško
zení národa českého; 17mladočeských poslanců
scházelo, ti si rovněž netroufali protestovati,
v útěku hledali spásu; echázeli i čeští agrár
níci. A Němci si teď pochvalojí, mají, co si
přáli; nová privilegia jejich volební reformou
jsou zase na řadu let zubezpečena. Ze slovan.
poslanců ostatních hlasovali proti opravě pouze
dva — Slovinci. Ostatně slovanští poslanci,
zvlášť Poláci, jak měli hlasovati proti, když
jim volební reforma jest příznivější a zvláště
když pak většina mladočeských poslanců 8 0
pravousouhlasila? :

Při volbách do zemského sněmu morav
ského za města připadlo z 20 českých man
dátů straně mladočeské (lidové) 11, národní 6,
pokrokové 2 a na dvou místech ještě užší
volby. Z 73 českých poslanců bade 24 poslanců
strany katol. národní, 15 lidovců, 14 agrárníků,
7 z národní strany, 5 sociál. demokratů, 3 po
krokáři a 3 samostatní.

Delegace pracojí ve výborech.
V Pešti 2. prosince odhalen za přítom

nosti císaře pomník bývalého rak.-uherského
mioistra zahraničních záležitostí hr. Julia An
drassyho.

V říšském oněmu německém se strany
katol. středu prudce vytýkaly se nepořádky,
které paují v něm. osadách v Africe a žalo
váno tu na bezoitnost a sarovost, 8 jakou se
tam vystupuje proti černochům.

Papež Pius X. novou reformou prohlásil,
že příště při volbě kardinálů rozhodojícími
budou jedině záslnby. Tím chce Pius X. zabrá
niti, by kollegium kardinálů nebylo sborem

rádců stařičkých a k práci už nesobopných. ." Dne 11. prosince mělo nastati ve Francii



vyvlastnění církevního jmění u kostelů. Ale,
Ježto dosud nebyly otvořeny náboženské spo
lečnosti (které Pias X. zakázal zakládati), jež
měly převzíti jmění kostelů a všecky církevní
budovy, prohlásila zatím vláda, že i po 11.
prosinci mohou duchovní konat náboženské ú
kony a kostely, budovy i předměty v bich že
zůstanou i na dále v užívání k účelům boho
služebným. Obce stanon se majiteli všech bisk. a
farních budov i seminářů. Zednářská vláda rve
církvi všecko.

V Rasku se na všech stranách konají
přípravy do damy; agitoje se horečně. Die
všech úkazů živel kopeervativní nabývá ve
veřejném mínění vrcho, ukázaly to také volby
do městského zastupitelstva v Petrohradě, kdež
na celé čáře zvítězili konservativci. Z revoluce
zbývají tu ještě tu a tam sprostí loupežníci,
kteří, kde mohou, zmocňají se větších zásob
peněz a jiných drahocenných věcí.

Zprávy místní a z kraje.
Jeho Biskupská Milest mejdůst.

Areipastýř čestným smóšťanemKatmo
horským. Obecní zastupitelstvo Kutné Hory
v den sv. Panoy Barbory, patronky tohoto ataro
slavného ©horníto města, zvolilo Jeho Bisk.
Milost svým čestným měšťanem. Tuto zvěst téhož
dne oznámilo nejdůst. Arcipastýři tímto telegramem:
„Vaše Biskupská Milosti! Obecní zastupitelstvo
král. horníhoměstaHoryKutnévuváženíčetných
projevů přízně, které Vaše Milost městu Hoře
Kutné na jevo dáti ráčila, zvolilo Vaši Biskup
skou Milost v dnešním sezení čestným měšťanem.
Na základě nsnesení sboru projevují Vaší Biskup
ské Milosti nejsrdečnější blahopřání s uctivou žá
dostí, aby město oaše i na dále v přízní zacho
vati ráčila. — Macbáček.“ Nejdůstojnější pan biskup
poděkoval tébož dne zvláštním, vlastnoručním listem
staroslavnému městu za tento vzácný projev od
danosti, úcty a vděčnosti, který je zároveň skvě
Jým projsvem katolického smýšlení staroslavné
Hory Kutné.

Jeho Biskupská Milost náš nejdůst.
Arcipastýř Dr. Josef Doubrava sídlí zase trvale
v Hradci Králové — Dne 20. listopadu, ve výročaí
den úmrtí p. biskupa Eduarda Jana Brynycha,
blahé paměti, sloužil nejdůst. pan biskup v kathe
drálním chrámu Páně za zvěčnělého předchůdce
svého pontifikální reguiem, po němž udělil abso
luci. — V neděli, dne 2. prosince, o 7. hod. ranní
udilel Jeho Biskupská Milost první tonsuru a
nižší svěcení 40 boboslovcům kněž. semináře a
spolu jáhenství ctibp. Josefa Šedovi, podjáhna a
t. č. proz. katechetoví v Novém Bydžově.

Osobní. Sv. Otec ráčil jmenovati dosa
vadního rektora papežské kolleje České v Římě
Mosgrs. Pietra di Maria biskupem v Catanzaru,
v nejzazším to téměř jihu Italie, v Kalabrii.

Zprávy diecésní. Sv. Otec udělil Msgr.
Karlu Vorlíčkovi, arciděkanu v Kutné Hoře, kříž
pro Ecclesia et Pontifice. Přejeme panu arciděka
novi, k němuž celá Kutná Hora Ine s vzácnou
poctou, aby dlouho 8e těšil z tohoto opětného
vyznamenání, které nejdůstojnější Vrchní Pastýř
neunavnémo strážci skvostů kutnohorských u Otce
křesťanstvavyžádal. — Ustanoveui jsou:
p. Alois Kalina. kapl. v Rapicích (Pražská arcid.),
za faráře do Koroubve; p. Jos. Cvejn, kaplan
v Žlunicích, za kaplana do Vosic; p. Jan Petrá
sek, kaplan v Golč. Jeníkově, za kapl. do Černi
lova; p. Jindř. Laš, administr. v UÚstrové, za
administr. do Vorliček; p. Stanisl. Michálek, zá
mecký kaplan ve Varvažově, za kooperatora do

těpanic; p. Vladisl. Hornof ustanoven za defini
tivního katechetu na ústavu učitelském v Poličce.

Duchovenstvo vikariátu kostelec
kého mad Orlicí odsuzuje útoky „Bílého
Prapora“ na Jeho Biskopskou Milost, a proje
vuje svému arcipastýři synovskou úctu, lásku a
oddanost.

Vrchmopastýřské nunání. Pan velko
obchodník Ant. Komárek náleží k nečetným zdejším
živnostalkům, kteří při úsilné práci dovedou si sa
chovati též smysl pro náboženské ideály. Nebu
deme se šířití o zásluhách p. Komárkových pro
význam Hradce Králové ve finančním světě; na
leznete jeho jméno mezi zakladateli všech sdejších
peněžních ústavů. Chceme poznamenati, že bystrý
finančník p. Ant. Komárek po celých 45 let na
úsvitě v čase adventním provázel ve obrámu uv.
Ducha hrou na varhany starobylé a proslulé naše
rorátní písně. A když pokročilé stáří zabránilo
obětavému pěstiteli národního zpěvu církevního
další v tom směru Činnost, postaralse p. Komá

rek o zajištění zpěvuhradeckých rorátních písní.V uznání této vskotku příkladné činnosti vyžádal
zvěčnělý ndp. biskup Ed. Brynych již před 5 lety

táslužný kříž z Říma pro p. Komárka. Letospokkdyž loučí se p. Komárek po 4óletém působení
s kůrem katbedrálním, vyznamenal ho Vrební
Pastýř ndp. biskup Dr. Doubrava vřelým vlastno
ručním listem, jejš oslavenci nám v průvoda p.
městského děkana minulou neděli v bytě doručil
Blahopřejíce zasloužilému našemu měšťanu k to

v příštích dobách nevyhasne zájem j

chrámového v sídle bývalýchliterátů hradoniých
Ve schůzí móstské rady králové

hradeeké dne 3. propincet. r. ueneseno:Žádost
p. Josefa Vejběry za koncessi bostinskou pro dům
čp. 226 postoupí se živnostenskému odboru. —
Opatří ae auerové bořáky k plynovému osvětlení
v tělocvičně reálky, — Ku stížnosti p. dra. Sol
lara z Hromic, zaslané obecním úřadem na Praž
ském Předměstí, uloží se P. J. Novotnému peně

platků o trzích výročních a týdenních a o trzích
dobytčích postoupí se městskému zastupitelstvu.
— Návrh sboru profesporského c. k. vyšší reálky
na udělení nadace Václava Miloše Červeného Ru
dolfa Hušákovi, studujícímu VII. tř., se schvaluje.
— Panu J. Havlíčkovi dáno bylo svolení k umí
stění reklamních nápisů ma štítu domu jeho čp.
388 s podmíakou, že badou umělecky provedeny.
— Důchod se poukáže, aby dal do úhrady náklad
na 50 m dříví, jež bude darováno chudým v 86
znamu policií uvedeným. — Schválený těžební
plán Jesův obecních pro rok 1906-7 doručí se
lesnímu úřadu. — Poukáže se k příjmu jateční
poplatky za listopad t. r. v obnosu K 1920-77. —
S'ižnost Fr. Curmáka, podaná k okresnímu výboru
do neudělení jemu chudinské podpory, byvši za
mítouta, doručí su stěžovateli. — Dvě žádosti o
udělení chudinské podpory byly odloženy za ú
čelem bližšího šetření, 16 žádostí o prodloužení
podpory bylo příznivě vyřízeno, 4 podpory byly
zvýšeny a udělen jeden příspěvek uabyt.

Mikulášská zábava v Adalbertiau.
Sdružené katolické spolky pořádaly zdařilý večí
rek před av. Mikulášem s obvyklou nadílkou
dárků. Bobatý program dovedl příjemně nala
děné obecenstvo upoutati tou měrou, že nerado
opouštělo vlídný sál Adalbertina. Večírku se gú
častnili témeř výhradně členové a členky spolků,
čímžpřečetná návátěva byla známkou početné sfly

katolické organisace v městě našem. O zdar večírku
přičinil se v přední řadě čilý náš sbor tamburašský
řízením neunavného p. redaktora Sahuly, jenž pro
gram obohatil solovými čísly na housle a violu.
Velmi nadšeně byla přijata zpěvoá čísla vp. Fialy.
Divadelní odbor za režie p. Beránkovy provedl
zdařilou veselobru „Kaňkův sublimát“, v němš
roztomile brály pí Marvánová a al. Novohradská,
SI. Švarcova a p. Svaták svými episodami roze
smáli celé posluchačstvo. Titulní role panem Dvo
řákem byla výborně zastoupena a pokus pana
Černého neminul se zdaru. V solových výstapech
vedle již jmenovaných líbila 860pí. Rajšlová
Dárků se sešlo značné množství a našlo vděčné
příjemce.

Ze uzálošeího úvěního ústavu v
Hradel Král. Stav vkladů (na knížky, po
kladniční poukázky a běžný účet): 30. listopedu
1906 K 6,384.17580. — Vklady přijímá na 4
pet. ode dne vložení do dne vybrání. — Na běžný
účet dle dohodnatí. — Na poklad. poukázky
proti 9Odenní výpovědi na 4'/,*. — Eskont
směnek: V listop. roku 1906 eskontováno kusů
1.025 v obnosu K 1,536.04403 oproti 1006 kastm
na obnos K 1,390.124-16 v listop. 1905, tedy
více o knsů 19 na K 14491987. — Skladiště:
(80. listopadu 1906.) Uloženo zboží v ceně K
599 170-—, více oK 42.770-— nežli 80. listo
padu 1905. — Jak známo, usnesl se Záložní úvěrní
ústav na valné hromadě zvýšiti akciový kapitál
o 2 mil. korun. Nyní provedeny subskripce na
nové akcie tyto (v obnosu úhrnném 2 mil. korun.)
Sabskripční lhůta končila 30. listop. Jak se do
vídáme, byl vyložený obnos dvou milionů koruo
značně přepsán, takže se akcie Zálošního úvěr
ního ústavu setkala při dnešní drabotě peněz
s velikým úspěchem. Zdar tento jest dokladem
důvěry, které se ústav těší a která po prodeji
cukrovaru v Hradci Králové jen varostla. Akci
ový kapitál Zálošního úvěrního ústavu vzrůstá
na 4 mil. korun a jsme přesvědčeni, že zvýše
nými prostředky bude ústav ještě pronikavěji
pracovati na posilování našeho průmyslu, kterému
zvláště na českém východu prokázal cenné služby.

Záložna v Hradei Král. V jednom
z minulých čísel přinesly „Národní listy“ v části
národohospodářské noticku, že jedna záložna
snašíc se vyhovětí potřebám maloživnostenského
úvěru, povoluje živnostníkům ve spojení se spole
čenstvem úvěr. Záložna v Hradci Králové již po
několik let poskytuje členům zdejších společen
stev pro nákap suroviny na vojenskou dodávku
potřebného úvěru. Též před několika lety jiš za
veden v této záložně eskont řemeslnických smě
nek a účtů ve formě velmi výhodné jak pro
prodávajícího, tak i pro kupujícího. Taktéž možno
členům zakonpiti si prostřednictvím záložny ja
kékoliv losy na libovolné splátky! — Výkaz za
měsíc listopad 1906. Stav vkladů počátkem
měsíce K 1,566.534, vloženo K 126.114, vybráno
K 150.982, stav koncem měsíce K 1,541.666.
Stav půjček počátkem měsíce K 1,529.965, půj
čeno K 84. 035, splaceno K 116.690, stav koncem

pronáj v hye Počet účtůP reservnídy 821, závodní podíly K 689.23
kladníobratK 782.998. 7 >

Spořitelna králehradecká. Vměsíci
Hetopadu 1906 uloženo na vkladní kníšky K

vybráno K, 251.885-88, vklady kon

em listopada K 11,440.19884; ua hypotéky
půjčeno K 18.800, splaceno K 49.156-83, v by
polékách koncem listopadu K 9,898 90458. Cen
ných papírů v zásobě K 2,099.000, uložené pře
bytky K 339.079-89. .

Ze UV.živnostenského společenstva
v Hradel Králové. Jako každéhoroku, tak
i letos badou se uadíleti podpory z úroků
Dadace rentové dvěma zcbudlým členům aneb
vdovám po niob. Žádosti přijímá do 16. t. m.
Václav Medek, t. č. starosta. :

I český apulek pro svelebu včelař
ství, zahradnictví a chovu bospodářských
zvířat v Corudimi koná v neděli dne 9. promince
t r. 0 2. hod. v Bořicích v hostinci paní Hořčič
kové valnou hromadu oa níž rokuje se o pěsto
vání králíků a o pěstování a řeza ovocných stromů.

Přednáška. V křest. sociálnímspolkupaní
a dívek bude přednášeti v neděli dne 9. prosince
t. r. p. Dr. Palička „O badhismu“. Začátek o 2.
hod. odpolední.

Panoráma Národní Jednoty Nove
ručeské v Hradel Králové, za Bílonvěží,
předvádí ve dnech 8. a 14. prosince 1906 v řadě
obrazů Krkonoše. Malebné horstvo, jehož rysy
Da našem veverním obsoru téměř atále se nám
ukazují, zobrazeno jest ve věrných snímcích. Zej
ména Soěžka, středisko říše Krakonošovy, dále
Obří důl, Sněžné jámy, Labský vodopád a mnohé
pohledy a pruské strany pozorovatele se zájmem
npoutají.

Z Rychnova m. Km. „Caveantconeules“
— těmito slovy varuje časop. „Podhořan“ zdejší
město před rozpínavostí interaacionální. Na 4. str.
psk téhož lista odporoučí se českým školám obraz
Jana Amosa Komenského. V jednom čísle t. L.
fanaticky se volá: „Náboženství ze úkol“ a v dru
bém opět „náboženství do školyl“ Největší pae
dagog a učitel mládeže odporoučen je pro školy
od těch, kteří volají: „Náboženství ze škol l“
V jiném čísle „Podbořan“ uveřejňuje pošklebek
s akce vlastenecké a unato varuje před rospína
vustí mezinárodní! Touťfvěru internacionálně-libe
ráloí kotrmelee — a pak se vtlouká jiným po
učení, když je vlastní mozek pošramocen, že neví,
co dělá... Více podotknouti netřeba. Kdo má
oči k vidění, čti, uši k slyšení, slyš a zdravý
mozek k přemýšlení, tož uvažuj a přemýšlejí
Jsme věru žádostivi, jaké zašmodrchaně spletené
„ironie“ nám tento osvícené pokrokový žurnál
během doby ještě přinese.

Z Úplee. V neděli dne 2. prosince bylav zdejší dívčí škole otevřena veřejcá čítárna. Při
otevření byly přítomny všecky strany a jménem
přípravného komité promlavil p. učitel Brož. Po
ukázal Ds význam její, děkoval dobrodincům,
obzvlášť al. městské radě, kteráž taktéž zastoupena
byla. Místnosti čítáray jsou velmi pěkaě upraveny
a jest si jen přáti, aby pro čítárou jevil se stálý
sájem. Každá strana má tu své přední listy. My
tam máme 4 časopisy a sice: „Čecha“, „Obnovu“,
„Práci“, „Slovinské Noviny“. Židovi Falkovi, advo=
káta v Úpici, je to málo, že soc. dem. strana tu
má „Právo lidu“, chce tam mítii „Červánky“.
Věra jeat to drzost veliká, — V neděli dne 25.
listopadu 1906 pořádali zdejší soc. demokrati
schůzi lidu na oslavu dne 28. listopadu roka pře
dešlého. Do echůze mělo se jíti s průvodem přes
město, ale soc. demokrati beze všeho změnili plán
a schůzi započali. Bylo jich velice málo, tak že
to nestálo ani za to, aby se šlo společně. Jinak
to bylo 28. listopadu vloni. Tehdy si mysleli, že
jen oni jsou páni, mlátili kde do koho, do kato
Ifků, národních, do řemeslníků, obchodníků, sedláků
atd. a jen oni samí byli ti nejlepší. Dnes ale po
hořeli. Občanstvo posnalo, jací to jsou přátelé
soc. demokraté.

Z Vel. Poříčí. Svatováclavská Jednota
pořádá ve svátek dne 8. prosince r. 1906 v ho
stinci p. Ant. Lokvence ve Velkém Poříčí diva
delní představení: Kříž u potoka. Obraz ze života
venkovského s předehrou v 10 obrazích. — Dle
románu Karoliny Světlé sestavila Eliška Pešková,
Začátek o 7. bodině večer. Ceny míst jak obyčejně.
Školní dítky přístupu nemají,

Z Křišlie. Svatojanská jednota katol.
jinochů a mužů v Křížlicích dne 9. pro
since v aále pí. Pavl. Kalenské divadelní před
stavení „Martin Chlubil“. Obraz ze života v pěti
jednáních. Die povídky Kosmákovy upravil Ant.
Svoboda. Začátek o 4. bod. odpol. Mládeži školní
vstup zakázán. Čistý výnos ve prospěch Ústřední
Matice školské.

2 Vojemíe. Dne 2. prosince konala se
v hostinci p. J. Rejska ve Vojenicích důvěrná
schůze organisační, v níš zastoupeny obce Nová
Ves a Vyhnanice v počtu přehojném. Schůsi za
hájil p. Typlts Týniště, načež pan J. Dostálek,
lnšenýr z Prahy, promluvil o organisaci katol.

lidu. Slova p.inbenýcova, od srdce k grdci promluvena, padla na půduúrodnou.. Do orgamisace
vstoupili všichní přítomní až asi na 8. Předsedou
místní organisace zvolenp. Frt. Tošovaký,rolník;
Jednatelem pan V. Tošorský, rolník; pokladníkem
p. J. Janský. Další činnosti Zdař Bůh!

Kralikářská výstava v Choeml po
řádá se ve dnech 7., 8. a 9. pros. v Sokolovně.

Z Chotěboře. (Naším pokrokářům,kteří
es přebarvili již v socialisty.) Jelikož neustále máte



nepokojnou krev a jste posedlí agitací protikato
lickon, žádáme vás, abyste laskavě měli ještě chvíli
strpení. Pongcbávajíce uaivní a pokfikující dopisy
novinové chlapcům, za několik neděl promluvíme
s vámi tak, aby to slyšela -každá daše v městěidědině. -© 1 —

Velký hudební a pěvecký komcoré
ve prospěch Ústř. Matice škols ve Sku
hrově pořádá v neděli dne 16. t. m. výkony
ušlechtilé a národní hadby a zpěvu chvalné známý
spolek „Smetana“ £ Černikovic. Provedeny budou
cenné a poYzuášejicí skladby výnikajících národ
ních našich skladatelů a to osobbím řízením
vysokorodého pana hraběte Bohuslava z Kolovrat,
v pravdě českého to kavalíra, kterýž pro povzne
sení české badby na Rycbnovsku získal si v ka
ždém ohledu zásluh přemnobých. Účastníkům tedy
kyoon duševní pošitky nad jiné vzácné. Koncert
ve „Ótenářské besedě“ v hostinci p. J. Rydla.

Ze Dvora Hrálové mad Labem.
(Max Lronier pobřbil „Zvíčinu“). V dubnu roku
1905 zdejší radikálové: městský lékař dr. Mora
vec a továrník Aot. Bauer povolali sem z Černi
lova kočujícího redaktora Jana Pavlíka (Maxe
Leoniera) a založili zde radikálně pokrokový tý
depník „Zvičino“. List ten měl za úkol napadat
všecky osoby zdejším radikálům nemilé a bojovati
nestoudně proti „klerikalismu“. Program do 1. čís.
„Zvičiny“ napsal dr. Moravec a nestyděl se na
psati tato slova: „Klerikalismus sžírá šivot a bla
bobyt lidstva, pod jeho rakou avadá také život
města našeho. — Boj náš bude slušný, ale přímý.“
— Boj jejich po celou dobu vycházení „Zvičiny“
byl usnejvýš neslušný, pln surových nadávek a
drzých lží. Boj jejich nebyl přímý, ole zákeřný.
Skoro v kačděm čísle napadali měšťany, vážnosti
požívající, způsobem neslýchaným a chránili i ne
počestné radikály a židy, od nichž bral J. Pavlík
podporu. Proto „Zvičině“ odběratelů stále ubývalo
a po uplynutí jednobo a půl roků černiiovský re
daktor Jan Pavlík je nucen vzdáti se redaktorství
„Zvičiny“, opustiti Dvůr Král. a odebrati se do
Praby, kde vydávati chce dále sbírku „Svity“,
k nimž látku čerpal dříve v Ml. Boleslavi. I zde
dělal nějakou dobu redaktora a s hanbou odtud
masil odejíti. Dr. Moravec e p. Baurem sebnali
nové družstvo s podíly 26 K, a dnem 8. prosince
počne zde vydávati redaktor Rydlo „Hlasy od
Metuje a od Zvičiny“. Jest to již třetí list, kterým
dr. Moravec chce se sase proslaviti a sebe trochu
rehabilitovati, což se ma sotva podaří. Moařenina
je těško omývati. V novém tomto družstvu noví
nářském nachází se prý starosta náchodský dr.
Čížek, dr. Stárek z Jaroměře, mnoho židů ze
Dvora Králové a několik učitelů. Redaktor Rydlo
má slíbený pěkný honorář.

Z Humpelee. Za doby naší jest nutno a
potřebno uvědomovati občanstvo dobrými a ne
strannými Česovými otázkami! Mezi tyto náleží
i akutní otázka o reformé manželské. Proto také
katol. spolek „Svornost“ pozval k veřejné schůzi
p. JUDra. Nejedlého, aby promlovil „o reformě
manželské.“ Schůze konala se za velikého účas
tenství zdejších občanů. Slovutnýp. řečník apo
zornil, v čem ta reforma se má státi. že má býti
všeobecně závazný sňatek civilní, že má býti zá
konem vyslovena přípustnost rozloučení svazku
manželského bez ohledu na nábož. vyznání man
želů a konečně má býti odstraněna překážka man
želetví u těch, kteří podléhají $ 63. obč. zákona.
Reformátoři ženou věe plnou parou, jest prý už
oprava velice nalebavá| A zatím máme důležitější
otásky, kterými parlament musi se zabývati (0
tázka živnostenská, dělnická, invalidní, starobního
pojištění atd.) Řečník rozvinul před námi smutné
obrazy, které by byly na denním pořádko při
zavedení manžel. reformy. Doufáme pevně, že
k zamýšleným reformám medojde; proto reformá
toři naříkají, že Be jim výpady nedaří a to jak
se školní otázkou, tak i s manželskou! Právě
proto, že vyznání katol. ve státě našem jest nej
větším a reformou byl by vražen veliký klín do
Života veřejného i rodinného, můžeme býti pře
svědčeni, že stát nedopustí, aby tekové změny

v práva manželském se staly. Řečník odměněnbyl za svoji poučnon přednášku hlučným potles
kem. Mezi četně shromážděnými bylo několik
„brdinů“, kteří svými „chytrými“ poznámkami
vyrušovali, ale kdyš p. řečník ku konci před
nášky je vyzval, aby svoji nespokojenost odůvod
nili, stratili se ze sálu; pozorovali jsme i dopiso

vatele „Času“ (jak žijemen a „Osvěty Lida“,Jak se chudáci tísnili na balkoně. Nač se tak
schovávat? Pokrokář a bát se? — Dne 8. pros.
v sobotu pořádá Všeodborové sdružení a spolek
Svornost“ hudební večer 8 přednáškou sl. Frant.

Jakubcovéz Tabáně +0 otázce ženské a organi
Baci.“ Začátek v 8 hodin večer v sále „na Ko
courku.“ Dne 9. prosince se koná voličeká schůze,
ve které vyloží avůj program MUDr. E. Šubrt,
starosta z Něm. Brodu. K této schůzi jest také
pozván protikandidát pokrokářp. Josef Svoboda,
řídící učitel ve av. Křížiu Něm. Brodu. Schůze
jest jen pro voliče přístupna.

Rolnické schůze S. Č. K. Z. koaají
v sobota 8. t. m ve Lbotě u Rychmborku, v Ka
meně u Tábora, ve Velké Řetové u Ústí n. Orl.,
v Ouběsicích a Oibramovicích u Votice a r Ce
pekvici u Litomyšle. V neděli 9. t. m.: v Oerho

vicích u Hořovic, v Pořně a Krči n Pacova a
v Němčících u Litomyšle. Okresní konference
důvěratků 3. Č. K. Z. 8. t. m.: v Pacově, v Mi
levsku, Ustí n. Orl. a v neděli 9. t m. v Lito
myšli a ve Vys. Mýté. — Kdo mínfš pořádati
rolnickou echůzi, dopiš předsednictvu Sdružení
v Dolním Městě u Světlé n. Sázavou.

Pokrokářský fanatismus v Dobrně
ce. Poslední tři zprávy z Dobrušky v „Obnově“
působily, jako když se klepne do úlu. Byla to
opovážlivost, dotiknooti se choulostivého majestátu
pokrokářekého! Proto vyřítili se zlobně a bodají
Da všechny strany. Zabodli nejdříve do církve.
Přečetlo se kus „Školského obzoru“, „Práva lidu“
a podobných tiskovin; faotasie dle těchto „vě
deckých děl“ přenesla we ne papír, přidalo ge
bodně „suroviny“ a — „kritické“ dějiny církve
a její kultury jsou hotovy. Historický ten guláš
přinesly „Hlasy od Metuje“. Ptáme ae: Může jen
prostředně vzdětaný člověknapsati cos podobného?
Kdyby vzal do ruky kterýkoliv dějepis a přirovnal
tento svůj elaborát, musel by se do duše atydět,
še tak ve svém záští ohlupuje núbohéčtenáře.
Všecko zlo hodil na církev. Zavinila prý všecku
bída na světě, ajařmila lid, zavadlu otroctví atd.
Podobné nesmysly od začátku až do konce. Hněv
udasil všechnu vědu. Kdyby pisatel četl dějiny
Herdera, muže světového jména, dočetl by Be
výroku: „Bez papežů byla by ae stala Evropa ko
řistí despotů, divadlem věčných růzmic, mongolskou
stepí.“ Proudhon, francouzský socialista, dí: „Ná
bošenství křesťanské upevňovalo základy společnosti
občanské, umělo zušlechťovati práci, mírniti bolesti,
pokořovati nadutost boháčů, povznášeli důstojnost
chuďasů.“ A podobně píše Harter, Consin, Jansen,
Guizot a j. Ale tohle pro dobrušského „dějepisca“
je všechno španělskou vesnicí. Když „historicky“
potupil církev, vrhl se na kučze a dle vlastních
tužeb vyčítá měšec. Spousta brubostí největších.
Nevyčítáme nikomu sousto chleba, ale kde se
shánějí více po měšci, ukazuje článek „Baditele“
č. 12. z 23. září 1906. Stojí tam: V Dobrušce
jistý p. učitel zabývá se životní. akvisicí a sice
pro banku Slavii. Vynašel si chytrý způsob, aby
nemobl ho nikdo chytiti; machinace jeho jest ná
sledující: Kašdou ueděli najdete v „Národní po
litice“ tento insert: „Půjčky na slažné. Ufedníkům
všech odborů, učitelům, professorům atd. (s ná
rokem na pensi) provedu úplně zdarma bez pro
vise, záloh i ručitelů (u ženatých). Záloby na
půjčky, převádění dlahů, vyplácení věřitelů. Mě
síční splátky 106 K. J. Pavlišta, účetní záložny
v Dobrušce.“ Když 8e někdo chytne, odkáže jej
p. Pavlišta na dotyčného p učitele a ten vše
provede již sám. P. učiteli, nepoužíváte své do

jišťování)? Či snad lékař k uzdravení Vám pře
depsal akvisici? — Prozatím činíme pozornu sl.
záložou v Dobrušce na onu věc, a doufáme, že
sl. záložna honoruje dosti dobře své úředníky,
takže není potřebí p. J. Pavlištovi míti vedlejší
zaméstnání a propůjčovati se k podobným službám
na úkor náš. — Připomínáme, že jest nám do
statečně známo, že učitel nesmí míti žádné vo
dlejší zaměstnání, dokonce snad cestovati za
získáním obchodu pro pojišťování. Kdy pak u
toboble ©měšce bude zafata žíla? | Chutoati
to asi nebude. — Na konec dostává p. ředitel J.
Dlouhý, muž zasloužilý, vzdělaný a vážený. Co
klofců musí snésti od „mravně roztrpěeného“ po
krokáře! Nic u něho neplatí stav, nic stáří. Astou
„dědkovědou“ pomalu! Mohlo by se nato odpo
věděti oceněním nezralé „klakovědy“; a ten úsu
dek by byl velice nepříjemný. — V neděli měla
Dobraška s okolí potěšení slyšeti p. Al. Hajna,
redaktora „Osvěty lidu“. Kdykoli pořádají před
nášku pokrokáři, musí přijít něco tvrdšího: helvet
nebo odpadlík. Už jich tu byla celá řada: Dr.
Macbač, Dr. Bouček, Kunte, Pelant, a teď p.Al.
Hajn. Mluvil „o nebezpečí zklerikalisování školy.“
Mohl také být název: Hajn u řezačky. Šlo to páté
přes deváté. Přežilý středověk, panatvíchtivost
církve, klerikální Rakousko, klerikální ministři,
klerikální sněm, klerikální škola, nedostatek vzdě
lání učitelů — učitel porob — varhaník. Do toho
zapleten coelibát, křesťanstvím prý enižeaa žena,
a na konec káraní o posledním sondu — Hajn
klerikálem? Za zmínku stojí, že nechtěl nábožen
ství ze škol, jen kučze, učitel bude ačit všem
náboženstvím, a dítě si může prý vybrat. Místní
dp. katecheta případně mu odpověděl. Takovými
přednáškami křesťanské vědomí se jen utvrsuje.
Křest. jednota na osvěžení mysli sehrála večer
frašku: „Blázinec na cestách.“ — V posledním
čísle „Hlasů od Metuje“ ve zprávě dobrušského
dopisovatele vrcholí všechna sprostota. Přírodopis
čí, že velmi smrdutá jest slina, kterou ráda na
člověka vyplije lama, ale to všecko ještě není
nic proti ušlechtilostem, jež v „Hlasech od Me
taje“ chrlí na kněžstvo a Obnovu člověk, který
v zášti naprosto zapomněl, še nežijeme v Africe,
ale v zemi civilisované. Takový fanatik ovšem u
rasiti nemůže.

ludiánská ušlechtilost pokrokář
ská v Pardubicích. Necenilijsme nikdy vy
soko pokrokáře a pro svoji chvastavou nafonka
nost byli nám někdy až odporní. Přes to však
přece metušili jsme v nich ani s daleka tak
nízkos úroveň mravní, jakou ukázali zbabělou s
úploě ©barbarskou svojí surovostí spáchanou

úkladně před několika dny na jednom katolickém
duchovním v Pardubicích. Nechtěli jsme tomu ani
věřiti. že pokrokáři holedbající se všude svojí
iatelligenef a umravaóností, poklesli až na stupeň
divošství. V pardubských „Samost. směrech“ totiž
byl nedávno otištěn článék tepající ostrou satyrou

měry a záležitosti pardubských pokrokářů.
lávek ten vyšel potom také ve zvláštní brožuře

s nápisem „Boží bojovníci“, a způsobil v táboře
pokrokářů pravý poplach a aehoráznou zlost.

Osvěta lido“ s p. red. Hajbem zakrývala s po
Čátku "svůjdopal hlabokým mlčením, ale sa to
tajně slídila po pisateli zmíněné satyry. Nešlo to
ovšem a proto začala nazdařbůh hádati a ozna
čovala jako pisatele p. prof Teplého, katecheta
na reálce. A proti tomuto začala své štváčské
femeslo tak usilovně, až Bama i její stoupenci
věřili, že autorem „Božích bojovníků“ musí býti
prof. Teplý. Najednou prof. Toplý dostal z advo
kátoí kanceláře p. dr. Lhoty přípis, v němž jej
tento vybízí, aby se k němu v nutné trestní zá
ležitosti dostavil, choe-li se vybnouti soudnímu
stihání. Rozumí se, že p. prof nejsa si vědom
žádného zlého čínu a netuše, jaké bídácké úklady
se za tím advokátním přípisem skrývají, přišel.
Jakmile do advokátní kanceláře vstoupil, byl
ihned uveden do zvláštního pokoje a tam na klíč
uzavřen. Advokát dr. Lhota chytil svou oběť do
pasti a co nyní dělal, to vymyká se vší lidskosti.
Advokát kněze mlátil bolí a při tom odlehčoval
svému homanitou překypujícímu srdci tak ušleciti
lými výrazy, že to aobva lze slyšeti v krčmě.
Jen trochu slušná lidská společnost nemůže na
zvati takový skutek jinak, leč zákeřnictvím a
k tomu nesmírně zbabělým rabiátetvím. Tak
etrašně se zapomenouti nad svou lidskostí — o
vzdělání a intelligenci nelze ovšem naprosto mlu
viti — může jen člověk smyslů zbavený nebo
vypočítavý a bezohledný surovec. — | Chceme
býti však naprosto spravedlivými. Pan dr. Lhota
byl ve zmíněné brožuře napaden citelně. Víme,
že každá pohana bolí. Ale p. doktor nesmí za
pomenouti zase, že jeho atrana napadá své pro
tivoíky výrazy daleko surovějšími a sprostšími.
Vždyť přece čte „Osvětu lidu“! Pan doktor přece
může už věděti, že „Osvěta lidu“ se živí lživým
štvaním a neměl hned věřiti, co tento prolhaný
a štvavý list o pisateli „Božích bojovníků“ tvrdí.
Jak pak to srovnáte se svým svědomím, pane
doktore, když se ukáže, že p. prof. Teplý je úplně
nevinen a že autorem pro pokrokáře tak bolestného
jak tvrdíte „pamfieta“ není p. prof. Teplý, ani
vůbec žádný kněr, ale že pisatel jeho je z kruhů
laických? Je pravda, že vy jste ve strané pokro
kářské nejméně skoro angažován a skoro nejvíce
přece zase v této brožuře napaden. Všecko to
spravedlivě uznáváme, pochopujeme i vaše roz
hořčení, ale tak banebně zákeřníckého skutku na
člověku nevipném neměl jste se nikdy a za žádných
okolností doponětěti. Tak daleko jste Be neměl
dáti „UOsvětoulidu“ veštvat. Poděkujte se nyní

Osv. 1.“, jíž patří lví podíl na celé té pro po
krokáře tak hanebné aféře. My však dobře víme,
jsk pan redaktor Hajn k vám druhý den přišel,
ale — ve svém listě nic neuveřejnil. Proč, proč?

Proti klepům „Osvěty lidu“ důrazně
prohlašujeme, že satyru o 'pokrokářích úskočně
ztýraný p. prof. Teplý nepsal a že by se k tomu
neodhodlal vůbec žádný pardobský kněz. Je han
bou, že pokrokáři, kteří prolbanost „Oav.l.“ dobře
mohou znáti, hned obracejí slepou nenávist proti
nevinnému knězi.

Východočeské divadlo.
Ve čtvrtek 29. listopadu: „Sedlák ka

valír“, jediná opera od Mascagaiho, která dík
své melodičnosti udržela se na rapertoiru ; ostatní
všecky propadly. Však i tato nese na sobě známky
nedokonalosti; zpěvy — nechci říci, že jsou 0
psány, ale mají podklad národních písní italských,
instrumentace zní mnohdy neurovnaně; i ono pro
slavené intermezzo není zajímavým ani stavbou
ani barmonisací. Provedení samo nás zcela uspo
kojilo; s podivením pozorovali jsme u pí. Kur
zové (Santuzza) nejistotu, kteron nikdy u ní ne
vídáme. Ostatní solisté: sl. Procházková (Lola) a
sl. Jovanovičova (Lancia), p. Lebeda (Turidu) a
p. Wildner (Alfio) podali nám nové důkazy savé
umělecké dokonalosti; přílišné tremollo (na př.
ve známém valčíku) sl. Procházkové působí zdání
distonace a ničí melodii. Též sbor tentokráte
vedl si dobře a-líbila se všeobecně jeho živá hra.
Intermezzo znělo ve smyčcích slabě. — „Ná
mlavy“, jednoaktovka od Čechova. Rozkošná
veselohra, která hlavně psychologickým postupem
komicky působí. Dobrá soubra porušena byla u
prostřed chybou, kterou na štěstí nikdo, kdo kus
neznal, nezpozoroval. — V pátek 30. listopadu:
„Mnoho povyku pro nice“, veselobraod
Shakespeara. Z počátku dosti nudná hra oživla
vysoce dramatickou scenou v kostele, ve které co
tragik překvapil nás p. Javorčák. Rádi konstatu
jeme, že jmenovaný umělec jest jednou z nejsym

potintojch osobností celého ensemble; jeho dorácké figurky nemají uoupeře, dokonalá znalost
role a jehotálent staví bo mezi nejlepší síly či
noherní. I ostatní role až na nepatrné poklesky
se povedly. Réšie velmi dobrá. — V sobotu 1.



prosince:„Dom ácícvrček“, opera Goldmar
bora. -Libsetto je nešťastné; děj prachudičký a
cvrček, objevující se s neúpresmou, Bodnou prá
videlností, je celkem zbytečný. SL. Jovanovičova
(ewrček) měla přeobtížnou a nevděčnou úlohu,
skládající se s oěkolika hluchých kadencí, v nichš
nemošno vynikaouti. Chyba tato stěžovala i ostatní
role. Výborajmi byli p. Wildner (John) a p. Porší
(Takleton); též p. Manefeld vedl si velmi přiro
seně. Sl. Hornikova (Dot) má stereotypní spůsob
utíkati se sceny, coš působí dojmem cirkusovým
a zvlášť při tomto představení nedobře vypadalo;
též její toileta ve třetím jednání byla nevkusná
a nevhodná. SI. Procházková byla blačně akkla
mována zvláště po druhém jednání, čímž obecen
stvo odměňovalo nejen pěknou její bru, nýbrš
dávalo na jevo i své sympatia k oblíbené uměl
kyni. Sbor byl čilý a ač ne bezvadný, přec dělal
dobrý dojem. Věc neslýchaná stala se: poprvé
slyšeli jsme potlesk platící těm, kteří v první
řadě vždy toho zasluhují: orchestru a zvláště di
rigentovi. Bylo to po intermezzu precisně v allegro
vivace před třetím jednáním provedeném. Hudba
opery vyznamenává se mnohou originalitou; nej
originelnějším jest motiv cvrčkův S řezavou diss0
nancí v žestech; instrumentace pohybuje se hlavné
ve vysokých polohách smyčcových nástrojů, stlu
mených dusítkem. Překrásné bylo sólo hoboje. —
Neděle a pondělí věnovány byly reprisám nedávno
dávaných kusů („Byl jednou jeden král“, „Hoff
mannovy povídky“ a „Netopýr“); z finančních
obledů není to snad radno. — V úterý 4. prosince:
„Vzkříšení“, hra opravená dle románu Lva
Tolstoje, neuspokojila ani po stránce dramatické,
ani po stránce esthetické; po tolika oznámeních
u dělané sensaci čekali jeme něco zcela jiného.
Jako román jest myšlenka TPolstojovadílem zna
menitým, ale dramaticky podána rozpadá 80 na
několik naprosto sobě cisích obrazů. Většina hra
jících osob projde jevištěm, aby se více neobje
vila, čímě ovšem trpí jednota děje. Již po prvním
jednání víte, jak vše as dopadne — a tím padá
první kouzlo hry: dramatická napínavost. Zesthe
tickóho stanoviska musíme věc úplně odsouditi:
nepěkué scény S nechutnou a zbytečnou drastič
ností podané působí někdy trapně, jindy vsbusují
odpor. Odnášeli jsme si z divadla dojem, že tímto
smařeným večerem byl učiněn ústupek nižším pu
dům — čehož ovšem v zájmu ušlechtilého umění
hluboce litovati dlužno. Stojíce však vědy na sta
novisku přísně objektivním, ochotně uznáváme, že
výkony hrajících, na př. p. Kaňkovského (kníže),
pí Brskové (Katuša), sl. Hassmannovy (Fedosia)
a j., byly velmi dobré. —-Ve středu 5. prosince:
„Židovka“, opera od Halévy-ho. Mistrné li
bretto se vzrušujícími scénami a lyrickými nála
dami podává hudbě hojně přílešitosti, aby v celé
nádheře ge rozvinula. Titalní úlobu Rechy hrála
pí Kurzová, jejíž hlas i hra slavily tentokráte
pravé triumíy. Znamenitá byla scéna mezi kardi
nálem Broguim (p. Peršl) a židem Eleaszarem (p.
Lebeda)ve [V. akta: Brogoi ztrativ v plamenech
svého domu manželku a dítě, v žalu svóm ařekl
te světa a stal se knězem; Eleasar zachránil dítě
jeho a vychoval je. Nyní sděluje kardinálovi, že
dítě jeho žije, ale -odmítá říci kde. Z toho vyvíjí
se pak scéna, kdy kardinál přemožen bolestí prosí
Eleazara, on však po strašném daševním boji
obětuje lásku avó nenávisti a dopouští smrt Rechy.
Podobných scén viděli jame dosud málo. Oba u
mělci měli příležitost ukázati celý rossah svého
hlasu: p. Peršl blaboké „s“ a p. Lebeda vysoké
ac“. Tím nikterak nechceme anad stavěti dopo
zadí hruel. Procházkovy (Eudoxie) a p. Mansfelda,
kteří měli tóč šťastný den -a oatabiím 'so zcela
rovnali. Sbora nejlépe „povedlse truchlozgěv(ailně
Palestrinovský) v V. aktu. Škrty byly mnohdy
přílišné (na př. padla jim za obět celá ouvertura,
přes polovici III. a V. aktu), ale jinak posloužily
spádnošti děje. Orkestr musil jako vždy zápasiti
se strašnými obtížemi v taktu, který jest zpěvá
kovi moohdy věcí naprosto neznámou; sólo rohů
z počátku kolísavé znělo později velmi dobře;
velmi případné bylo dusítko trubek v V. jednání.
Bóla ve viole promísená violoncellem byla výborná.
Celkem byl tento večer jedním z nejzdařilejších.
— Dnes v pátek: Boccacio, zítra: Maškar
ní ples. V neděli odpoledne: Lucerna, vešer
Gejša, mimopředplacení.V pondělí: Cyrano
de Bergerac. pohostinská veselohra pana Vo
jana. V úterý: Šárka, v předplacení. Ve středu:

omodianti a V studni ve prospěchpana
Lebedy. Večtvrtek: Ples v opeře, v předpla
cení. V pátek: Král žebráků, činohrav před
placení.V sobotu: Královna ze Sáby, o
ve prospěch pí. Jetty Kurzové. V neděli: odpol.
Prodaná nevěsta, večerpoprvéSirotek,
výprav. povídka od Kvapila. Dr. Akgmis.

Různé zprávy.
"© ZŘímem. Papežská veřejná konsistoř, jež
tněla býti 6. t. m., bylaodročena, neboť jak píše
„Osservatore Romano“, Svatý Otec odevzdá kar
Úinálskýkloboukkard. Samassoviveforměprivatní.
„„ (Ram (te spějemot (Úvahavenkovského

účitele). Nosí snad větší ironie ne maše obecné škol

ství jako poprsí Komenskéhona vy skolaf!
obras jeho budovuškolní hysdil? Činení ti zoámo,
moderní vychovateli, še Komenský to byl, jenž ve
vybuanství v polském Lošně „Didaktiku“ byl napesl?
A v didaktios té, kapitole 34. „Jakobsvláštné po
bošnosti svaté mládeš učiti“ píle. „Všecko cládešo
ovičeníod pobošnosti ce sačínati i po
veškeren Čas ovičení nejvyšší ma mi posor obrácen
býti má.“ I dříve jiš praví, če přivedení mládeže
nejvíce se má pečovati o duši, pak teprve o ducha a

o. — To napsal Komenský v knise, na níž novější
Skolatví v Evropě saloženo. Co toma řekne moderní
učitel, jenž školu v obci poprsím Komenského osdo
bil? Kdyby býval on místo professora Parkyně vroce
1841. onen rukopis „Didaktiky“ v Lošně nalesl, snad

by jednoduše kapitoly jednající o Bohu vytrhal aspálil! — Čteme-li Komenského „Didaktika“ a „Čes.
učitele“ třeba ročník letošní, musí ne mysli nám ta
noatiotáska:„Kamto spějeme?“—Kdajsouti Rai
sori „Zapadlí vlastenci“ kněz a učitel, kteří ve svor
nosti a bratroké lásce pospolu silí? Není jich jié?
Kněz a učitel dnes tolik, jako oheň a voda. Dra
živly, jimž nastal tahý boj. — Místo ovornosti růz
nice a neupřímnost na vše strany. Běda učiteli, jenš
by na kněze dnes polínko přiložiti se zdráhal! „Na

pranýř s ními“ hlásá „Čes. učitel“. Kam to epějeme?id náš na venkově úplně ztratí důvěru a lásku ku
svým vychovatelům a může přijíti doba, že so náš
lid osve a řekne: „Ani krok dále! Nábošenství ze
škol si vsíti nedámel“ — Ještě dobře, že náš lid
nemá příležitosti čísti „Čes, nčitele“! — Co by tomu
neříkal, kdyby četl: „Moderní učitel nemůže mysliti
ani jednati katolicky. Naše školní úřady mohou nás
natiti i přinutiti, abychom po katolicka klekali, bili
se v prsa, chodili na procesí a do kostela na dosor,
ale takové vynucené malichernosti nemjednají věci
trvalé vážnosti, ale mohou ji podrýti af na kořeny“
—Jinými slovy to zní asi: „Co činím, jest nucená
přetvářka, aby mne nezasáhl Damoklův meč — dis
ciplinárka. — Přísahal jsom sice na výchovu nábo
šensko- mravní u okresního hejtmana, ale byla to pří
seba křivál“ — Krátce učitel moderní považujevý
kony ty za otrocké a proto by měl Sratoplak Čech
o těchto moderních otrocích napsati ještě drahou
sbírka „Písní otroka“ a třeb: takto začíti: „Vchrámu
stína, milý synu, rab moderní vzdychne ai: „Za svůj
hrnec mastné rýže musím dělat takó kříže, s dětmi
jít na procesí|“ Při tom klekám, čapku smekám, jak
to káže víry ráz, hnedle nato v dětské pýše hlava
zvedám výš a výše, vědyť nepatřím mezi vás. Díky
vroucí, přehoroucí, brzy půjdu domů jiš, kndz tam
dehná ten lid hloupý, jenš tu stojí jako sloupy —
poslední dnes dělám kříži“ — Nechť proto moderní
vychovatelé dobře uváží slova Melanchtona: „Umětí
mládež vésti více jest, neš Troje dobývatil“ Kdo
chce mládež vésti, musí ji od Boha vésti, a to jiš
e mládí v rodině a pak ve škole: „Aby všecka v ná
rodu našem mládeš“ — jak dí Kornenský — „netoliko
čísti a peáti učena byla, ale také známostí všeli

jakých Božekých i lidských věcí, kevšehopovědomostí aby jím poslouženo bylo“ —
Jedno u druhým raku v ruce. Stálo

více patrno, za jakým čistým účelem raští rev lucio
náři ee odhodlali k vraždění, k paličetví a pastošení.
Okrádání osob zcela nevinných, vykrádání pokladea
sloužících veřejnému prospěchu, tof na denním po
řádku. Zajímavý telegram čteme s Rigy v čísle 338.
„Nár. listů“. Policie objevila v městě tom skladiště
pum, třaskavin, patron, revolučních spisů a — akra
deného kostelního nářadí. Zkrátka krade se všecko,
nač se přijde. Jedno a druhým ruka v race.

Socialistický ochranný štít morav
ských židů. Ještě nikdy neukásalo se spojení
šidů se soc. demokracií tak jasné, jako při posled
ních volbách moravských. Ve volebním boji lichotili
s00. demokraté šidům, jejich noviny na př. brněnský
„Volkofrenad“ snašily se všemožně židůmr dokósati,
že didovatvo může dosíci patřičného zastoupení jen
v soc. demokracii. V šidovských volebních shromáš
děních byli to opět soc. demokraté (na př. Nísener
v Brně, Soblosenikl v Olomoaci), kteří se ucháseli o

pří a hlasy židů a ostatn.m stranámupíralíprávojovati ve prospěch šidů. Ašidé splnili naděje, které
soc. demokraté do nich kladli. V Brně na Křenové
vžidovském gottu obdršel soc.demokrat Niesner 1200
hlaeů, v Mikolově v šidovaké obci dostal soc. dem.
Holasek 805 hl. a Němec Zoiel jen 10 hlasů, v ba
náckém Jerasalemě v Prostějově soc. dem. Schlosenikl
361 a Prayon 49 hlasů. A židé neopomenali oznámit
celému světu, proč so stali „soudraby“. Ne proto, že
by eoad měli útrpnost s bídou proletariátu, ne proto,
že by snad jiš jednou chtěli učiniti konec vyssávání
dělnicta. Nel Oni sůstanoa stejnými, oai opouštějí
pouze liberalismus, jenů se jim siá uš starým, ola
bým a málo pošidovětělým,proto tábaou s vlajícími
koroahvemi dotábora s00. demokratického. Co šidé
od sociálních demokratů očekávají, to jasně vyslovila
„Jůdische Volksstimme“ (Židovský hlas lidu) s 16.
listop. 1906: „Jest si jen přáti, aby soc. demokracie
lépe splnila naděje židů, než to ačinili liberálové,“
Židé mohou býti scola klidnil V Brně byl oa velkých
voličských plakátech soc. demokrat Niesner označen
jako jediný maž, „jenž bude úplně ssstupovati zájmy
šidů.“ Poblaváři soc. demokratičtí budou dršet slovo.
Oni budou úplně sastapovati sójmy židů, t. j. oni
vydají zájmy pracujícího křesťanského proletariátu
v šano židům, oni budou bursovním liohvářům pov
nou ochranou, pravou židovskou gardou. —

Ani ty, mathematiko, nejel vědou
exaktní © Francouzský mathematik Poincarédo
kazuje, jak okvapeně soudí ti, kdož se domaívají, že
věda nám dává plnou pravdu, de vědecká logika jest
neklamná, vědy mathematické a fysickó jisté. V kaš
dém vědění nejpřednější místo saujímá hypothésa —

Iwdpokled. Te platí i o počtečh a experimentech. —
í "ném možno wěhit si "pojeme'Gíele, volíkosti,

prostotu, síle, látce, než dle hypothés zesla libovel
ných, ješ mém noosnačají skutečnost, ofbrá jeou
ponse vhodnými pomůckami, abychom si mohli před
stavit akatečne. Není skutečností,co.nám. označují
ony pojmy čísla, velikosti, prostoru atd., bez nichš

—Jak jen moh!modernízuprdí o aby
a

ovšem ničeho ni nedovodeme přelstavit, t. j. ničebo

bychom nověděli: věřímeje a užíváme jich se svyku.— Věra, že tak akopficků slova o muthematice zde
ještě nebyla. Že lidé, zvláště přinárodnostním očitání,

echválněpotkají přes věscky pokroky mathemetiky:špatně, to nš vímeovšem dávno.
Nad hrobem lského vlastemec

kého arcibiskupa Stablovwskéhořeklpro
bošt Michalský tmimojiné: „Zvěšnělý jako očitel ná
boženství vychovával mládeš k věrnosti, k víře otců
a lásos k vlasti. Polský kněz, který se nezabývá s0
oiálními s národními věcmi, jest špatným kněsem.“

Socialistická hrůzovláda v Sama
Franmeiskm. Z nešťastného tohoto města, které
bylo nedávno zemitřesením zničeno, docházejí úžasné
správy o řádění tamní socialistické rady městské a
dělnictva, které sa ní stojí. Pod ochranou sociali
atické rady městské vynatilo si dělnictvo vSan Fran
ciska udvojnásobení mzdy, která ani před tím nebyla
nepatrná. Ale to vše nestačí. Socialistické dělnictvo
klade neustále nové s nové požadavky. Socialistické
rada městská mr v tom vydatně pomáhé a s ním
závodí. Kdo má v San Fraacisku nějaký majetek, je
městskou radou -onetavně vydírán. Socialističtí čle
nové městské rady, kteří před několika lety byli pra
obudými dělníky, rosbazují nyní zlato plnýma rakama.
Móšťanosta tamní, socialista Schmitrz, dříve prostý
dálaik, má nyní 8 mil. koran jmění. Řádění jeho bylo
tak křiklavé, de v minulých ddech byl v Nov, Yorsu
satčen. Ubíral ae právě do Londýna, aby tem ujednal
půjčku na soovazbadování města, z které by ovšem
měl veliký zisk. Tento povedený socialista-parkmistr
dopouštěl ss vydírání na majitelích kaváren, jimě.
hrozil odaštím koncesee, nedají-li ma úplatky. Nej
hanebnější ze všeho řádéní socialistické drudiny ssn
francisské jest, že pod správon obce vydršován byl
hampeje, kde se k hanebnostem propůjčovalo 800 šen
a z tohoto pelechu brala humanní aocialistická rada
dva a půl mil. korun ročně. Kde ae takto odíré za
bílého dne, nelze se diviti, že tam pramálo bezpečno
jest v noci. Hotelieři v San Francisku upozorní kaš
dého svého bosta, že za tmy nesmí se beze zbraně
odvášiti na ulici, je-li ma sivot milý, Takové poměry
vládnoa pod radým praporem. — Jenom se těšme na
socialistický stát budoucnosti| Až as ocitneme scela.
v moci socialistů, vak poznáme ještě zřetelněji evo
bodu a soucit těchto lidí.

Český vejím do krve ztýrán, ješto
neumél měmecky. Aag. Martinek,rodems mor
Plamlova, jeně elonží u dragounského pluka v Bamě
ve Slavonii, byl rytmistrem do krve ztýrán, poněvadě
mu nedovedl odpověděti — německy. V příčině té
posl. Reichstádter a Klofáč interpellovali ministra
soměbrany.

Horaici se organisují proti sec.
demokratům. Čeští horníci na Dachcoveku,kteří
neměli dosud žádné pevné vlastní organisace, zalo
žili si ji nyní pozkušenostech zá posledních částeč
ných stávek. Úkolem jejím je, čeliti sociálně-demo
kratickéma avasu „Unii“ v Traoranech a německo
nacionálnímu er-sau horoíků v Horním Litvínově,
který se v poslední době snačně vzmáhá, Nový spolek
jmenuje sc Česká federace všech kategorií“ a sídlem
jejím jsou Liptice u Daohcova. Německé listy sdružení
českých horníků nerady vidí a snaží se je vylíčiti
jako spolek anarchistů. Dle věrohodných zpráv jsou

vespojka tom sdražení čeští horníci všechpalítíckýchodstínů.

Nový veliký židovský bankrot v 0
lemouei. Bankovní firma W. C. Hirech v Olomouci
učinila úpadek. Platívala ze vkladů značnější pro
oenta než záložny a jiné ústavy. Mnozí kněží, klóš
tery a nadace utrpí značnou škoda. Passiva činí přes
1,500.000 korun, vklády 1,200.000 K jsou ztraceny.
— Po šidovi Fischerovi žid Hirsch. Pak prý didovský
obchodní talent jest pro náš národ požehnáním|

Vyššímravnost nevěrecké Franele.
Podali jeme jiš mnoho akázek, do jaké mravní pro
pasti se řítí protikatoličtí Francoazové při vší světské
učenosti. Nový doklad podírá dae 14. listopadu
„Hlas Národa“ tímto adělením: „Smatnoa bilancí jest
oficielní statistika paříšsképolicejní prefektury o krá
deších sa rok spáchaných. Denné oznámí se policii
asi 300 krádeží a denní škoda obnáší průměrně 40 000
franků. Za rok činí to tadíá patnáct milionů fradků,
ješ takto Paříšanům ucházejí. Policie není u to s ú
spěchem čeliti stále pokračujícím methodám zločinců,
neboť pokroků techniky a nových objevů vědeckých
nevyašitkuje 60 nikde úspóěněji neš vtomto zákonem
atíhaném „povoláni“. Zlošisci se snaší vsdělati se pro
specielní odborya vynalózají pro svůj odbor dokonce
označení, jež odpovídají jejich svláštní methodě. Oby
čejná kapesní krádeš platí ss méně „důstojnou“, po
něvadě nevyžaduje žádného zvláštního vzdělání. Vůbec
hraje stav a hodnost mozi pařížskými sločinci volkon
úlohu. Zločinný svět dělí se na dvě od sebe přísné
oddělené kasty, vysokého a nízkého zloeynetví, s nichá
jedna tvoří takřka aristokracii slodějů. Obsabaje
všechny rafinorané a dobře vycvičené zločince, ktefí
rozumějí svému řemesla a těší so svláštní úctě svého.
okolí pro svoji dovedoost, vyprasdňorati cizí kapsy.
K niššíma draba počítají ee proletářizločinu, kteří
sačasté žijí bez epecislity s přílešitosti a náhody“

Neobyčejná eporace. Z Borlínase ozna
muje: Neobyčejnou operaci provedl zde v nedávných
dnech professor dr. Fedor Krause na 2iletém zámož.
ném kupci, jenž těškým zraněním strativ palec u
pravé ruky, velice těšce nesl tato stráta, která v ob
vyklém jeho saměstnání měle pro něho následky
neblahé. Několika známým podaťilo se konečně kupce
poboouti ka svláštní operaci, že acházející palec byl
ma oabrašen novým, který k toma účele obětoval
jistý člověk sa dobrou náhradu. Ogeraci provedl
sdárně prof, dr. Krause, jenž v „Bsrl. Klin. Wochen
sohrift“ ji popsal a uvedí, še palec dokonale přitostl
k vce ujest pouzeo ašboňimtihostežtt, nešli
palec na racs lové. Opežatértaké -udádí,Se :kupto
můde novým palcem i spole doliře vládnesti. —
jeětě není vrobol lékařského změní, jekkýli sví tóno
v údivu nad dovedností Kransovon. Až dav A> lékař



»Běkteréma paciemlovi nabraditi olabomyslnou blave
novou, bystroa, pak teprve bude lídetva hej! Jak
mnoho lidí by se takové operaci rádo podrobilo'

Chrám mob oltářní obraz vymaloje
v r. 1907 besplatač — pomse sa výloba rožijeí —
akademiský malíř a člen akademie křesť, pan. Joa. J.

„Hůbech, Praha-Vinohrady, Krameriova ul. 10. Při
hlášky příme umělci. Týž vymaloval lotos za těobže

mínek chrám v Pyšelích a oltářní obraz pro chrám
0. Redemptoristů na Kopečku Matky Boží u Králik.

Ovoce bobulovité jako angrešt, rybís,
ostrašiny, maliny dosud ještě nepalézá patřičné po
sornosti u našeho lidu. Neznám? dosud léčivý vliv
ovoce tohoto na ústrojí lidaké; až čeratvé ovoce bo
bulovité dodává soustavě nervové neobyčejné avěšesti,

dporaje velmi zažívací ústrojí a především přispívá
E trotení nové krve. Ve vínu z ovoce bobalovitého
obesženy jsou pro vývoj tělesný prospěšné látky ne
rostné: vápno, chlor, fosfor, síra, soda, draslo a že
leso. Víno takové, zvlášť z rybízu, nejenom že se vy
rovná, ale často i předčí víno hroznové. Naši malí
rolníci a jiní majitelé zahrádek, kteří dřou se do
úpado, častěji na posilnéní mobli by si dopřáti la
hodného a osvědojícíbo vína, jen kdyby si více hle
děli pěstování drobného ovoce. Vedle vína mohly by
si dostatečně naše hospodyňky nasušiti ovoce tohoto
neboi gavařiti, k Čemu právě nemusí býti užito
množetví cukra, jak se dosad dělává. Dnes se zaváří
ovoce i bez cukra a přece se nezkazí. Do sklenice
zavářky stačí dáti jen kávovou lžička kysličníka vodi
čitého (hydroxil), jejž možno dostati v každém mate
riálním závodě — na litr zavářky bera se ho 3 ká
vové Ižičky. O mnoho se tedy každý připravuje, ne
věímá-lí si pěstování ovoce bobulovitého.

Významné. Poslanec hrabě Šternberg v po
slanecké sněmovně protestoval proti svolání delegací
na neděli, ale bylo mu zato slovo odňato.

Obrat v hospodaření mosínastat co ne
- vidět, nechceme-li být: zdolání okolními národy. Na

př. na prašských jatkách bylo dosad ze žírného skota
jenom 40 proo. původn českého, z 1000 velkých
vepřů jen dva; cizích pečenáčů dovátelo se do ne
dávna do Prahy průměrně 1000 kneů denně; do Čech
vůbec ročně jeden million v ceně 60 millionů koran.
O tyto miliony připravojí se naší rolníci. Nutno
proto chovati dobytka více, k Čemuž třeba zase po
starati eo o větší výrobu krmiv. Mezi krmivy nej
většího významu nabývají především brambory, které
sušením dají se na léta jako jadrné krmivo nechovati.
Vedle bramborů hodí se k výkrmu dobytka i lnště
niny, hlavně koňský bob, jehož pěstování si rolníci
naši tek málo hledí. Maďaři pomocí vlády své nás
zeplavojí svými výrobky, ale u nás so jen naříká,
k účinné práci často však daleko.

Kdo vímen všeobocnon drahotonf
„Ns schůzi křest. sociálů vídeňských dr. Schopfer pro
hlásil zcela právem: Nejvyšší zásadou rozumné ho
spodářské politiky státní masf býti: domácí spotřeba
krýti domácí výrobou. — Příčina drahoty, blavně
masa tkví v tom, že v Rakooska vlády zanedbávaly
semádělství, ba je i poškozovaly. Městokéci renkoveké
obyvatelstvo musí se spojiti, a tak aby, si sjednalo
pomocí a vybavílo se s moci překupnictví.
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Na skladě chováme v jemném
: missálovém provedení:

Praeparatio ad Missam
Gratiarum actio post Missam,

Obéza 1 K.Po přáníprodáse
i jediné Gratiar. actio za 60 h.

OP> Nové: "TB
Oasus reservati dioecesís

Reg. Hradecensis
(juxta fol. Ord. Nr. 36. pag. 186, 187)

pro zpovědnice.
Na tuhémkasteau,přiměřenéhofor

mája 1 kus za 8b, 10 knsůfrko70 b.

Připomenutí o slušném se
chování v chrámu Páně

ku připevnění u dveří chrámových.

V provedení aličném, formát foliový;
1 kus zs 30 b, 5 kusů za K 1.20.

1Kdo ch

BSnnmdmŠkmnl

Úmantí.Vnocine28.liatopadzemřelvoblí
beném letním místů Pražanů v Bubenči u Penby te
mější vrchní poštmistr Václav Novopacký, bratr
známého českého malíře Jana Novopackého, fnagr

českéhospisovaheleJakoba Arbesá a ots0 inapoštovního v Hradci Král. Lva Novopaekého, v
80 let. Byl synem prostého tkalce a narodil se 5. Mjna
1827 v Necbaniefch. S počátku věnoval se lesniotví,
v roce 1859 stal se obecním tajemníkem v Bnbenči,
v roce 1872 pak jmenován postmistrem tamže, kde
aš do poslední chvíle působil. Pro avoji milou povabu
a dobré srdce získal ci láska nejen svých předatavo
ných a kollegů ale i keddého, s kým do styku přišel.
Zesnulému budiš zachována čestná paměťi

(Zasláno.)

My podepsaní kněží, byvše na Jéšení v lázních
Lahačovických, pojali jeme akci pro zbudování
„Kačžského domu“ v Labačovicích. NávštěvaLoha
čovic stoupá každým rokem. Letos bylo lázeňských
hostípa půlčtvrta tisíce. Nenítakédivu,
ení jeden blas: „Lahačovice mají budoacnost.“ | Lé
čebné prostředky: 4 kyselky, minerální lázně bohaté
ne přirozenou kyselina ubličitou a soli, ústav vodo
léčební, plovárna, lázně sluneční, inbalatoriam, mléko,
kefyr, rozkošná krajina atd. Vyléčitelné choroby:
Vleklé katarrby nosohltánu, hrtanu, trubic a šaludku,
Nechotenství, žáha, Exaadáty hrudní, břišní a kloubní,
Zduření jater. Dna, kaménky žlučové a písek v modí.
Cakrovka, skrofalosa, kostižer, dále chudokrevnosk,
všeobecná slabost z košních chorob, psoriasis. Žá
doneno tedy, ba nutno, aby v těchto lázních sříses
by) dům pro kněze.

Ve „Kněžském domě“ bude mimo 24 pokojíků
po ! koraně denně také noclebárna hlavně pro pří
chosí hosty-kněze, kteří přicházejí do Luhačovic na
den nebo dva se podívat, 43 v kněžském domě bude
také kaple, rozamí se samo sebou. Nyní důležitá
otázka, odkad vzíti penfso? Vác je dobře promyšlena
a Ize ji snadno provésti, ovšem „víribus anitie"
kněží z Čech, Moravy a Slezska. Každý kněz uvolil
by se zaplatiti po 5 let po jedné koruně ročně,
tedy pouse5 korun, ovšem kdo by mohl, dá zajisté
více. Provedení této myšlenky svěřeno: Karlu Ber
grovi, děkana a faráři z Fozlovic, poněvadž „Knět
ský dům“ má státi ve farnosti Poslovské, a Leopolda
Kolískovi, faráři v Předklášteří u Tišňova, poněvadě
má častější styky s p. inž, Brožem, stavitelem z Ti
bňova, který by výhodně provedl stavbu na pozem
cích, ješ má sám v Lubačovicích zakoupeny. Po
drobný rozpočet a nákres bude každému knězi zaslán.

Karel Berger, děkan a farář v Pozlovicích,
Karel Bezstarosti, kons. rade, farář v Bobaticfch,
Karel Burk, farář v Rožné, Karel Čech, farář v Gal
denfartě, Josef Červenka, farář v Něm. Rybné, Vinc.
Dědek, farář v Sebranicích, Fr. Géduš, farář v Li
povcí, Fr. Hajeler, bísk. notář, děkan a farář v Pře
louči, Fr. Hála, kaplan v Měříně, Fr. Chudáčak,
farář ve Vlónově, [onocenc Khestl, kaplan vo Veselí,
Leop. Kolísek, auditor bisk. konsistoře, farář v Před
klášteří, Innocenc Kukle, kaplan ne Nové ulici a
Olomouce, Jan Ondroušek, profoseor na reálce v Olo
mouci, Leop. Růtička, deficient ve Veselí, Dr. Cyrill
Sládeček, vicesuperior k. s. semináře v Olomouci,
Dr. Jos. Smrček, kaplan + Louňovicích, Antonín

Š:aras, kaplan v Tuřanech n Brna, Jan Vysloužil,
farář v Komně, Josef Weise, katecheta měšť. školy
v Telči, Sim. Zapletal, farář ve Žďárci.

Blíží se již konec roku! Proto vyrov
nejte nedopletky za Obnovu a Časové
Úvahy. Kdokoli si ponechal spisy: Re
forma manželství, Karel IV. jako křestan
a vlastenec a Rozmarné příhody, nechť

kavě povinoý obnos vyrovná bez odadu!

Ti, kteří vyrovnají dlužný obnos před
koncem roku, ušetří nám mnoho práce
při účetní závěrce.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dns I. prosince 1006 1

bl póeníce K 12:00—18 40, Sita K 10-50—10-90, ječme
ne K 11*00—11-20, prosa K 00'00—00*00, vikve K 000
—00'00, hrachu K 33:00—2000, ovsa K 6-40—7:00,
čočky K 48 00—0000, jahel K 30 00—00'00, krup K
18-00—3200, bramborů K 280—8-20, 1 hl jetelového
temene bílého K 88-00—110'0, 100 kg jetelového se
mínka čer, K 00 00—100'00, růšáku K 0'0—000, máku
K 44 00—45-00, Iněného semene K 20:00—00:00, 190
kg žitoých otreb K 1300—00'00, 100 kg pšemičných
otrab K 11*60—00'00, 1 kg másle čerstvého K 200
—224, 1 kg másle převařeného K 0.00—0.00,
! kg oáíila vajřovéhoK 1:08—90Ď, 1 hg draroba K
0-38—(82, ! vbjee K 01—00, I bopa okkrak K 000
—00, 1 kega zelí K 240—800, 1 kapusty
K 200—8 00, 1 hl cibule K 440—000, kopa drob,
zeleniny K 040—060, 1 pytel mrkve K 1-60—3*20,
1 bečka čvěstek K 0-00—000, 1 bl jablek K 400—
1600, 1 hl hrašek K 000—0-00. — Natýdenní oblíní
tuh +Hradai Králové dne 1. pros. 1906 odbývaný

1 1) obllí: pšenice bhekto!. 888, žita
200, ječmene 1516, ovsa 840, prosa O, vikve 8, hra
oha 16, čočky 61/,, jahel 12, krap 8, jetel. semínka
88, Iněnébo semene 4, máku 9. — 2.) Zeleniny:

vw

80 hal.), vázaný 90 hal. (poštou 1 K.)

Boll 900 kog, akarek © hop, kapuaty 150 „ cibu'e
to8 ki drob. melealny 400 kop, mrkre 120 pytlů,
brambor 124 hl, salátu 00 kop. — 8) Ovoce: jahlek
188 hl, hrušek 00 bl, švestek 00 bolek, — 4) Drab.
dobytka: vepšů 4 husy, podavisčet 694 kusů.

Zasláno. 1

nábytkuTovárna

CODOCOVĚhO ZĎOŽÍ

Adolf Novotný
v Týniště n. 0.

zve ct. obecenstvo k návštěvě svých továrních
skladů, v nichž zřízena nyní podzimní

výstava.
Prospekty výrobků zasílám zdarma.

Malinský křen

Václav Boh. Jelínek,
statkář a člen spolku křenařů

v Malíně č. 42. p. Sedlec
u Kutné Hory.

KOK OKO KOKOR,KOKOKOKOM

Wy“ Každý "98

křesťanský dělník
má odebírati svůj odborný týdenník

„Eráce“.
Předplatné číní pouze 3 koruny ročně,

Administrace „Práce“ v Hradci Král.

KK KO XOKOKOKIKKOKOKOKO

r Továrna na cottagová americká

HARMONIA
též evropského systému

RudolfPajkrá spol.
v Hradci Králové,

Sklady:
Budapest, VIII.ker József
kórát 16 4. — Probe,
Ferdinandova tř. 48. —
Vídeň-VIN.,Maziahile rabr.

86.

Cenníky zdarma a
franko.

Nejmišší měsiční
splátky.

P. T. duchovenstva zvláštní výhody.

Oy



Prádlo
pánské i dámské.

Lněné
a bavl. zboží v obrov

ském výběru.

Výbavy nevěst.

99000000000000008 |
Atelier pro církevní malbu ©

a výzdobu chrámovou

Josef Můb , Aut.Můhla

8

8

:
w Nové Pace (Čechy),

provádí 8 odbornou znalostí malbu chrámů
všech slobů (malbu temperovou, caseino
vou, voskovou, olejovou, freskovon, atd.).

Obrazy chrámové
jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd.
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Četná doporučení od veledůstojného ducho
venstva k volnému nahlédnutí.

000000000000008»—————>
ÚSODNÍ ÚVĚD teanny súředníky atd.

Samostatná spořitelní a záložní dražetva Spolku
úředníků poskytují při nejmírnějších podmínkách
půjčky též na delší splátky Zprostředkovatelé vy

loučení. Adresy dražstev sdělí bezplatně

centrální ředitelství Spolku úředníků,
Vídeň, Wiplingerstrasse, 25.

OOOOOOOOO000008

SERKAKAKKOXXXKXXKA
Nádherný a praktický dárek jest

krásný obraz
neb jivý umělecký předmět. které jako
zroadla, sochy, rámce, kříže atd.
ve velkém výběru a levných cenách na

skladě má výrobce rámců a

odborný závod umělecký

J05, KLEOLICHÁ
— v HradoiKrálové. ZZ

Též 1eškerá

zboží papírnické, umělecké

bh

KKKKOM

kassotty, alba, hry, kalendáře atd.:

BW Pár "By |
statných koní

vhodných k potahu i do kočáru levně
prodám. |

Adressu sdělí administrace t. |.

kikkikk
aciný nákup
evný prodej. gm

de pro zdražení kůže
Není pravdou, buduprodávativýrobky

kožešvické za cenu vysokou.
Prodávám za ceny stále levné nejrůzněj

šiho druhu

rukávníky,
dámské nejmodernější golie,
Čepice, kožichy.

Bohatý výběr nejmodernějších

my- Klobouků, čepic, -3
jakož i jiných potřeb v obor ten spadajících levně
a rychle.

VyřizujiVeškeré správky apředělávky.
Fr. Beran,

kožešník v Hradci! Králové,
Svatojanské nám., č. 170.

ZPREECIOCICIICICAJEJICHOMRXMVAADS
WP* (Velejemné "ag

zákusky k čaji, kávě, vínu
a čokoládě

jsou

lomnické suchary

nánožníky,

máslu vyrábí

Petr Vinklář,
= vyrabítel vyhlášených sucharů ::

w Lomnici n. Pop.
Mooho pochvalných uznání, v mistě uznány

za mejlepší.
Zásilky v každém množství, dobírkou. vyřízení

obratem.

NANOGOSOKNONONADO

Kopenika

Světoznámý

cibuli, česnek, Kutnohorskou
majoránku a dymiánek,

letošní sklizně zasílá za nejlevnější ceny ve
velkém 1 v 5 kg. baličkách

Josef Mikulecký,
vývoz malínského křenu

v Kutné Hoře.

——

Mřesíní listy
(ex offo) 40 kusů za 80 haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna,

Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pia X
(pravá podoba)

JBB Jam
světlost obrazu samého 25X30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkusném
passepartont nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárna
v Hradel Kkrálové.

100 dopisnic s týmž obrazem věrněpo
daným K 5- .

*y

Na skladě json též dopisnice s obrazem

Lva XIII., $ nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Donbravy.

E n W
jistě nekoupí, ale každý jiný zajisté obstará svůjvánočnínákup ZZ
©,U města Paříže“©

Báječně zásobený sklad všeho druhu zboží
galanterního, hraček, prádla, alb, kaset, různých

. ber pro děti atd. atd.

Rudolf Štorch v Hradol Král.,
proti Grand-hotelu

L JŘ

| UNILÁ
cenách. Přímé dohbodnutí žádoneno.

na celé vagony při cenách nejlevnějších.k

„l

ii -„.„——— ea



U hrobu řiditele Jos. Černého.
Píše Dr. Fr. Beyl.

Nebylo snad před 20 lety v Hradci Král.
populárnější osobnosti a mezi gymnasisty vá
šenějšího učitele nad profeasora Josefa Černého,
jenž minulý týden v 64. roce věku svého zesnul
v Roadnici, kdež u svého zetě trávil zaslou
žený odpočinek. Dennf listy přinesly o vzác
ném tomto pedagoga a spisovateli českémtato
stručná životopisná dats: Zesnulý narodil se
v Loukově u Mnich. Hradiště, stadoval gymna
sium v Mladé Boleslavi a v Hradci Králové,
universitu v Praze, stal se r. 1868 profesorem
na gymnasiu v Rychnově, odkodě r. 1876 přešel
na gymnasium královéhradecké, a r. 1887 byl
jmenován okresním školním inspektorem. Před
několika lety stal se ředitelem gymnasia vRoud
nici, kde dokonal svůj život, zasvěcený zá
služné práci na roli školské. Sepsal a vydal:
Vybrané básně O. Horatis Flakka; O původu
a podstatě lidské mlavy („Osvěta“ r. 1879);
O původu národních pohádek („Světozor“ r.
1880); Příspěvky k prostonárodní etymologii
české a j. Spolu a J. Karlíkem opravil nové
vydání J. A. Komenského „Orbis pictas“ (1883).
Pohřeb zasloužilého pedagoga konal se v sobota
o 10. hod. dopol. v Roodnici za veliké účasti
místního obecenstva.

Životopisná tato data líčí sice přesvědči
vým způsobem záslahy řiditele Černého o roz
květ české pedagogické literatury, ale nevysti
hují ještě dostatečně zásluhy zesnulého o in
dividaelní výchovu středoškolské mládeže. Tyto
záslahy dovedou oceniti v přední řadě ti, jimž
bylo dopřáno vejíti ve styk se vzácným jeho
karakterem. Jestliže dle Smilesa karakter jest
jedna z nejmocnějších sil, které světem vládnoo
a které zaslouží úcty největší, pak professor
Černý zůstal by ve veřejnosti nedoceněo, kdyby
nebylo zde ua jeho vzácnou povahu poukázáno.
Úřad středoškolského učitele je velmi zodpo
vědný. Můžeť povznésti ule i otráviti intelli
gentní generaci, neboť působí středoškolský
učitel na mládež v době mezi 16.—20. rokem,
tedy v letech pro tvorbu povahy žactva nej
důležitějších. Jest to v zájmu žactva, v zájma
rodičů i státu, aby kypící var citů a názorů
v mladé, jímavé duši vykrystalisoval 86 pod
vedením rozšafoých profeasorů v řádný a čestný
karakter. V této rozhodující době životní masí
míti stadent před očima dobrý vzor v kara
kteru professorově, neboť člověk mladý je na
podobitelem svého učitele. Jest tedy pro vý
chovu středoškolskou mnohem cennějším pro
fessor ušlechtilé povahy než-li hluboký učenec.

A takovým ušlechtilým mužem do
brého srdce, nevyčerpatelné trpělivosti a
taktního jednání byl prof. Černý. Byl naším
třídním po celých osm let studia gymunasij
ního. Nikdy nás látkou nčebnou nepřetěžoval,
ale také nikomu nic nedaroval. Nikdy si ne
spravedluostí nezadal. Býval sdílným a pří
stapným, ale proto přece nesestoapil 8 pový
šeného svého místa učitelského. Proto získal
si naše srdce a naprostou vážnost, takžei po
Jetech jsme se k němu jako ku svémua otci
blásívali a do uvého středu při občasných
schůzích jej zvávali.

A otec Černý také velmi rád mezi nás
přícházíval. Posledně dlel mezi námi v čer
venci 1906 při 20letém jubileu maturity.
Starý páu dostavil se v černém parádním
kabátě, ač červencové slaoce ztěžovalo toto
zvláštní pozornost. Když jsem ho žádal, aby
se oblékl pohodlně, odvětil: „Na to shledání
jsem se dávno již těšil a proto jsem si vzal
k tomu nejlepší svůj kabát.“ Dali jsme si slib,
že budeme se scházeti jiš po D letech, ale
nenadálijsmese,žesenesejdemejižs dobrým
svým otcovským přítelem, jemuž děkujeme
se mnobou vzácnou radu a svědomitou vý
chovu.

Ředitel Černý byl vysoce inteligentním
mužem, ryzím karakterem a při tom věřícím
katolíkem, jenž podle svého přesvědčení žil a
také příkladně zemřel, zavolav si ze své vůle
v poslední chvíli svého života kněze, aby
přijal potěcho náboženskou ve av. svátostech.
Při svěží ještě síle duševní zaslechl s bůry
slova oblíbeného svého básníka Horatia „Oon
trahe vela“ (Spusť plachty) a odebral se

v lepší svět. Příkladem svým žije však mezi
námi dosad, neboť postavil ei v srdcích svých
žáků pomník „aere perenniaa“, ceny nehy
noucí. R. i. p.!

Besídka.
„Pe stopách událostí Starého Zákona“

Píše Dr. Fr. Nábělek.

Přednáška pana prof. Dra. Musila, kterouž
měl na drahém vědeckém kursu vychovatel
ském v Olomouci o svatodušních avátcích letos,
vzbudila velikou pozornost, bylo o ní mooho
mluveno, byla posuzována od povolaných i ne
povolaných, zavdala i příčinu k poletice v ča
opisech, ba až ku všelikým nepříjemnostem.

Pan professor svoji přednášku četl a na
mapě ukazoval místa, jichž se dotýkal, Když
skoučil, byl odměněn od vděčných posluchačů
nadšeným potleskem; bylo pozorovati veliké
vzrašení, ač učenec přednášel suše, velmi od
měřeně: věc přednesená měla sama mlaviti
za gebe; posluchači slyšeli výklad událostí od
badatele, jenž místa dějin biblických dlouho
letým studiem starých pramenů současných
prozkoumal a pravdu událostí biblických
Jasně peznal. V poslachačích mnohou před
stavou od dětství ustálenou bylo hnuto, což
zavdalo příčinu k různým posudkům.

Kdo bedlivě uváží, že přednáška byla ar
čena pro kurs vědecký, že měla tudíž rozší
řiti obzor vědění biblického, na toho právé
způsob přednášky — suchý, odměřený — uči
nil blaboký dojem svou věcnosti. — Přednášku
psanou předneda kursu ibned převzal a byla
otištěna ve „Vychovatelských listech“; kromě
toho byla vydána i zvláště o sobě a přidány
věcné poznámky k učebnici dějin Starého Zá
kona. („Po stopách událostí Starého Zákona“ ]ze
objednati u Prombergra v Olomouci),

Přednáška tato zaslobuje pozornosti vše
obecné, zvláště však učitelů náboženství; nechť
při tom neopomenou čísti extense: „Od stvo
ření do potopy“ (Vyšlo náklad. Cyrillc-Method.
knibtiskárny v Praze.) od téhož badatelea pak
zmíoěné: „Věcné poznámky k ačebnici dějin
Starého Zákona“.

Bude snad poněkud zajímati, jaký dojem
přednáška a četba zmíněných prací činí na
laika, jenž záležitostí náboženskou se zabývá,
ale soud ponechává odborníkům, poněvadě ti
poaze jsou povoláni, aby rozhodovali; ve fy
sice fysikové, v mathematice mathematikové,
v právech právníci, v lékařství lékaři ..
v theologii ať rozhodají platně theologové a
sice v dogmatice dogmatikové, v exegesi vy
kladatelé, znalci Písma sv. atd., jak si zřejmě
přeje sv. Otec: „Obzvláště dobře se
však v řečech východních mají vy
znati, kdo v Písmě sv. mají býti činni,
Tito mají obzvláště vynikati zoalo
stí pravé vědy kritické“, (Odstvoření...
str. 16). — Nemohu tedy v těchto otázkách
rozhodovati, ale mobu přece jako professor,
jenž po léta zabývá se různými otázkami,
kterých pan Dr. Musil ve své přednášce se
dotknol, napsati, čím přednáška zdála se mi
býti důležitou a proč si přeji, aby se podobně
před intelligencí o různých statích biblických
pojednáv..lo. Připomínám však, že mluvím
pouze pro svou osobu, že jest to můj
soukromý názor.

V novinách bylo čísti, jakoby slavný u
čenec p. Dr. Masil vše vykládal přirozené a
jakoby popíral zázraky nebo aspoň nekladl
velké váhy na zázrak. Ale tomu tak není.
Z přednášky mohl vycítiti každý, jak Bůh řídil
osudy lidstva, aby je připravil na Vykapitele,
jak poažíval různých událostí a zákonů přiro
zených, aby dosáhl účelu nadpřirozeného. Pan
Dr. Musil krásně objasnil nejen všemohoocnost,
ale i moudrost Boží.

Nejvýš moudrý Bůb, jak tomu již malý
katechismas učí, chce pouze to nejlepší a volí
k dosažení svého účelu nejvhodnější prostředky.
Na tyto přirozené prostředky, oa přírodní síly,
jichž Pán Bůh používá, nesmí se zapomínati a
zvláště když Písmo svaté zřejmě o uich se
zmiňuje. Tak čteme již při stvoření světa:
„Zploď země trávu a byliny... A země vy
dala trávu“ atd. Tedy vypučela účinkem vil
příroduích, od Boba zemi odělených tráva, by

prací i celuloidové,

lina, strom a j. Podobně při potopě Bůh pou
čívá prostředků přirozených: lijáku a záplavy
mořské. Rány egyptské objevují se rok co rok
vEgyptě. Při přechodu Israelitů mořem Rodým,
nebo jak Dr. Masil dle Písma sv. krásně vy
mezoje: mořem porostlým sítím, t. j. severní
zátokou úzkou a mělkou Rudého moře, použil
Bůh silného větru východního, aby rozehnal
vody. V poušti dal Bůh Israelitům křepelky,
které tam na jaře ve velkých hejnech zapadají,
a mano atd, atd. Maně mi připadly na mysl
zázraky Nového Zákona. Krista3 Pán na svatbě
v Kaně Galilejské používá vody a mění ji ve
víno, dává donésti chléb a sušené ryby, aby
nasytil tisíce hladových, denně užívá se při
av. chleba a vína.

Síly přírodní jsou od Pána Boba, účinkují
dle zákonů od Něho stanovených; když jich
Bůh použije tak, že působí v určitý neoby
čejný okamžik, na určitém vymezeném místě,
po určitou, přesně stanovenou doba, když
jejich účinek zvýší uděsením vlastností nových,
nebývalých, tvoří zázrak. Tak na př. při pře
chodu Radým mořem. Silný vichr východní

Ks na rozkaz Boží váti v okamžiku, kdežojžíš vztáhne ruku vad moře, sehnal vody
mělké zátoky do sousedních hlubin tak, že se
zdouvaly jako valy, zdi. Vanul po celou doba
přechodu Israelitů, vanol ještě, když egyptská
jízda vjela do zátoky —a ustal, jakmile Moj
žíš na rozkaz Boží vztáhnul roko znova. Vichr
ustal, vody se vrátily a silným nárazem poto
pily vojsko Faraonovo. Kdyby se přechod
onen byl udál do slova, jak v očebnicích se
vyobrazuje a jsme zvyklí si jej představovati
od mala, bylo by s podivem, aby Faraonovci
vidouce věc tak neobyčejnou, takový div pa
troě ve prospěch pronásledovaných, byli se
odvážili vjeti do moře po obou stranách roze
stonpeného a stojícího jako vysoké zdi ulice
velkého města nebo jako stěny hlubokého prů
kopu. Jim asi zdálo se býti věcí přirozenou,
že přechod byl volný. A jak mělo, či mohlo
přejíti za 5—6 hodin takovým úzkým průcho
dem více než tři milliony lidu, pastýřů s nej
méně Ď milliony kusů dobytka?! — Podobně
jest tomu při maně, při přechoda Jordánu a
jinde, jak p. Dr. Musil stračně ukázal.

(Dokoně.)

aabadudubuá aduhobuudu
Chrámové svíce
voskovély

dle liturgických před
pisů vyráběné,

polovoskovéij

svíčky a obět. před

V
měty promístapout

nická, prvnější pří
padnými obrázky 0
zdobené,

(ceresinové) svíce pro chrámové
. ivelikonočnísvíce sry,

(Paškaly) a krtpě svíce kostelní stepaškaly) 8 . :

jemi krve a ranami, arinové,
též krášlené s be- | zápalkový drát,

ránkemvelikonočním, svíce obětní "©S
třínožky hladké, ve všech velikostech

neb krášlené, slonpky voskové a
polovoskové,

jakož i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

+ : ručnje veledůst. kruhům
biřmováníse stuhami duchovnímnejvětší speci
a případnými nápisy, elní závod:

„MONOPOL“
akciová svíčkárna a voskárna

v Mladé Boleslavi.
Továrníaklad: PRAHA, Václavské náměstí, 40.

Telefon 914.
Tovární sklad: Plzeň, Saská ulice č. 7. Telefon č. 416.

Vyznamenáno navýstavách :
Pardubice 1903, zlatá medaile.Pařiž 10085, zlatá
medalie.Londýn 1906, zlatá medaile.Praha 005,
diplom čestného uznání. Videň 1008, zlatá medaile

Antverpy 1906, zlatá medaile.
Výrobky všestr. uznané. Vaorkya cenníky zdarma a franko,

VTTTTTTETYVY

svíčky ke křtu,

sv. přijímání a sv.

doporučuje a zákazky obratem

vyřídí



Půjčuji za nejmírnější poplatky

obleky
ke všem národ. slavnostem

všech druhů
i pro dětská představení;

sklad
obleků historických.

Antonín Měkota,
Hradec Král., Pětidomy, č. 2.

XIOOOOOOOOCXXXXX
obrazy, — křížové„wo
cesty, postní

Jj| obrazy atd.
doporučuje

Ja Hlávka, "2 pokovíPraha-Vinohrady,
Čelakovského ul. č, 9.

Nákresy a vzorky franko.
Na sta doporučení k volnému nahlédnutí.
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C. k. místodržitelstvím koncessovaná.

Realitní Kancelář

Inž.©. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučaje se ku zprostředkování veške
tých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizují se co mejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemské, tak

raniční.

Kancelář „Hótel Hyrši“,
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

DEVTŮ NÁKOJNÍ DTAMOU

látek pro domácnost, jakož roba Ponskýchlátek jest u Tkalcov. výrobního e
čenstva „Vzájemnost“ vHronově. Téžjse
obdržeti partiezboží 30 mt., obsahujícíkaždá
různé látky, zejména: plátna, oxfordy, bar
chenty, sukónka, šotyše, zefiry, kanafasy atd., ješ

nechají se v každé domácnosti výhodně upotřebiti,sa 18-—, vyplaceně od korun 20— výše.
Vzorkya cenník zdarma afranco.

ZCILETEDIE)dl

Ignáce V, Neškudla syn
(protokolované firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Hoškudiy, laráře vo Týprachtielch)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového máčlní.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku £

se na požádání franko zašlou.

b.bě-6.016000208

1688

— Z —

Ďary vánoční
odporučuje níšepsaný

2 oelké formáty
zvětšených obrazů ve způsobu platinovém (jeden

ro poprsí, jeden pro pokolena neb skupinu).
ormáty tyto snížil jsem v ceně protezonu vá

noční i s rámem na poubých

|

20 korun.
Račte prohlédnouti mé výklady, kdež obraz s cenou

vystaven.

W
J. F, LANGKANS,

c. a k. dvorní fotograf
Hradec Králové

Adalbertinum,

všeho druhu
nabízí bisk. knihtiskárna v Hradol

Králové.

F a
Be" Čtěte a rozšiřujte

tyto spisy, jež právě vyšly

v IL vydání:

Z domácnosti sociálních demo
kratů. Prozrazuje J. P. Hradecký.
Cena 16 hal.

Jubileum marianské a Lurdy.
Píše Dr. Fr. Reyl — Cena 8 hal.

Husitství a svoboda. Píše Ji
Sahula. — Cena 8 hal.

G©

ČESVC
Uměleckéřezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd. provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradei Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi mírné.DOGJ

Přeložení a rozšíření závodu.

Kladn sobě sa čest velectčnému nadby:milovnémo obecenstva oznámiti, že jsem avůj
v hudebním světě dobře snémý

závod

hudebními nástroji a strunami
přeložil

do krámu v Palackého třídě
č. 88. (dům p. R Falty) blíže Grandhotelu.

Na skladě mám veškeré smyčcové | de
chové nástroje solidně pracované v ce
nách nejlevnějších, jež prodávám ce
zárukou. — Více než 1000 houelí k výběru.
Školní bousle od zl. 250, orkerstrové od
10zl. — Pravé vlašské a wsicholdské strany.

9 Pařížské omyčce a pouzdra.
Florentinské G.

Hliníkové D. M
Veškeré správky, jakož

i ladění citer přesně a ry
cble se provádí.

V plné úctě

Jan Čermák
v Hradci Králové,

Palackého tt. +3,blíže Grandhotelu.

KX

Biskopská knihtiskárna v Hradci Králové
nabízí školní knihy:

l. Malý katochismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 30 k.

2. Střední katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 64 k.

3. Velký katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného SO k.

i. kouekých06 j"dne9. dubna1894.
ro knihkupce jako z c. k. školního kniho

sk da s 180, slevou proti botovému zaplacení.
Bozdílení výtisků pro chudou školní mládež neděje te
více prostřednictvím c. k. okr. škoních rad, nýbrž za 11

lístků — ješ pojednom vlepeny jsou s p n Vsvětlením do ého v u — vydají te žv 
adného druhu katechismu prochudé. Dlepoměru, v jakém

katechismů pro tu kterou školuzakoupeno, zcela spraved
vě dostane se poměrný počet (přes 18*/,) pro tatéž školu

MAikMikik„L„LL

MMkokikaiku

Prod

zdarmapro chudé.

Z „Časových úvah'/
posud jsou na skladě tyto spisy:

Raifelsenovyzáležny-. -< .-. 8hUčtesez děje-o 16,
OslavaHusova-.... . . -2 8,
žapaocká kolej Tou. Ježíšova r. 1686... . 8,aloba vyděděnceXIX.věku... ..... 6,Otrestusmeti. -o 8,
Zrušenířádujesuitského.... ---- 8,Vládažidovsíva-ee 8,Bližek Rímu-o 8,
Moderní choroba a její protilék (o tisku) . 8,Vyznánístaréhohřtěníka|... . . - « 8,
Oav.zpovědi... . .... 2.. 8,
Svépomocdělnictva... ...... 8,
Pryč e dogmsty . . .. . .. .. . + +- * 8,
Fara katolická a protestantská . . . . 8,
O úpadku náboženství mezi protestanty . 16,
Zpráva o sjezdě českoslovanských katelíkův HradciKrálové.......- M,Velikýbiskup-6 8,
Důležitostpravéhonáboženství... ... 16,
Pokoraa náboženství. ........... 8,
Zakládejteodborovéepolky - . -+ 8,Husitéjindyanyní... . <++ M,
Několikslovopapežství.... 8,

Českomby o 8,eskénáboženství... -< <. +..16,
O ústavnímživotěv Rakouska . .. ... 8,PlusVII.aMapoleoa-+ 8,
ebevraždyotudentů.. ..... .... 8,eskákonfesse.-. -< <<++*M,

Účelnostvpřírodě-.... 16,
Pohřbívati či opalovati metvoly? . . . . 8,
Moderní náboženství Masarykové - . . 8,
Jubileum mariánské a Lurdy . . . 8,
Otroctvízrušenokřesťanstvím.... 16,Spojencieplritistá-+ 8,©manželství|- . 2.. 8,
Braňme se tiskem . . 8,

9 Zzázrnolch Kristových . .. ..... .. 16,est úcta PannyMarieoprávněna?. . . 5,
Návětěvouu Slovanů... ... . < «. 8,
Volnékapitolyo opeřivesti —-....... 8,

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradei Králové.



Doporučujeme

W

Usnaný za nejvýhodnější a Hejlovnější nákupní pramen v Rakousku veškerých

koslal, parameniů
prádla
kovev
závodu v

praporů, příkrovů, koberců a

věno máčiní ve výrobnách nejstaršíhoČechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl, č. SY

Tisíce uznávacích referencí aOdpornčení. —Obrázkové cenníky, rozpočty, vzory a hotovázboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

CEI XED KESI XRP KCPI X

Jan Horák,
soukenník

v Rychnově nad Kněžnou
zasílá na požádání vždy

dle roční salsony kollek
mejnovějších druhů pravýc

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,

Volejemné látky na taláry.
Též na splátky bez zvýšení cen!

SDK 660 GOD 695 XBD X

Fe
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R r. 1866,nejstaršísnáo ruku vČechách|
V — nabísí —

alivovici, borovtěku,
h

víme! bílé červené,Wáry, njčeké ovozel
nalní),vína sladká a víno Šumivé (iampaňské).
Upozorňujeme zvlášťna ři takové
j ostiVelmilevný“ koak avýbornou
olvovici, vše ho pálení a vlastnívýroby.

Závod vyznamenán bylnejvyššími cenami: roku1891na jub. výstavěv : střlbrnoumedailí

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn,

Solidníobsluhapři«írmých

cenách.

ojyvzjuvpyzodeu

atpog94194ÁRZBIGOIusa

nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní ho
dinky všech druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních. Zluté a stříbrné
skvosty, jako: řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. v nejmodernějším provedení s úplnou zárukou/

Důvěry hodnýmsásilky mavýběr léš i na splátky
bes svýšení cen. — Založeno v. 1843.

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,

k zhotovení veškerých ke
stelních nádob ze stříbra,
bronsu a jiných kovů, od nej
jednoduššího do nejskvostněj
šího provedení, v každém

vzorku s ryze církevním slohu.
Vše přesně, čistě a důkladně

zhotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímž umožněno
mi dodati veledůstojnému du
chovenstvu práci trvalou a
uměleckou zu ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jebo
Biskupskou Milostí reride
vány.

Mešní nádoby jen v ohml
zlatím sa ceny velice levné,

Veškeré opravy nádob ko
stelních se rychle, řádně a
levně vyřizují.

Vše zasílám jen posvěcené,
Vzorky,rozpočty,

ožínankásku ranohotovés
so zašlou.

Chudším kostelům možnosplácet bez přirážek.
OR“ Sta odporučenía čestných uznání po ruce. “jij

Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň
a důvěruzávodudomácímu.

NZ ZV „4
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: d a
Hudebniny
a školy hudební

—: pro všechny nástroje :—
v nejhojnějším výběru

stále má na skladě

ní královéhradecké
ikupoctri, antikvarlat a

=— úvod hudební ——

M Bohdana GYG= TANA

ABA

OV

elichara
v Hradci Králové.

(Býv. závod Pospíšilův, založ. r. 1808.

—Denní prodej novin. —

šeobecná úvěrní banka
w Hradci Králové,

filiálka ve Vídní VL., Getreldemarkt 18,

přijímá vklady od 1 K počínajenaúrok 4',—5“, dlevýpovědi.
Záruka hotově splacených závodních podílů, fondů
reservních a jiné ca. K 400.00000. Složní lístky

pošt. spořit. zašlou se na požádání zdarma.

kr. půjčkyúředníkům,učitelům,důstojníkům, obchodníkům a vůbec důvěryhodným
osobám všech stavů na výhodné splátky.

Poskytuje zálohy na cenné papíry a skvosty a
zabývá se všemi obchody bankovními.

OO00000000000
PS“ Novinka:"i

Důstojným pánům katechotům!
Vhodný dárek dívkám — zejména ku konel

školního roku

Matka národa
(Sv. Hedvika.)

Děje povídka, napsal Alois Dostál,
s pěknou obálkou A. Kašpara. 6 archů cena
pouze 70 bh. Pro chudé nádavky (S/,).

Račte dírkám a rodičům doporučovatí.

Výtečná kapesní příručka:

Praktický výklad Malého katochismu
(Františka Kalvody) K 180.

NáklademR. Prombergra knihkupce
v Olemouci.

výtečné chuti; zásilky 6kg. frank

a zelenáodvzdu pěkněražená od K 1$—.
Každá zkouška nadmíru uspokojí

Fr, Jelínek, Slatiňany, Čechy,

X

seem RŮŽIČKA 4 RŮSSLER mmračuje se obchod firmy v Pardubicích. (
Cenylevnéa pevné.| '| I. odděl.Tovární sklad suken a jemných látek na *+

IL odděl.Dámoé látky hedvábné, viněné a prací.
Při ar placení II. oddělKoberce, záclony avýbavy pro nevěsty. nutíOčekárajícelaska"bezjé Pupa,

> NB. Zvláště Upozorňujeme na naše zefirové kanafasy a trváme v dokonalé úctěspecialitu véby R.A R.

Růžička 4 Rossler. j



První český katolický zárod ve Yidní

František Ruber
3 Dílna ku vyšívání

KOA “ A zhotovení ko

stelních rouch,
korouhví (balda

chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vové nádoby, křížeatd.
Vídeň,
VO. o., Seiden

gasse čís. 35.

Na ukásku sasílá
se vše franco.

O
Prohlédněte!

naši vánoční

výstavu nábytku
a dekorací

a naleznete zajisté vbodné

dárky vánoční.

K. V. Skuherský,
cís.akrál.dvorníW dodavatel
v Hradci Králové, proti hoteluMerkur.

ORP Stálá výstavanábytku.<
Dodání kamkoliv drábou.

Výhodné podmínky platební.

(U Žádejte cenník a prospekt.

Železný nábytek
postele skládací . zaK 760

x
NJ

tytéž postele v silněj. provedení. „„ 9—
postele s plnými želez. stěnami . od „25—
drátěné matrace.. . . . - - " nId8—
dětské postele. . . . . . « « 1 „13—
kolébky. -< ©<. p „16—
mycí stolky . . . . - -.. „ „+ B—
stojany na šaty.. © . . « + „ „lmstojanynadeštníky... . . « „+ 7

OB" velice praktické "By

skříňové postele
(pro úsporu místa)

s plnými železnými stěnami
s matrací plněnou jem. dřevitou vlnou ve velik.
80X180 cm za K 29—. Tytéž postele bez
plných stěn a s pérovou matrací za K 25—

doporučuje firma

JANSTOUPA"ináměstí č. $2.

ORp- Illusirované cenníky zdarma a franko. "W

Josef.
, Krejčík

V PRAZE,
* umělecký závod so

chařský a řesbářský.

Zo ao uozá

(J. Sylvaterův
synovec, nástupce)

—umělecký národ —

pro Málbu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků ua Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručaje se
ku dodání oken chrá
mových od nejj
šího až k bohatému fi
guralnímu provedení a

sice 6 se čelesnými
rámy, sílémi vsusením.

Veškeré rozpočty, skizky i odborná rada bezplatně, beze
všizávaznostijku definitivní objednávce.

PRE" Nesčetnáveřejná i písemnápochvalná uznání,"ji

Založeno roku 1836.

© ©

a Jan Kryšpín,
: ry

Poustkova

Plzeňská pivnice
v. Kolíně.

Založ. r. 1889, Založ. r. 1869.

Útuloé, vzdušné restaurační míst
nosti vodními vontilacemi opatřené. Sní
dané, obědy a večeře v každé době svě
domitě upravené. Znamenitý. vyhlášený
Prazdroj a pardub. Porter. Nejlepší dc
poručeví 8l. farních úřadů při dodávkách
pica v lahvích a v soudkách pro visitační
bostiny a ponti.

Nejreelnější obsluba.

Pro porady a schůze zvláštní místnosti.

Petra Buška synové
uměl. závod sochařský a řezbářský

T DYOŮNOV

(Čechy).

soustav — levně

téžnasplátkyavýměnunabízí
první královéhradecké továrnaAL.HUGOLHOTA,

FHRADEOCKRÁLOVÉ.

Sklad na Volkémnáměstí č. p. 29. $
vedle lékárny.
Král Vinohrady, Karlova třída č. 6.

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

KOK K DOMOKOKOKOK
Veledůstojnému

duchovenstvu !

danOlaněk,2ážčís.

Konviktské ul., padlř
clelné nakoslálelnážní dovolate

i doporučiti svůj hojně zásobený
aklad ve vlastní díjně ručně pra0o=
vamýeh kostelních nádob a
ako: monstrance, kalíchy,ciboria,
ampy, svícny, kaditelnice, kropen

ky,půtenky, nádoby atd, vše
“ de mémalohucírkevním. Staré„P J znovu opravuje v pův

mtenci a jem © ohmí slatí a střídři. Na Došůdání hovové

práce na ukásku, rospočty, nákresy neb cenníky franko.veškeré výrodky a slacení ruším. Největší výroba «
aklad v Praze k volnémo nahlédnutí. Provedení od nej
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Ch .

va v placení. Více uznánípo ruce. Žádné Drooov vy.
robby bescemné. Vie posílám již posvěcené.

ZOO DKOOKOOKOOC

ozmarné ©
> přihody.e "5 ©

Illustraje
Jiří Sahula. K. L. Thuma.

Stran 175. Cena 1 K 10h franko,

Knížka obsahuje 9 rázovitých hu
moresek podaných formou populární.

Hodí se velmi dobře všem přátelům
svěžího a nezávadného humoru.

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna
w Hradci Králové.

VUV
CAMGAG32GIŮRád

seu Brevis synopsis materiarum et
casuum in cura animarum freguen

| K 160(mistoK 3-20) |
Biskupská knihtiskárna.

Václav Poláček,
odporučuje se P. T. duchovenstvu, patronátním

úřadům a soukromníkům

pro veškeré opravy jakož | přestavby a ladění
varhana harmonií,jd

Čtěte! A"<
„A . .
ČZ domácnosti soci
fálních demokratů. u

Již prvýfýdil hořejší práce těšil se tak tnačné
ozornosti, že byl vydán v II. vydání. Zajisté že

fu. řada, která ještě zajímavější světlo vrhá do

Stran 64. Cena 10 hal.

Při hromadných objednávkách větší sleva. "Bi
Objednávky vyřídí obratem

RB07

tiorum.

stavitel varhan a harmonií v Rychnově

ORP*>Ručím za nejeolidnější práce. "Jy

B Žňada U. "Be SRP-Pie Hradecký.

poměrů ve straně socialistické, bude čtena se stej

administrace „Časových Úrah“ v Hradci Králové.

m Dra.Ant. Brychty =

Stran 68%80nabízí za eniženou cenu

nad Kněžnou

SAE AE o E

Vyšlo jako 9. a 10. číslo „Časových Úvah.“

nou horlivostí.

AEPEBAE (Ladě288 200
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Ještě některé poznámky k řeči

p. prof. Masaryka.
VI.

Pan prof. Masaryk, zdá se, že patří také
k těm, kteří spatřují v církvi katolické potla
čovatelka volného myšlení a tím nepřítelkyni
vědeckého pokroko. Soudíme tak z výroků
pronesených o ioguisici a indexu. Ingutsice a
index — to jsoa dvě zbraně, jimiž nepřátelé
církve mávají stále oproti církvi katolické,
ač moohý ani neví, co slova ta vlastně zoame
nají. Zvláště index považojí za mučírou, a
kongregaci indexa za krvežíznivého Heroda,
jenž nenasytnou dychtivostí plody rozamu muži
vědy vytvořené zničiti se snaží. A měl snad
někdo z těchto odpůrců index (seznam zapo
vězených knih) vůbec v ruce? Možná, že ani
jediného indexa neviděl. O p. proť. Masarykovi
něco takového nesmíme se ovšem domolvati;
to je včenec, jakým málokterý národ může
se vykázati, ov ví docela, co ani pravda není.
Stkvělé doklady toho podal na schůzi v Adal
bertinu. Klasickým zůstane jeho tvrzení o vý
chodních biskupech, asijských to unalfabetech
Da vatikánském soěma přítomných a 0 pře
hlasování nejlepších biskapů těmito analfabety.
(Viz článek: Výklady očené hlavy v č. 4. Ob
novy.)

Ta církov, která by věřící nevarovala před
špatnou pastvou, která zvláště špatnými kni
bami se podává — nebyla by pravou církví
od Krista založanoo. Církvi katolické svěřeno
Kristem učení jeho — nad ním má bdíti, ne
porašeným je zachovati, proto je povinností
její oa každý blad, byť i vědeckou formou se
podával, upozorniti, vše od věřících vzdalo
vati, co by víře nebo mravům křesťanským
škoditi mohlo. Tento úřad vykonává církev
zvláště tribnnálem římské inguisice a kongregací
(sborem) inderu.

Sbor ingnisi« rýmské zkoomá, nevyzná
vé-li snad některý člen očení víře Bohem zje
vené odporující. Tato církevní ingmisice nesmí se
však zaměňovati za inguisici španělskou, která byla
smststucístátní, politickou. Sám protestant Ranke

FEUILLETON
Z Alexandrie do Port Saidu.

Píše Dr. Jan Hejčl.

Vstup na +Elektru« není tentokráte tek
snadný. U lodního můstku stojí zavalitý policejní
strážník, který přísným okem prohlíží certifikáty,
vydané na zdravotním úřadě. U vchodu na pa
lubu stojí s několika zřízenci lékař, jenž úzkost
livě obledává tepnu každého příchozího. Jeť uva
lena na lodi, přicházející z Alexandrie do přístavů
tureckých, karanténa, která se aspoň na zevnějšek
provádí s celou přísností zákona. To vše bylo
však pouhá předehra ke všem slastem korantény.

Jak dloubo a kde budeme vlastní karanténu
prodělávati ?« táži se jednoho zřízence lodního,
který s vlídným úsměvem ve tváři ke mně se
blížil a kterého patrně těšilo, že po třech dnech
vidí zase známou již tvář. «+Pojedeme nyní do
Port-Saidu, kde se zastavíme, pak zaměříme přímo
do Bejrutu, kde se budeme z lodi dívati nečinné
několik dní na město, až bude zjištěno, že se na
žádném z nás nejeví žádné podezřelé známky
cholery nebo podobné nemoci. Po této zahálce
teprv vrátíme se zase zpět do Juffy.«

»Jak dlouho bude tedy karanténa trvati ?«
»Nevím dosud určitě. Snad tři neb čtyři dny.c
Touha dojíti konečné cíle nevykouzlila v tváři
právě radostný úsměv, Než, co činiti! Zákon jest
zákon, a turecký zákon jest turecký zákon.

Ačkoliv »Elektra« odpočívala celé tři dny,
řece nevyplula ve 4 hodiny odpoledne, jak na

jízdním řádu stálo. Prodloužila si svůj odpočinek
o celé dvě hodiny, .

Uloživ do své kabiny svoje věci, ihned jsem
vyběhl zase na palubu, abych si vtiskl obraz
Alexandrie co nejhlouběji do své mysli. Hledal

píše: „Je patrno, že iogaisice Španělská byla
královským soudním dvorem. Ingnisitoři byli
královskými úředníky. Králové měli právo je
dosazovati uebo sesazovati... Prospěch z kon
fiskací soudem timto ostanovených připadal
králi.“ K podobnému názoru dospěl protestant
Ooizot, který píše: „Byla . . . více politickou
vež náboženskoa, splše k tomu ustanovena,
aby pořádek udržovala, než aby víru hájila.“ A
proč byla zřízena od krále Ferdinanda a lsa
belly kastilské (r. 1478)? Proti židům. Židé
vyssávali a utlačovali křesťanskýlid. Ze opanělska
židovstvem silně prostonplého chtěli utvořiti
zvláštní stát pro židy vlasti nemající. Mnozí
ze židů, aby propaganda židovskou spíše prc
váděti mohli, dali se pokřtití. A pod maskou
křesťanství dostali se do nejvyšších úřadů
nejen státních, ale i církevních. Tak bylo od
čidů velice chytrácky a úskočně prováděno
heslo: „Účel posvěcuje prostředky.“ Hefele ve
spise „Kardinál Ximenes“ (str. 277 a násl)
píše: „Židé, uchvátivše velikou již část národního

jmění a španělského obchodu, ohrožovali španělskou
národnost rovněž tak mocně, jako křesťanskouvíru.
Neboť vedrali se jednak do mnohých církev
ních úřadů, ba i na stolce biskupské, jednak
dospěli k vysokým občanským důstojnostem
tím, že do všech šlechtických rodin se přiže
ňovali a okolností těch a svého bohatství
k toma používali, aby židovství dopomohli
k vítězství nad národností Španělskou a nad
křesťanskou víroua.“

e ingnisice po staletí se udržela, je nej
lepším důkazem, že lid neviděl v ní to, zač
nyní nepřátelé církve ji vyblašují Naopak u
nižších vrstev lidu byla oblíbena, hájila jejednak
proti přehmatům šlechty, jedmak proti zotročování
od židů

Dějepisec Brůick píše: „Co se týče špa
nělské inguisice, tvrzení, že by tato instituce
byla nenárudní, je rovněž tak nepravdivo, jako
je nepravdiva výtka, že byla příčinou pokles
notí věd v této zemi. Jak Balmes (Protestau
tismus aod Katolicismos, deutsch von Hahn I,
412) dosvědčuje, katoličtí králové zavedením
inguisice vyhověli všeobecnéma přání lidu;
lid zůstal jí vždy nakloněn, ač mezi šlechtou
a vyšším klerem nacházela odpůrců. Úpadek

M
jsem ještě jednou ostrůvek Pharos, nyní již spo
jený s pevninou a tak proměněný v poloostrov,
Dvé to byly hlavně vzpomínky, které pozornost
moji k tomuto ostrůvku poutaly.

Na východním jazyku ostrůvku zvedal se
obrovský maják, který se právem počítal mezi divy
starého světa. Bylť prý původně 180 m vys-ký,
vyšší tedy než sama pyramida Chufu-ova, vyšší
než nejvyšší věže našich velechrámů. Při této gi
gaotské výši musil přirozeně záhy se sesouti.
Přece však jedna památka na něho zůstala —
název »pharuse přešel ve mnohých jazycích na
maják vůbec (franc. phare, angl. pharos),

Na tomto ostrůvku vznikl prý též nejstarší
řecký překlad písma sv. z původního jazvka heb
rejského. Aristeas, přítel krále Ptolome+ II (Phi
ladelpha 284—246), ve svémi Istu k Philokratovi
vypravuje, že jmenovaný panovník na radu uče
ného Řeka a královského bibliotekaře Demetria
Pbalerea poslal Jegáty do Jerusaléma požadat ve
lekněze Eleazara (291 - 276), by mu poslal ruko
pisy hebrejské literatury a spolu muže, kteří by
je přeložili do řečtiny pro královskou bibliotéku
alexandrijskou. Eleazar ochotně poslal rukopis
bible psaný zlatými literami a spolu 72 překla
datele, vybrané po šesti z jednotlivých pokolení.
Král velice vlídně je přijal a vykázal jim k práci
nádherný dům na ostrůvku Pharu. Po 72denní
práci přečetl prý Demetrius nově pořízený pře
klad před shromážděnými židy, kteří prý ho
schválili, dosvědčujíce, že se s hebrejským origi
nálem skutečné kryje.

Těšil jsem se svého času, že při jízdě z A
lexandrie do Port-Saidu uvidím aspoň z dálky
známé město Rosettu, které leží nedaleko staro
egyptské Bolbitine, ale nadarmo; jednak blížící
se noc zekrývala svým rubášem pobřeží atrické,
jednak jest moře zde u břebu daleko široko tak
mělké, že »Elektra«, nechtějíc uváznouti, musila

Imserty se počítají levně.
Obnova vychází v pálež v poledne. | Ročník XII.

vědeckého snažení inguisice proto nepřivedla,
jelikož právě v době, kdy byla v plné moci,
byla doba rozkvětu Španělské literatury.“

Nikdo zajisté neschvaluje přehmatů, jichž
někteří tito inguisitoři se dopustili, svalovati
je však přímo na církev, je nespravedlivé,
Právě papežové (Sixtus IV, Ionoceac VIII.,
Lev X., Řehoř VIII, Pevel III a jin!) to byli,
kteří protestovali proti libovůli ir.guisice Špa
nělské a proti přílišné přísnosti, 8 jakou někdy
si počínala. Papež Lev X. r. 1619 exkomani
koval t. j. z církve docela vyloučil ingnisitory
toledské a obžalované v ochranu bral. Pane
prof. Masaryku, změnili se židé od těch dob?

O-tatně nyní sami vážnější kritikové pro
testantští dle původních pramenů dokázali, že
inguisice španělská nebyla daleko tak krutá
jako inguisice lautherská, kalvínská a husitská,

Sbor indexu prozkoomává knihy, neob
sahají li učení proti víře nebo mravům. Shle
dá-li, že některá kniha je nebezpečnou, dá ji
na index, t. j. do seznamu zapovězených knih;
tím je věřícím zapovězeno, knihu takovou pře
ohovávati neb čísti. Proč tak činí církev? Není
to snad nedůstojné poručaíkování, duševní
zotročování věřících? Odpovidáme: Proč vzda
luje matka od dítěte svého nebezpečné před
měty, na př. nůž? Nazve to někdo také tyra
nisováním, omezováním svobody? A kdo by
se odvážil upírati, že kniby špatné člověku
nemohou uškoditi, jej zkaziti? O tom nepochy
bují ani sami spisovatelé těchto knib, ba ani
ti, kteří ve jméou osvěty a svobody proti zná
silňování ducha se rozohňojí. Myslíme, že sotva
by se našel otec tak „osvícený“, byť by sám
snad z universitní kathedry hvroval pro volné
myšlení, který by dětem svým dual — nebo
nezabraňoval čísti knihy i nejhoršího druhu.
Brání-li jim čísti knihy špatné, každý řekne:
„Toť jeho právo a svatá povinnost.“ A církov
nemá míti tohoto práva? Ať se pýcha někte
rých učenců vzpírá jakkoliv, pravíme jim:
Oproti církvi Duchem svatým řízené jsme
všichni děti, ani universitní prefessory nevy
jimaje. Církev, ošetřovatelka pravdy zjevené,
nejlépe dovede rozsvuditi, co je dobré a co
zlé, nebezpečné. Označí-li některou kniha pro
obsah její za nebozpečnou, zapoví-li četbn její

===
se odebrati tak daleko na sever, že břeh 1 s Ru=
settou zmizel s obzoru. Ostatně nechová dnes

Rosetta mnoho památného, Největší její skvost,
tak zvaný sklíč rosettskýe, jest již dávno majet
kem britského musea v Londýně. Vzpomněl jsem
si na kopii tohoto »klíče« z černého čeliče, kte
rou jsem viděl v aegvptologickém museu v Ber=
líně. »Klíčem« sluje tuto Černá desku se třemi
nápisy, poněvadž otevřela učencům vstup do lite
ratury staroegyptské, jež byla po 14 století před
tím uzavřena, Sotva že deska byla francouzským
inženýrem Bouchardem roku 1799 objevena, již
začal učený svět luštiti zvláštní pismo prvního a
druhého sloupce. Vydatnou pomůckou k tomu
byl sloupec třetí, napsaný písmem řeckým unci
álním, z něhož vysvitalo, že dekrétem kněžského
sboru v Memphidě ze dne 27. března r. 195 před
Kristem zvláštní pocty přisouzeny byly krali Pto
lomeovi V. Epiphanovi (204—182).

O rozluštění drubého sloupce, obsahujícího
týž dekret v jazyku egvptském, psaný písmem
lidovým (demotickým), se zdarem se pokusili již
de Sasy a Ackerblid. První sloupec, psaný písmem
posvátným, hieroglyfickým, současné se zdarem
rozlištili Th. Young (čti Jó1g) a F. Champollion
(mezi léty 1819 —1822), z nichž posledně jmeno=
vaný vykořistil tuto tabulku v dalších pracech tak,
že mu přísluší právem název rozluštitele plsma
hieroglyfického.

Po večeři usedli jsme s přítelem Breencm
na palubě. Myšlenky naše přirozeně stale. se nesly
do země faraonů, která se honosí tak st-robylou
kulturou. Iřeči naše obíraly se nyní Egyptem,
který nás již nyní po tři dny bostil a bohdái
později hostiti bude.

»Co soudíte o chronologii egyptsk. : M 4
lite, že ona veliká čísla, která kladou na př. první
dynastii k roku 5004 (Mariette) nebo k r. 44"
(Brugsch) jsou skutečné spolehliva ?«



— my, děti její, nesmíme ji čísti. Církev zde
nejedná jako zotročovatelka ducha — nýbrž
jako rozumná, láskyplná matka — a místo to

ení z omezování volného myšlení měli bychom
jí děkovati za mateřskou její péči. „Kdo vás
slyší, mae slyší, kdo vámi pohrdá, mnou po
brdá“, řekl Kristas. Kdo církvi ve věcech víry
a mravů se týkajících podrobiti se nechce,
prozrazaje pýchu a nevěro.

Ba i stát v osvíceném a svobodomyslném
století nynějším je asi „tyranem volného my
Slení“, používá censury, zapovídá a ničí špatné
knihy a časopisy. Jediná potupa osoby panov
níkovy v nějakém spise postačí, a spisovatel
jako zločinec pro urážku Veličenstva odsouzen
8 spis jeho skoufiskován. Někde docela postačí
jen zmínkao židech a četnictvo ihned na nobou,
sbírá a ničí opovážlivé ony noviny „k vůli ve
řejnému pokoji.“ I nejiiberálnější politik ne
shledává ono právo státu — zakazovati a ni
čiti knihy a časopisy, v nichž nejdražší statky
lida se napadají a poškozují — nespravedlivým
ani příliš přísným; naopak, je to poviaností
státu. V Německu jak přísná je censura: —
Vojenská správa na př. nestrpí ani jediného
sociálně-demokratického spisu ve vojska. A
přes tento „státní index“ dává se Německo
v obledu národohospodářském a vědeckém za
vzor katolíkům!

Kdvby četl p. prof. Masaryk encyklika
Lva XIII. „Officioram a mmunerum“ a kdyby
viděl nejnovější index (seznam) zapovězených
knih r. 1900 vydaný, shledal by, že knihy, které
se zapovídají, nikterak nepovznášejí A nezu
šlechťují člověka. Zepovidají se kniby, které
podrývají základy náboženství, knihy, v nichž
hájí se bludy, pravdám od Bohu zjeveným
odporující, knihy, které tupí Boba, Ježíše
Krista, Rodičku Boží, svaté, katolickou církev,
její obřady, svátosti, knihy, které odporučají
kouzla, čáry, bádání, spiritigmus a podobné
pověrečné věci, vůbec knihy nemravné a ne
věrecké. Počítá-li p. prof. Masaryk spisy své
k těmto drahům knih — nemůžeme ovšem
ničeho proti tomu namítati. My však tvrdíme,
že církev má nejen právo, ale i povionost ta
kové kvihy zapovídati.

„Budou vás neuáviděti pro jméno wné*;
slovy těmi předpověděl Kristas ustavičný boj
proti církvi; ale on řekl též „brány pekelné
ji (církev) nepřemohou.“ Nebylo doby, kdy by
nebylo útočeno proti církvi; nepřátelé její
dávno již odpočívají v hrobě a církev stojí
dále. I nynější boj, který věda proti církvi a
jejímu učení podniká, přestojí vítězně. Krásné
je nebe za jasné noci letní, ale od té doby, co
Koperník « Newton jej vědecky prozkoumali,
jeví se nám ještě krásuější, že jest vědou ob
jasněné. Podobně to jest s učením církve svaté.
Každý článek víry, který věda napadá, bude
vědou více utvrzen — a také věda po mar
ných bojích jednou zvolá: „Zvítězil jsi, Galli
lejský.“ T.

»„OBNOVU« V PRAZE
dostati Ise v knihkupectví p. Františka Hovorky
v Žitné ulicí a v prodeji novin p. M Vlčka na

Příkopech.

»Spolehlivou chronologii pro dejiny egyptské
lze sestaviti teprve od r. 664 před Kristem, kdy
nastoupil na trůn Psammetich I., jenž začíná XXVI.
dynastii. Ostatní letopočty jsou však jen přibližné;
sami egyptologové doznávají, že v době před no
vou říší (1700), může býti při udávaní letopočiu
mýlka o jedno, ano i o několik století, v době
mladší nejsou vyloučeny mýlky desítiletí, což o
statně patrno z různých údajů letopočtů, k nimž
dospěli odborníci. Tak na př. počátek čtvrté dy
nastie, za které se stavěly obrovské pyramidy
v Gize, klade Lepsius do r. 3124, naproti němu
Mariette do roku 4235, tedy o 1111 let dále do
starých věků. Dle Brugsche začala čtvrtá dynastie
panovati r. 3733. Zmatek tento vznikl tím, že
nemáme dosud žádného spolehlivého seznamu
všech králů egyptských. Staré zprávy egyptské
sice. vypravujíce nějakou událost, praví, že se
sběhla toho a tobo roku panování krále N., po
dobné jako činí spisovatelé jiných národů východ
ních (1 bibličtí spisovatelé udávají podrobným způ
sobem dobu těch kterých událostí: Na př. Stalo
se slovo Hospodinovo k němu (Jeremiášovi) za
dnů Josiáše syna Amonova krále judského, tři
náctého léta králování jeho.« (Jer. 1, 2.) — »Léta
psk patnáctého císařství Tiberie císaře . . . stalo
se slovo Páné k Janovi» (Luk. 3, 12.),— takže by
nám bylo možno sestaviti dosti přesný systém
chronologický, ale — nedostatek spolehlivých se
znamů egyptských panovníků tomu brání. »Vždyť
máme přece na př. královský papyr turinský,
pravděpodobné z doby krále Ramsesa JÍÍ. (1212
— 1181), máme královskou desku velikého chrámu

i Karnaku, chovanou nyní v Paříži a jiné katalogy.«
»Áno, máme, bohužel však, že neposkytují

toho, čeho bychom si přáli,
Královský papyr turinský obsahoval sice

všecky krále od dob nejstarších až do doby Hyxů

„Svobodomyslné“ projevy „volných
myslitelů“ a sociálních demokratů

v Praze.

(3) Dne 9. t. m. akásala se násílnická po
vaha našich nepřátel zase v plné nahotě. Sdru
žení katolíci pražští odhodlali se v ten den
osvědčití manifestačné své katolické přesvěd
čení před kardinálem-urcibiskopem. A tu se
ukázalo zřejmě, co by s námi katolíky „volní“
myslitelé a socialisté dělali, kdyby jejich „hor
livost“ nekrotila policie. Ti policisté, které tolik
socialisté tupí jako násilníky, mosili poučovati
velevzdělané socialistické „svobodomyslníky“,
že má na svobodu právo netoliko socialista,
ale i občan strany jiné.

Socialisté, kteří tolik se navolali, že má
každý právo k volnému manifostačníma projevu,
kteří se hněvali zle, byli-li při demonstračním
průvodu napomenati k potřebné slošnosti, hle
děli znásilniti průvod katolický, pokud se dalo
— totiž pokud zbraň stráže bezpečnosti příliš
jich nezdržovala. Odstraňte policii, dejte plnoa
moc socialistickým svobodomyslníkům a pak
nás budou tito lidé pronásledovati jako Tarci.

Katolická sdružení před 4. bod. odpolední
sestavila se v městském parku u Musea. Ale
již také na Václavském náměstí se shroma
žďovaly houfy jízlivců, kteří chtěli katolický
průvod boď zmařiti nebo aspoň sesměšniti.
Panstvo začalo přestřelku různými posměšky
na jednotlivé katolíky. Když se bnul katolický
průvod, vypukl pronikavý řev a smích lidí
zušlechtěných socialistickým tiskem. Hrůza
bylo patřiti na rozšklebené, vyjevené obličeje,
které nadávaly, ječely a pískaly. Katolíci však,
vychovaní tiskem katolickým, zachovali obdi
vuhodný klid a rozvahu. Při cestě po Václav
ském náměstí provázeni katolíci dále huláká
ním potopných nadávek, zpíváním „Hranice
vzplála a „Rudý prapor“.

Zástupy našich odpůrců táhly napřed
Ovocnou ulicí a Ferdinandovou třídou, chtějíce
býti na Hradčanech dřív než katolíci, aby tím
spíše zmařili účel průvoda katolického. Houfy
policistů masily chrániti bezpečnost katolíků.
Policie rozdělila zástup fanatiků na chodníky;
teď abírali se socialisté na Hradčany v menších
četách. Zatím náměstí před hradem a arcibí
skupským palácem bylo obklíčeno hustým kor
donem policejní stráže, za nímž zlověstně blý
skaly tisíceré oči našich protivníků. Tlapa vý
tržníků, která pronikla kordon, vrazila s po
vykem na náměstí hradčanské, ale byla přinu
cena ke klidu. Když pak po půl 6. hod. ve
černí vcházel katolický průvod tiše, bez pro
jevů s lampiony na náměstí, začaly davy za
kordonem stojící povykovati; na katolíky sypaly
se posměšky, voláno: „Hanbal“ To snad proto
zasloužili katolíci hanbu, že proti vyjevenéma
množství se nedopovštěli urážek a že dávali
hrubcům pokoj. Zase zazněl zpěv „Radého
praporu.“ Křik demonstrantů trval po celou
doba, co se průvcd řadil před arcibiskopským
palácem. Umysl socialistických umravněnců
byl zřejmý; chtěli holákáníma křikem všecko
přehlušiti a tak svobodný projev katolíků
zmařiti. Tu již byla nucena policie na žádost
pořadatelů katolického průvodu vyklízeti tu
=--=-=-=-=-—-—=—=—-—-—-—-—-———————],

(2089—1578) a udával počet let jednotlivych pa
novníků, dochoval se však na nás tak roztrhán,
rozkouskován, že lze jen néco málo čísti,

Jmenovaná deska královská, nalezená v Kar
naku, obsabuje sice jména 61 panovníků od dob
nejstarších až do 18, dynastie (1578—1359), ne
jsou však bohužel uvedena v postupu historickém.

Postup tento jest sice zachován u 76 králů,
jež vypočítává seznam zachovaný v chrámě Seti I.
v Abydu, zato však má i tento pramen různé
mezery.

Královská 'deska, kterou nalezl Mariette
v Sukkáře a kterou nyní lze viděti v museu ka
hýrském, obsahovala původně 58 panovníků,
z těch však lze dnes přečísti jen asi 47 jmen.

Egyptský kněz Manetho napsal sice v III.
století před Kr. jazykem řeckým dějiny egvptské
a tedy též seznam panovníků, jež rozdělil ve
XXX dynastií. Ale ani jeho práce nestačí, bychom
si mohli utvořiti spolehlivý chronologický přehled.
Neboť: 1. zdíla Manethonova se na nás dochovalo
jen několik fragmentů, citovaných od jiných spi
sovatelů.

2. rozdělení panovníků na dynastie neučinil
na základě různých panovnických rodin, nýbrž
na základě zásad nám dosud neznámých.

3. jest dokázáno, že postup králů egyptských,
udaný Manethonem, není vždy správný.

4. Opisovatelé seznamu Manetbonova dávali
egyptským jménům králů řecké koncovky, ano
měnili mnohé písmeny, tak že některá jména
seznamu Manethonova nelze stotožniti se jmény
známými z památek hieroglyfických,

5. totéž platí v míře ještě větší o číslech,
udávajících dobu panování jednotlivých králů.«

Tím jsme ukončili příjemné den ro. října

1904p.

část náměstí, do která fanatikové voikli; při
tom ovšem bylo plno křiku a protestů „mravně
roshořčených“ socialistických beránků. Rozlehl
se katolický zpěv: „Bože, co'a ráčil před tisíci
lety.“ Nato odebrala se deputace katolická do
palácové dvorany, kdež vldp. Kunc a p.Dvor
ský ve jménu katolického ehromáždění osvěd
čili lásku k víře, církvi a kardinálovi. Jeho
Eminence projevil radost nad slovy deputace
a pak odebral se na balkon svého paláce.
Dole zazpíváno zatím „Kde domov můj“; při
objevení se kardinála voláno mobutně několi
krát „sláva“. Nato zpívána papežská hymna.
Nato arcipastýř pochválil zástup, který nyní
svoje katolické smýšlení projevil bez lidské
bázně. Dnešním projevem poskytnuta arcipas
týři útěcha v mnobých strastech. Dála mluvil:
„Bojujme udatně za víru a braňme se všem po
kusům, kterými se tato chce jvzíti našim ardcím,
naším rodinám a naší vlasti. Nezapomínejme však
při tom lásky k bližnímu, třeba to byli i naši
nepřátelé. Ciňme dobře těm, kteří nás nenávidí a
modleme se za ty, kteří námi pohrdají. Pak bude
i požehnání Boží s námi.“ Tuk odpověděl arci
pastýř na barbarské výlevy vzteku lidí, vede
vých německým židem Drem. Adlerem. Ku
konci napomenaolkardinál přítomné k svornosti.
Pak udělil požehoání. Zahlabolil starobylý vla
stenecký chorál: „Svatý Václave.“

Po ukončení projevu zase bylo potřebí
pomoci policie, aby byl umožněn katolickým
manifestantům volný odchod. Několik proti
katolických demonstrantů zatčeno pro neupo
slechnutí stráže. Ač to byli mladíci, přece
chtěli dokazovati „roztrpčeným odporem" vyšší
osvícenost.

„Humanitní“ Masarykovský „Čas“, jakkoli
všemožně hledí mizernosti socialistické zakrý
vati nebo aspoň omlouvati, podřekl se ve své
jízlivosti nešikovně v referátu sám. Píše, že se
ozývaly proti katolickému průvodu výkřiky:
„Nebeská kozy jdou“; a nato ge ozvalo tislcí
hlasé mečení napodobující pochod stáda ko
zího. A tu prý z diváctva zazněly první salvy
smíchu.

Dále dle zprávy „Času“ katoličtí pořada
telé a pořadatelky pobíhali podle žen průvodu
napomínajíce nabádavě: „Dámy, neodpovídejte!
Dámy, mičení je také odpověď“ Ještě jiné
„vtipy“ protikatolické „Čas“ uveřejňuje, aby
namluvil, jak prý katolický průvod budil ve
selost. O ty humanistická duše, zušlechtěná
jízlivostí Macharovou ! Neměla jsi spíše v zájmu
primitivní slnšnosti pokárati sprostácké výkřiky
o kozách? Na straně lidí „pokrokové umrav
něných“ užívalo ee k „jarému boji“ zvířecího
močení, u katolíků však panovala rozvaha a
povýšená trpělivost. Kdyby tak intelligentní
cizinec slyšel zvířecí zvuky „pokrokových“
umravněnců, tázal by se, zda nestojí Praha
někde v Africe. Tázal by se, zda takovou ve
likou hrubost může páchati člověk, který aspoň
základní pravidla o slušnosti zná. Pane Pe
lante, zde jste měl nejlepší příležitost stodovati
moral — insanity. Zde jste se mohl přesvědčiti,
kam až hrabé štvaní socialistického tiska ubohé,
vášní zaslepené davy svádí.

A teď ještě paprsek světlu na farizejství
těch, kteří křičí o „lidových právech“, vedou
„lidově“ žarnály, zakládají „lidové“ strany, atd.
„Lidový“ Čas posmívá se, jak šla v průvodu
ubohá chadina, slažky a hospodyně, poslabo
vačky, něco žen z okolí a venkova — „zkrátka
všechen ten materiál nejubožejších pražských
procesí.“ A tímhle poukázáním chce „lidový“
Čas katolický průvod sešměšniti. Tak! Jestliže
někde vyhodí z hospody hostinský opilce, píše
se o utiskování ubohého proletariátu, který
pouze proto dopouští se přečinu, že jest uti
skován, atd. Když socialista mlátí bližního, na
píše se, že abohý proletář byl krajně podrážděn.
Prohrá-li socialista sobotní výplatu v kartách
a doma žena a děti hlad a zimu trpí, o tom
se mlčí. Ale když pokojný charakterní lid
osmělí se dáti svému náboženskému přesvěd
čení svobodný průchod, až se na něj sypou
pošklebky a potapy se všech stran, jako by
páchal nejhorší zločin. „Klerikální průvod
dráždil k smíchu“; tak asazoje Čas. Ano, ano,
lidová redakce dovede se posmívat lidu bned,.
Jaké obětavosti, jakého sebezáporu bylo po
třebí pro ten lid, procházející špalírem nadá
vajících jízlivců, toho realistická duše chápati
nedovede. Šly prý (dlo Času) „svíčkové báby
ze všech kostelů“. Jak jen referent Časa ty
všecky „svíčkové báby“ zná, když rozhodně
do všech katolických kostelů nechodí? A pak
tohle! Ty „svíčkové báby“ dokázaly svým
chováním při průvodu rozhodně ušlechtilejší
srdce než pokrokoví jízlivci, kteří je do očí
nízce tupili. .

Kdy socialistům při jejich průvodech Prahou
dělyse hrubostilak neurvaléod katolíků?

Kovečně ještě tohle zajímavé upozornění
Masarykovského Času: „Arcibiskop k nim
mlovil a je žebnal — katolíci zpívali Kde
domov můj! Arcibiskup je oslovil v sonsedství
královského bradu, kde právě bydlí rodově
výzpamný Habsbork — katolíci nezpívali cí



sařskou hymnu vídeňskou, nýbrž Hej Slované [“
— 0 ty „vlastenecké“ srdéčko, které hovoříš

často o „klerikálních denanciacích“, jak do
vedeč být hned červenožluté, když chceš ka
tolíky potrestati a denoncovati) Kravály 80
cialistů a volných myslitelů byly už napřed
šikovně promyšleny a plánovitě připraveny.
Tím větší hanba pro ně a tím větší morální
úspěch pro katolíky.

„Volní myslitelé“ za vřavy rozhazovali
reklamní nabídk7 „Volné Myšlenky.“

Karle, Otče vlasti, který máš největší
záslahy o veliký význam Prahy, kdybys byl
tak viděl, jak potupně ae zachází v tvém městě
s těmi, kteří vyznávají víra tvoji! Jim se bere
občanská svoboda. Ve státě veskrze policajt
ském nepanuje takový despotismus, jaký pro
vádětí chtějí socialisté. Leč vzbůra, katolíci!
Po tuhé prácí a trpělivosti dostaví se odměna.

Dopis z Prahy.
Hold katolíků arcipastýři. Neděle 9. pro

since 1906 zůstane v kulturní historii českého
národa památnou nejen velikolepým manife
vtačním průvodem všech katolických epolků,
sdružení, besed a tisíců jednotlivců, kterýž bvl
uspořádán z Václavského náměstí na královské
Hradčany, aby vzdán byl kardinála knížeti
arcibiekapovi hold věřícího lida a osvědčena
jemu příchylnost, nýbrž i památneu pustými,
sesurovělými výjevy, jakých Praha vůbec doposud
neviděla. Uchvatná velebaa krása pochodňového
průvodu, tvořeného asi pěti tisíci osobami,
jenž pohyboval se večerem pražských ulic za
vzorného pořádku a velebného hlabola hymnů
a písní, nádhera, kdy splývalo tisíce a tisíce
světel v jedinou mohutoost a zářivost oslňu
jícího jasu, vševbevně překvapovaly a byly
by zajisté sledovány všady jinde s pozorností
a obdivem. Ne tak však v Praze, kde sociální
demokraté osmělají se stále k větším neurva
lostem a surovostem. „Právo Lidu“, ješ svými
pastostini a bezmeznýtmi sarovostini kleslo na
list lidí zdivočelých, připravovalo již několik
dní před tím své stoupence, aby nedali si jíti
tak vítané příležitosti, kdy bade možno „za
kročiti“ proti nenáviděným katolíkům, osmé
livším se v době „osvěty a pokroka“ (!) uspo
řádati nevinný průvod městem svémo arci
pastýři. A výsledky štvaní „Práva Lidu“ večer
také se ukázaly. Chráněni šerem, odvažovali
se atoupenci sociální demokracie k útokům,
jež nikde na světě nebyly by jim tak lehce
prošly, jako v Praze, kde sociální demokraté
mobou se vůbec za nynějších poměrů dopou
štěti všeho, i největších, doposud nevídaných
surovostí, kteráž jsou jim beztrestně dovoleny.

Již před 4. hodinou odpolední, po níž
mělo býti započato se seřaďováním průvode
na náměstí Václavském, objevily se hordy
sociální demokracie, sesílené výrostky, jakým
poctivý člověk i za bílého dne rád se vyhne,
a počínaly iusultovati scházející se účastníky
průvodu. Na muže byli demonstranti méně
odvážní, zato jejich odvaha vzrostla, když
přicházely ženy a dívky. Názvy a nadávky,
jichž používají lidé pouze na nejnižším stapni
stojící, metány v tvář bezúhonným ženám za
to, že se odvážily účastniti se průvodu — ——
A když konečně průvod seřaděný dal se na
pochod, když odpůrci katolicismu spatřili ne
přebledné to wmořejasu, rozlévajícího se na
vše strany, ta vztek, hněv, ba zběsněnost 80
ciálních demokratů a jich epřeženců jako by
byly dostoupily vrchole. Z počátku chtěli do
řad postupojících vrhnouti zmatek. Za tím
účelem vráželi do řad, nadávali, plvali do obli
čejů (!!), řvali hůře nežli divoši ve vřavě bitevní,
mávali holemi a klacky, podráželi jimi nohy po
stupujícím a počínali si vůbec jako čety rozkácené
zvěře. —

Obyvatelstvokrálovského hlavního města Prahy
bezmeznou surovost tulo co mejrozhodněji a nejroz
hořčeněji odsoudilo! Úsudky o řádění sociální
demokracie mioulé neděle v Praze byly zdr
cující. Všeobecně uvažováno, co by se bylo asi
stalo, kdyby podobné nenrvalé a surové útoky
byly podniknuty na průvod sociální demo
kracie — — — Strana, jejíž předáci mají
stále plná ústa svobody, volnosti, bratrství,
strana, jejíž živly řádí však při tom hůře,
nežli divá zvěř, taková strana nemůže míti
budoucnosti v době, kdy před našimi zraky
zdá se přetvořovati se lidská společnost. Ne
dělními neurvalostmi klesl valně zvetšelý již
význam sociálních demokratů v Praze na valu.
Kdo četl v pondělí po průvodu orgán soci
álně demokratický, a byl sám před tím svěd
kem velkolepé manifestace katolíků pražských,
nevěřil ani svým zrakům, jak dovedli sociální
demokraté psáti. Na jedné straně tvrditi, že
v průvoda bylo „nanejvýše“ 652 osob, na téše
stránce lista pak prohlašovati, že „průvodu
eúčastnilo se 2 až 3 lislce osob“ — to může
současně jenom orgán sociální demokracie
předkládati ubohému svému čtenářstvu. Stačiž

saznamenati následující z „Práva lida“: „Spou
sta pořadatelů střežila katolické kory, aby ae
nikdo nepovolaný do průvodu nedostal. Obe
censtvo bylo s nedělní zábavou úplně spoko
kojeno a jen si přálo, aby klerikálové se o
takovou podívanou postarali každou neděli. —
Odvážili se příliš brzy na ulici, tam ještě
pány oejsou.“ Inu ovšem! Na pražských
ulicích jsou pány jeuom sociální demokraté.
Jakými, to dokázali v neděli 9. prosince 1906.
Zvedenost svého chování dále stopňovati ne
mohou. A fo jsou nyní jediní spojenci Mlado
čechů — — — Důsledky toho objeví se
ovšem v době nedaleké. Neúprosně a spraved
livě. —

+ hd
+

Zoologická zahrada v Praze. Jako pohádka
o „Červené karkulca“ tak táhne se již po čtvrt
století v Praze otázka zřízení zoologické za
brady. Nehledě k tomo, že by podnik podob
ného druhu, jako jest řádně vedená zahrada
zoologická v Praze, kde něco podobného du
posad není, nezbytně prospívati mosil, byla by
zahrada tato i velikou, trvalou přitažlivostí u
přinášela by zajisté hojný užitek. Již vzhledem
k tomu, že samostatní podnikatelé, jako Špa
něl Beltran, architekt a iož. Teige a jiní, na
bízejí se samostatně zřídíti zahradu podobnou,
měla by pražská radu městská otázku tuto ry
chleji řešiti. Mohla-li poskytnouti za souhlasu
sboru obecních starších 400.000 koran na bez
významné závodiště, a uděliti mimo to i stc
tisícový dar pa ceny pro závodníky, může, ba
má pražská obec povinnost učiniti rozhodný
krok i v důležité této otázce. Čekati, až „Spo
lek pro zřízení zoologické zahrady v Praze“,
o němž Širší veřejnost zvídá jednou do roka
z novinářských zpráv, něco podobného pod
nikne, byla by marná snaha i marná naděje.
V těchto dnech sešla se opětně na staroměstské
radnici pražské komise pro otázky Velké Prahy
a zabývala 8e mimo jiné 1 zřízením zahrady
zoologické. Ač někteří členové komise důrazně
navrhovali rychlejší postup, přece otázka tato
opětně odložena a pouze usneseno, aby byl
sbírán materiál, aby bylo dopsáno správám
všech zoologických zahrad o poskytnutí po
drobných zpráv, statistických údajů a finančních
výkazů. Půjde-li věc podobně dále, nedojde ke
zřízení zoologické zahrady v Praze ani za další
čtvrti příštího stoleti.

* +
*

Jednotný vodovod v Praze jest pochovám.
Možno to prohlásiti s bezpečnou určitostí
nyní po protestech, které podaly proti jed
notnému vodovoda Král. Vinohrady, Smíchov
i Žižkov. Následkem toho možno donfati, že
ve správní i dozorčí radě společné vodárny
dojde k velikým změnám, ježto většina členů
obou těchto korporací složí své hodnosti.

Obrana.
(2) Falešmá stopa. Saskou princeznu

Laisu svedl a unesl domácí učitel. Toto faktam
však nevadí „Osvětě lida“, aby nesváděla per
versitu pokleslé této ženy na kněze, bývalého
vychovatele princezny. Palič obyčejně prvý dělá
požární poplach, aby ušel trestu a mazaný po
krokářský list dovedl vždy pozornost odvésti
od svých stranníků na falešnou stopu.

(11) „Bílý Prapor“ přináší ve svém
posledním čísle zprávičku, dle níž ndp. bískup

»Doubrava prohlásil o římské pouti Z. Jednotu
za „unaum necessariam.“ Vyzýváme zmíněný
list, aby jmenoval nám toho, jenž toto tvrzení
slyšel. Snad je to onen pán, který o římské
pouti tolik „pro domo sua“ lhal?

„Čas“ —blouzní o mystifikuci! „Čas“
— víte ten „slavný Čas“ pro svou hrůzostrašnoa
řepínskou affaira a tomu podobné — považuje
jmenování kutnohorské za mystifikaci | A z duše
by si to přál! O šlechetné to přání! Přejeme
„Časo“, aby na „rovanche“ překvapil nás
zprávou — třebas bez mystifikace, že neohrc
žený obhájce Hilsaerův jmenován byl jedním
hlasem občanem čestným v Jadově Lhotě.

(3)Kdo poučí evropskou veřejnost
o barbarství, páchaném ma Slovácích f
Tak se táže „Osvéta lidu“. Odpovídáme, že
proti toma barbarství rozhodcě nebadoa pro
testovati židovští majitelé krčem a kořalen
na Slovácku. Ti jsou nejčilejšími průkopníky
maďarisace; ti dovedou pronásledovati kato
lické kněze k smrti, když se tito odváží lid
odvraceti od kořaleční kaltary židovské. Když
miláček židů M. Gorgij byl zatčen, bonřili
židé celý svět; zato však práva velkých mass
Jidu slováckého deptají ruku v roce s Maďary.—————————————

| Vyrovnejte nedoplatkyza Obnovu a Časové Úvahy

Politický přehled.
Vytoužená vládní a německá volební o

prava, kterou měla vláda a Němci už jistou,
najednou způsobuje vládní politice velké ne
enáze; panská sněmovna vystupaje urpatně
proti ní. Komise panské sněmovny usnesla se
totiž, aby zavedeno bylo plorální právo vo
lební, a aby zaveden byl „numeras clansne“,
kterým má stanoven býti určitý počet členů
panské sněmovny. Nebade-li panská sněmovna
zvrácena ve svóm úmysla, pak bade předloha
vrácena poslanecké sněmovně k novému pro
jednání, kdež ovšem nastati musí nový boj,
aby oprava byla spravedlivější, zvlášť k nám
Čechům. Odklad tento a nastávající boj byl
by vládě ovšem velmi nemílým. Plarální vo
lební právo jest sice ještě nerovným právem
volebním pro jednotlivé občany, za to aspoň
rovným pro jednotlivé národy.

Jiné roztrpčení vzniklo v rakouské polo
vici říše z rozdělení dodávek společné ar
mádě dle kvoty na společný rozpočet; bývalý
říšský ministr vojenství ujednal totiž s vládou
uherskou podrobně nový způsob zásobování,
aniž by byl vídeňskou vládu A tírm méně ra
kouský parlament vůbec o čem uvědomil. Do
bodnutím tímto hospodářské zájmy Rakouska
byly v šane vydány Uhrám, proto v rakouské
delegaci jeví se odpor a roztrpčení. O nás
se jedná bez nás.

Mozi Čechy i Němci volá se zase mocně
po soustředění stran. Následkem chystaných
voleb na základě nové volební opravy jest
strach o mandáty, koncentrace má tedy dosa
vadním stranám zabezpečiti i nadále mandáty.
Ouárod se ta vlastně ani nejedná, ale o jedno
tlivce. Na straně české svolává své věrné Ná
rodní rada, jenže při tom zapomněla za stranu
katolickou.

Na Moravě očekává se nedočkavě, kdo
bude jmenován zemským hejtmanem. Němci
chtěli by Němce, a česká sněmovní většina
zvlášt katolicko-národní strana právem žádá,
aby hejtmanem zem. jmenován byl člen kurie
české, rodem i smýšlením Čech, muž nestranný
a všestranně způsobilý.

Poslanecká sněmovna svolána jest opět na
den 17. t. m., aby vyřídila prozatímní rozpočet
a železniční investice.

Velevyslancem v Petrohradě jmenován Mo
ravan hrabě Leop. Berchthold, jenž býval le
gačním radou v petrohradském velevyslanectví;
hrabě Berchthold mluví i česky.

Ve Francii dnem 11. t. m. vypukl kol
tarní boj. Vláda francouzská požaduje, aby
se cirkev podrobila zákona spolkovému z r.
1881 a aby každý úkon náboženský sa úřadům
ohlašoval. Papež pak nařídil, že věřící a kněž
stvo nemají se podřizovati spolkovému zákonu.
Následkem toho francouzská vláda vypověděla
a vyvezla z Francie p:pežského vyslance. Cír
kevní jmění bude zabráno, kněží, kteří by
bez povolení konali služby Boží, budou tre
stání, pense i příplatky jim odňaty a 5500
chovanců biskupských seminářů bude povoláno
ke službě vojenské. Biskupové a faráři musí
své residence a fary do dvou dnů opustiti,
jakmile budou k tomu vyzvání. Sám arcibi
skup pařížský, kmet B7letý, byl vyzván, aby
opustili hned svůj palác. Rozechvění proto na
všech stranách.

V Petrohradě na velké veřejné schůzi pro
testováno bylo proti revolacionářům. -— Mo
skevský „Svaz ruských lidé“ zvláštním tele
gramem prosí cara, aby ve školách nebyly děti
vlivy židovskými o víru olupovány, aby děti
jejich chránil od rozvratitelů nejen od těch
z dola, ale i od těch shůry — od ministrů
totiž, kteří neplní vůli carovn.

Z činnosti katol. spolků.
Z Černilova. (Výborová schůze.) V neděli

dne 16. t. m. koná se výborová schůze mužského
odboru katol. nár. Jednoty o půl 3. hod. odpol.
8 tímto pořádkem:1. formalie, 2. valná bromada,
3. kandidátní listina, 4. odebírání časopisů pro
rok 1907, volné návrhy. — Pp. výboři, dostavte
se všichni.

2 Nové Vsl nad Popelkou. Konečně
jsme se dočkali! Čeho? Inu dávno kýžené a pro
zdejší poměry nevyhnutelné „Jednoty“. Dne 9. pro
since svolána byla ustavující valná hromada nově
zřízené „Jednoty katolické“. Spolková místnost
u p. J. Noska naplněna byla asi 250 příznivci této
organisace ze všech vrstev zdejšího obyvatelstva.
Svolavatel dp. V. Mrštík uvítal přítomné a dal
přečísti schválené stanovy. Na to vyzval řečníka
dp. Fillera ze Semil, osvědčeného to pracovníka
na poli sociální politiky, aby ujal se slova. P. řeč
ník dostál úkolu svému výborně. Ve více než ho
dinové promluvě vylíčil nynější Situaci katolíků,
pádnými důkazy i břitkým vtipem skritisoval pod
vřatné směry moderní a objašniv význam a uži
tečnost katolických jednot, vyzval přítomnék hro



Slova jeho nezůstala bez oblasu. Přihlásilot se
hned na poprve 95 členů ze všech vretev zdejšího
obyvatelstva a nové přihlášky každého dne roz
množují naše řady. Solidnost základů nového spolku
saračaje mimo jiné ta okolnost, že zvláště stav
rolnický jest velkým počtem členů zastoupen. Ns
to přikročeno k volbám do nového výboru. Za
předsedu zvolen p. Josef Kunt ml., rolník, sa
místopředsedu pan Josef Kunt, st., rolník, za
jednatele p. Bohuš Kobza, kooperator, za poklad
níka p. Fr. Fajfr, rolník. Ostatních 12 členů vý
boru a oáhradníci voleni tak, že se přihlíželo ke
všem súčastněným stavům. Nadšení pro dobrou
věc bylo patrno zvláště z dvojího provolání slávy
p. řečníkovi, jakož i z horlivého vstupování do
spolku. Jednota založena, čeká nyní záslužná práce
v ní; než nelekáme 8e jí, vědouce, že pracovati
budeme ku cti vlasti, národa, lidu a ku chvále
Boží. Zdař Bůbl —0—

Zprávy místní a z Kraje.
Česká kollej v Římě. Dne 7. t. m.

rozdilel kardinál Jeroným M. Gotti, prefekt Propa
gandy, ceny universitním posluchačům, kteří sú
častnili se ku konci lonského roku Školního kon
kursů v různých odvětvích bohosloví. Konkursů
těchto účastní ge každoročně posluchači všech
národností. Práce bývají jenom označeny hesly,
aby zachována byla úplná nestrannost při klassi
fikaci. Bylc-li více soatěžících uznáno hodnými té
či oné ceny, rozhoduje Štěstěna, komu připadne
stříbrný čestný peníz. S potěšením vídáme každo
ročně, jak skvělých vítězství mezi všemi dobývá
si tn Česká kollej. Tak i letos v každém před
mětu dostalo 8e jejím bohoslovcům pochvaly a
velmi mnoho jest těch, kdož uznáni byli hodnými
ceny první neb druhé. Štěsténá ale vyvolila si jen
některé, jimž etříbrný čestný peníz určila. Ceny
získali: v nauce o Písmě svatém cenu I. Fr. Walter,
II. Jos. Čihák; v dogmatice II. Jos. Čihák ; v nauce
o svátostech II. Fr. Walter; v dějepisu I. Jau
baron Spensboden; v kanonickém právu I. Karel
Sovák; ve filosofii I. Jos. Cibulka, II. Fr. Biebl,
v syrštíně Karel Sovák. Ve filosofické Akademii
sv. Tomáše Aguinského sklidili cenu II. Fr.Wal:er,
OI Jos. Bouzek. Uspěchy tyto jsou mladému do
rostu Českého kleru ve věčném městě ke cti a
budou zajisté i pro příště povzbuzením k další
neunavné práci.

Návštěva udp. biskupa v Borromeu.
Minulý pátek navštívil ndp. biskup Dr. Josef Dou
brava svůj chlapecký seminář, aby seznal letos

přijaté chovance. Vznešený host navštívil nejprvudební síň, kdež právě chovanci konali zkoušku
na vánoční bru a uvítali vrchního Pastýře zdaři
lými dvěma sbory. Po té procházel ndp. biskup
všecky studovny, promluuvaje otcovsky laskavé
s každým jednotlivým chovancem a se všemi pří
slašníky ústivu.

Mimořádná schůze městského za
stupitelstva v Hradci Králové konáse
dnes v pátek ve čtyři hodiny ©odpoledne.
Obsadí se místo policejního komisaře. — Návrb
Da změnu regulačního plánu, pokud se týká re

lačních čar po obon stranách erární silnice od
radce Králové ku Pražskému Předměstí vedoucí.

— Pronajme ee: a) vybírání poplatků o výroč
nícha týdenníchtrzíchna rok 1907;b) vybírání
poplatků o trzích dobytčích na rok 1907. Udělí
8e nadace: a) Václava Mil. Červeného prožáky
vyšší reálky v Hradci Král.; b) Jana Martince
pro chudé vdovy; c) Ludvíka bar. Malovce pro
chudé školní dítky; d) biskupa Eduarda J. N.
Brynycha pro podělení dvou chudých rodin kště
drému večeru. — Vyloučení z města. — Udělení
práva domovského. — Verifikace protokolů,

Ve schůzi městské rady Králové
hradecké dne 11. prosince 1906 uosneseno:Ku
stížnosti p. Dra. Šollara z Hromic k cíli odvrá
cení nedorozumění se připomíná, že peněžitá po
kuta uložena byla p. Janu Novotnému, povozníku,
ro překročení sazby maximálního tarifu. —

Zpráva měst. zvěrolékaře o prohlídce mlékařských
závodů postoupí se zdravotnímu odboru. — Po
ukáže se k příjmu obnos K 900— c. k. blav.
ber. úřadem za vodovod při bytě c. k. řiditele
gymnasia obcí zřízený. — Zprávapolicejní o za
placení poplatků z překročení hodiny policejní
byla vzata na vědomí. — Rovněž výkazy o čín
nosti polic. strážníků za měsíc listopad t. r. —
Požádá se o zrušení pojistky domku čp. 3 na Zá
mečku, již zbouraného. — K žádosti vlastníků
domů ve třídě Pospíšilově postaví se tamtéž ihned
svítilna. — Poukáže se k příjmu obnos K 600,
zlekaný od p. stavitele R. Schmidta za material
věže „Kropáčky“. — Doplněný rozpočet nutných
oprav v budově obecných a měšťanských škol po
stoupí se k rozpočtu obce na r. 190%.— Výkazy

pokladní hotovosti ze dne 3. a 10. prosince t. r.yly vzaty na vědomí. Dvacet jedna chadinská
podpora byla prodloužena a udílení jedné bylo
zastaveno.

Výstava drobného uměmí uměl prů
myslu a řemesel a ukázek uměl. průmyslu lido
vého otevřena bude od 16. pros. do 1. ledna 1907
v čítárně průmyslového musea,v budově c. k. odb.
školy v Hradci Králové. Vetup volný denně od

9—12 bod. dop. a od 2—6 bod. odp. mimo 24.,
25 a 31. prosince, kdy jest výstava otevřena jen
dop. od 9—12 hod. Katalog nár. kolkem opatřený
20 hal. Letošní vánoční výstava městského prům.
musea slibuje způsobiti již dle jmeo přihlášených
umělců pěkné překvapení a poskytuje možnost i
za laciný peníz získati si vskutku cenné originály.
Vystavují z malířů a sochařů českých: Dědina,
Housa, Lauda, Kaváa, Kratina, Jelínek, Novák,
Šimon, Vacátko, Jiránek, Braunerová, Bušek,
Cvekl. V uměleckém průmyslu zastoupeny letos
převážně moderní práce ze dřeva, vykládané a
řezané, pěkné bronzy, ciselované práce, šperky,
keramika, sklo. Z lidového průmyslu zastoupeny
tu aměl. tkaniny Scblattanerovy. krajky, výšivky,
perlařeké výrobky a hračky. Odporučujeme ná
větěva výstavy co nejvřeleji. Přímý výběr zaru
čuje vystavení jen dokonalých prací. Ostatně jsou
to práce českého původu, po velké většině praco
vacé rodáky z českého severovýchodu. Podrob
nější zprávu přineseme po otevření výstavy.

Pochvalné uznámí c. k. zemskéškolní
rady obdržel za vzorné řízení školy a dobré vý
sledky paedagogické p. Alois Šeda, ředitel zdejší
měšť. školy chlapecké.

Osobmi. Vrchním přednostou kanceláře u
krajského soudu v Hradci Králové jmenován před

na kanceláře u zem. soudu v Praze p. Karelalý.
Zemětřesení v San Francisku před

vádí v řadě obrazů Panorama Národní Jednoty
Severočeské v Hradci Králové za Bílou věší ve
dnech 15. až 21. prosince 1906. Hrůzné živelní
spousty, způsobené strašlivou katastrofou dne 18.
dubna 1906 v tomto americkém bohatém a krá
sném městě, jeví 8e pozorovateli s dojmem na
prosté skutečnosti,

(l) Mikulášská zábava, kterou ve
čtvrtek 6. pros. pořádali členové výcbodočeského
divadla, znamenitě se vydařila. Program byl pestrý,
povětšině humoristický, ač nescházelo čísel váž
ných; na př. p. Wildner vřelým a mistrným před
nesem ukázal, jaké perly skryty json v našich
národních písních. Zdařilým byl též výstup man
želů Brzkových „Pojď sem“ a „Lampička“ pana
Bohuslava. Slabší byl „Kopnický hejtman.“ Fi
nanční výtěžek, věnovaný hereckému asylu, byl
velmi slušný.

Politický křesť-demokratický klub
pro hejtmanství královéhradecké pořádá
v neděli 16. prosince o 3. bod. odpoledne veřej
nou klubovní schůzí v hostinci paua Jana Haška
v Blešně („V Baráku“) s následujícím programem:
1. O reformě práva manželského; referuje p. JUDr.
Bedřich Patr, adv. koncipient z Hradce Králové.
— 2. Čím nahradíme náboženství? Referuje p. Th.
Dr. František Reyl, rektor bisk. Borromea z Hradce
Králové. Po ukončení obou řečí volný rozhovor
o uvedených thematech a přijímání nových členů.

Kdo první navrhl zavedení dobyt
čích pasů. Vojtěch Suchánek, narozený r. 1811,
věnoval se kupectví. Kdy se stal samostatným,
určitě nevíme. Zuámo nám toliko, že provozoval
tuto živnost v Žamberku, na Novém Hradci a
v Hradci Králové, avšak nevedlo Be mu as nikde
valně. Roku 1852, tedy ve věku 42 let byl dle
vlastního doznání úplně na mizině. Cbudoba a
nedostatek tížily bo tím více, jelikož mu bylo sta
rati se o pět nezaopatřených dítek, z nichž nej
starší bylo teprv 13tileté a nemocí upoutáno na
lůžko. Také manželka pozbyla zdraví. Tento jebo
bídný stav zavinily prý nepříznivé Časové poměry,

hůře než žebrák, poněvedž se styděl dožadovati
se podpory u lidí dobročinných; nechtěl jim býti
břemenem. Kterak opatřiti potřebnou obživu ro
dině? Ve svém zoufalém postavení podal dne 28.
června 1852 prostřednictvím c. k. polit. úřadů
vlastnornčně psanou žádost na Jeho Veličenstvo
císaře Pána o milostivé udělení nějakého místa
úředního neb soudního sluhy, neb také místa při
finanční stráži. Vylíčiv své bídné postavení, jak
jsme je zde uvedii, připomínal: „Aby se vásk
této nejvyšší milosti mobl státi hodným, odvažuje
se v nejhlubší pokoře podepsaný Vašemu Veli
čenstvu sděliti návrh, který by byl státu k veli
kému ušitku a měl cenu nesmírnou pro všecky
poddané.“ „Žaloby na četné krádeže domácího
dobytka, t. j. koní, hříbat, krav, jalovic, nehledě
k ztrátám vepřového a jiného malého dobytka,
stávají se již nejen v naších semích, nýbrž i
v cizině všeobecnými.“ „Aby se tomuto zlu od
pomohlo, nevrhují jako nejvěrnější poddaný pro
středek, jímž by bylo možno snadno mu odpomoci
nejen nyní,nýbrž i budoucně a to tímto spůso

bem“: (Pokrač.)
Katel. národní Jednota v Černilově

pořádá obvyklý svůj spolkový ples v neděli dne
18. m. ledna 1907.

Kulturaí čím pokrokářský v Par
dubicích. Předešlý město „Osvěta lidu“ se roz
čilovala, že kněší bez ohledu na útlé city dítek
Be opováší ve škole něco říci o zabití Abela
Kainem. Pokrokářský vyšší amravněnec líčí, jak
jeho útlocitná doeruška se leká zabité moncby
nebo myši. A teď kněs — brůzo brůzoucí — ta
kovou jemnou dušičku uráží vypravováním o Kai
nově skutku! A protož prý má se takové nábo
ženství vyhoditi se škol. — Inu, snad tedy jest

lépe oslavovati podle vzoru pokrokářekého Tábory,
které sami kališníci nazývali moži krvavými nebo
projevovati dle vzoru pokrokářského a socialisti
ckého sympatie k bezcítným ruským revolucioná
řům. Tím už ao taková jemnocitná dceraška ne
zkasí. Nevíme právě, zda dr. Leonidas Lhota také
se leká zabité mouchy; ušlechtilosta jemnocitnost
jeho srdce dobře zná jeho personál. A teď si při
pomeňme, že tenhle pokrokář pozve ksobě kněse
a tělesně jej ztýrá. A „Osvěta L.“, která stála o
to, aby náboženství, sdělující pravdu o Kainovi,
bylo vyloučeno ze škol, nevolá nyní: „Pryč od
Lboty l“ — Poslyš, jemnocitná „Osvěto lida l“
Tvého farizejského kroucení očima jiš má každý
slušný člověk u nás v Pardabicích dost. Rozčilu
ješ se nad „pamíletem“, který také poukázal na
prospěchářství dra. Lhoty. To byla v té satyře
celá „surovost“; proto se tolik dr. Lhota rozčilo
val, ač jeho obětavost a nezištnost zná každý.
Přeěti si Humory, čti Šípy a pak poznáš, že Ba
tyra ta daleko tak nebyla drsná jako ve jmeno
vaných časopisech. A ostatně nemusíš choditi avi
tak daleko. Vzpomínej, jaké dávky nejnižší spros
toty oblažovaly už tak dlouho tvoje čtenářetvo.
Zdejší obecenstvo snášelo hodně dlouho tvoje o
sobní výpady, sprosté přezdívky a nejtroufalejší
prolhanost ; a přece tvého redaktora nikdo tělesně
neztýral. Vzpomínej, jak sprosťácky uvítal našeho
nejdp. biskopa v Pardubicích 8 tebou spřízněný
„Východočeský Obzor“. Ani slovem jsi to řádění
nepokárala. A teď oajednou — veliké rozčilení
nad satyrou věnovanou tvým stoupencům! Mezi
řádky tvými lehce lze čísti čisté úmysly tvých
dopisovatelů. Že nedoporončíš krajní klackářství,
od toho tě zdržaje pouze strach před státním cen
sorem. Kam se dovedeš ve své prolhané drzosti
odvážiti, to patrno z toho, že docela nestoudně
obviňuješ katolické časopisy ze psaní takových
věcí, které v nich vůbec tištěny nebyly. A když
jsi dopadena při tomto úskoku a jsi tázána po
důkazech, buďto se zabalíš v mlčení nebo 8 drso
stí bůř než cikánskou opskuješ svůj výmysl bez
uvedení důkazu znovu. Dovol, co možno čekati
dobrého od takových pisatelů ? Co možno čekati
od lidí, kteří šlapou nobama základní pravidla
pravdomlovnosti? ©Nevzdělaného cikána míň se
obáváme než takových mazaných prolhanců. Hleď,
jak jsi kličkovala po zbití kněze Teplého. Jindy
hned víš i o malicherných událostech; ale když
„Čech“ přinesl zprávu o kultorním činu dra.
Lhoty, tu jsi v úterním čísle nenapsala nic a 7.
prosince teprve z nutoosti jsi řekla, že podle

zprávy Čechaprý (!1) byl prof. Teplý zbit; adále jsi psala: „Nám do dnes (!!) není známo,
je-li tohle všecko siutečnost či jen povídačka...;
počkáme (mhm l), až na celou tuto událost vrhne
náležité světlo řízení soudoí .. . Ukáže-li se, že
p. katecbeta Teplý skutečně byl uvedeným způ
sobem ztýrán, přirozeně náš úsudek o počínání
p. dra. Lboty bude odsusující, protože takovým
spůsobem spory řešiti vedlo by ku všeobecnému
sesurovění a k obnovení vlády pěstního práva.“
Není sad maszanost farizejského listu! Od oka
mžiku“ kdy „Čech“ správu přinesl, měla „Os
věta lidu“ času dost a dost, aby 86 informovala
u svého odběratele a přiznivce Lhoty. Kdyby byl
Lhota nevinen, boj, to by vychrlily pokrokové
listy plno sloupců proti „klerikálnímu banditství“,
std. Takhle však chtěla „Osv. lidu“ čekat a —
„Čas“ mlčel jako zařezaný. V následujícím pak
čísle „Osvěty Jidu“ (s 11. prosince) místo odsou
zení dra. Lhoty — cuchání prof. Teplého. Slibo
vala jsi, „Osvěto1.“, že přirozeně tvůj su
dek o činu Lhotovu bude odsuzojící. My zase
pravíme,že by takový úsadek byl proti tvé
přirozenosti, poněvadžvíme, jak vlídně
umi mlčením přecházeti klackářeké akutky soc.
demokratů. Teď alespoň se pardubským občanům
otevřely oči — vle chováním se „Osvěty lidu“
než skutkem Lhotovým.

Leomidas v soutěskách. Šel na to
chytře; potrestal tělesně kněze „podle zákona.“
Všdyť přece dr. Lhota dobře paragrafy zná. Zbil
prof. Teplého beze vší okázalosti, mezi čtyřma
očima. Předně není tu svědků a pak — Teplý ne
pochlubí se svými modřinami. Vědyť by mu bylo
v Pardubicích úzko, až by lidé na něho ukazovali:
STenhle byl bit.“ A někdy by mu mohl docela
sprosták říci: „Vědí, co jich dostali? Dají si po
zor, ať jim nepřiložím“, atd. Na tohle chytrý
advokát počítal. Ale někdy i největší chytrost
brkne. Sami laikové byli aspoň slyšícími svědky

krokové mužnosti statečného Leonidy. „Osvěta
ida“ — jako by nic. Páni pokrokáři-konfi

denti chodili po skutku s uaměvavou lící. Hned
drabý den po heroickém skutku dostavili se ke
Lhotovi žid dr. Thein s dr. Štolbou. Měli-li oba
najednou s Leonidou právní řízení, nevíme. Ale

1 Jako když do vrabců střelí. Smutek, roze
chvění, rozpaky. Místo satisfakce osvícení a lidu
milní dobráci horlivě přemýšleli, jak by zbitého
kněze dostali do kriminálu. To je to sebepoznání,
toble je pokroková vyšší morálka. Podá se proti
žaloba, Teplý nebude připuštěn k e—a
tak snad se uhájí lesk „pokrokové pravdy.“ Ale

běda — 1 tahle nástraha najednou selhala,paptomezí pokrokovými židy i křestasy nezvyklý, |
rečný racb. Nositelé „pravdy“ stále studují, jak

by se pravda dala t Jeden šid ojeo Teplém, že je blásen,še prý na sobě



roztrhal, atd. Pau hejtman, důvěrný příteliLbotův,
nemá také stání. — Ale teď na něco pánové kápli.
Nějak se dokáže, že modřiny Teplého pocházejí
vlastně odjinud — a pak výmluvná ústa Lho
tova v „mravním rozhořčení“ teprve povědí, jaké
se strojily úklady ubohému pokrokáři. Kněz re
konvelescent zbit, jest ze všeho nervově rozrušen.
Přemáhal se chudák. Jeden den šel do školy, po
drahé vynechal — až naposled zdravotní stav ne
dovoloval práci další. A teď garda seskupená ko
lem „Osvěty lidu“ horlivě přemýšlí, jak by mohla
stíhati ubožáka dále. Paní Kbomovájim předuášela
10. t. m. lidumilství. Chtějí tedy páni dokázati, že
si vzali lidumilná naučení k srdci. Na jedzé straně
prohlašují: „My nic, to ten drahý“ Na druhé
straně však kují plány pro rebabilitaci Lhotovu
jen což! Nikomu, pánové, nenamlavíte, že jste se
teprve počátkem tohoto měsíce dověděli o rekovném
činu Leonidovu. A dále: měli jste již pu samé
zprávě „Čecha“ Časn dost na zjištění pravdy a
a na — odsouzení činu Leonidova. To jste ne
učinili. Proč? Z bázně před Leonidou! Tento
pilný čtenář „Osvěty lidu“ a „Času“ by si 8e
SvýmiEfialty pak hezky důrazně pohovořil. Pánové
se vzájemně znají — a proto místo určitého pro
hlášení rozpačité kličky, hubování na odpůrce po
krokářetva, vybrožování osobními útoky a pod.
Slušní pardubští občané věak se klamati nedají.

Z Kostelce m. Orl. Katolická Jednotu
v Kostelci nad Orl. pořádá v neděli 16. prosince
1906 v sále „Na Rabětejně“ znamenitou veselobru
„ideály manželství“ o čtyřech jednáních od Eog.
Bartoše. Začátek určitě v 7 bodia večer. Před
prodej lístků v sobotu a v neděli v obchodech p.
Alberta, p. Hanuše a v knihkupeotví p. Kunce,
u pokladny od 6 hodin večer.

Z Bramné u Jilemmice. Vzdělávací
Jednota katol. mnšů a žen pro Brannou a okolí se
sídlem v Branné pořádá v neděli dne 16. pros.
1906 v bostinci pans V. Soukupa ve Valteřiofch

pěrecko-zábavný večírek spojený 8 přednáškou.ačátek o 7. hod. večer.

Z Libice m.C. Pověstné„Červánky“ brají
si stále na ochránce utiskovaných. Kostelníkům
nadávají; leč hodí-li se jim to k tupení církve,
hneu se zas kostelníka zastanou. Prý zdejší bývalý
kostelník Fr. Buřil byl propuštěn od dp. faráře
se msty. Zatím známo, še stařec ten kostelnictví
již zastávati nemůže; vědyť sám podal žádost za
propuštěnou, lékařským vysvědčením doloženou.
Jedenkráte nezhasl svíci zádušní, tak že v kostele
shořela i se svícnem a napisem; byl div, že při
tom nelebl popelem i oltář. Prý dvakráte spadl
s kostelních schodů, utržil si kýlu. Zatím známo,
že do kostela vedou schody jen tři ; a kýlou nebyl
stižen při konání svých povinností, nýbrž jinde —
kde masíval běžeti rychleji než v kostele. Nebu
deme se šíříti o podrobnostech, které by dokázaly,
jakého znamenitého muže Červánky se zastávají;
vždyt ho zde známe všichni. Dodáváme pouze, že
bývalému kosteloíkovi jest ponechána do nového
roku celá polovice běžných příjmů; celé složné
dostává do konce roku. Od nového roku má sa
ručený starobní příspěvek 120 K ročně, pokud
toho bude hoden. Buřil má dva dobře zaopatřené
syny, kteří by jej rádí podporovali, kdyby nena
ráželi na hrdou odmítavost. A třetí syn zrůzných
příčin kostelníkem býtí nemůže. Jen ať přemýšlí
Buřil taky trochu o svých vlastnostech.

Z Dašic muPardubie. Katolickáhospo
dářská beseda „Svornost“ v Dašicích pořádá
v neděli dne 16. prosince 1906 v sále hostince
p. Šafáře v Dašicích veřejnou spolkovou schůzi.
Program: 1. O rozluce manželské referoje p. JUDr.
Juliue Nejedlý z Praby. — 2. Čím chce intelli
gence nahraditi lidu náboženství katolické; refe
ruje p. Tb. Dr. Frant. Šule, professor bohosloví
a č. kanovník z Hradce Králové. Po vyčerpaném
programu bude zabájena debata o předmětech před
nášky. Začátek v 3. hod. odpol.

Nový kestel v Dlouhé Třebové. Jel
jsem první den v tomto týdnu s Prahy do Brna.
Krátil jsem ei cestu pozorováním krajiny. Za tu
nelem choceňským první eníh pokrýval lesnaté
stráně, jako kdyt je pocukruje.Minuli jsme Ústí
n. Orlicí, jehož malebnost svýšena novostavbou
nádherné villy, jež, jak jsem se dověděl, náleží
p. továrníku ©Hernychovi. Na starém nádraží
vstoupil do vozu a sedl vedle mne starší venko
van sdobráckým výrazem ve tváři. . . Problížím

dále krajina, a zrak můj padl na nový kostelík,
čistý, v gotickém slohu provedený, který se vy
jímal uprostřed starých chalup jako nevěsta ve
svatebním rouše mezi starými babkami. Natáhl
jsem 86 ještě, abych z uhánějícího vlaku poslední
pohled na něj zachytil. „Libí se vám?“, oslovil
mě můj soused s úsměvem blaženým a jakoby
hrdým. „Je pěkný“, začínám hovor, „kdo pakjej
stavěl ?“ „Jakýsi stavitel se Zábřehu pan Brázda.
+00 stál?“ „To vám nemohu na vlas říci —
s vnitřní úpravou asi 67 tisíc koran.“ „Jest to
pěkné za ty peníze, a kdo to dal?“, vysvídám
dále. „No,to jest trochu dlouhá historie“ — jal
se můj soused vykládati. — Tato vesnice se jme
naje Dlouhá Třebová a jest mezi Ústím a Čes.
Třebovou. Horní konec do kostela do Ues.
Třebové, dolní konec patří do Ústí. Nám takto
slouší 6 kněží, dva děkani a 4 kaplani. Ale do
obou měst jest dobrá hodina cesty. My bychom

přece tak rádi měli tady také někdy měl svatou.
Proto před několika roky jakýsi Josef Šár, svo
bodný syn, odporučil peníze na kapli na hřbi
tově; však tamhle ji jest vidět“, ukazoval na
výšinu oknem vleku, „tam jest ta kaple na hřbi
tově. Ale na tenhle kostel se sbíralo už přes
50 roků. Velikou zásluhu měl o to moc bodný
pan učitel Jan Hubálek; všichni bo měli rádi a
vzpomínáme na něj dosud. Vždycky držel na kostel,
a jeho přičiněním se tu založil „kostelní spolek“
pro vystavění nového kostela. První odkaz ktomu
účelu učinil roku 1861 Autonín Kaplan, také svo
bodný syo rolníka. Když zde stavěli dráhu, co
na ní jedeme, nalezli sde hrníček se „stříbrňáky
a dali je také na kostel. Lidé horlivě sbírali. Až
z Ameriky poslal Ant. Kaplan přes tři tisíce zla
tých. Kníže pán Lichtenstein dal 1600 zlatých a
císař pán Ferdinand Dobrotivý 400 zl. Paní Krou
tilováz Ústí 420 zlatých na jeden oltář. Ostatní se
drobně sbíralo, až jsme měli 35000 zlatých: tak
celý kostel jest zaplacen a ještě prý něco zbylo.“
„Již jest vysvěcen?“ ©„Anu, právě v sobotu na
avátek Neposkvrněného Početí byl tu pan vikář
z Lanškrouna a bývalý jemnostpáu z Ustí, co jest
teď v Hradci rektorem v semináři, však někteří
lidé se těší, že přijde nazpátek a byli by moc
rádi. — Měl kázaní a pěkně to povéděl, jak se na
to všichni lidé těšili a jak by se radovali ti, co
umřeli, kdyby byli mezi námi. Z České Třebové byl
tam pan regenschori a pěkně zpívali na choře.
Z Úes. Třebové bylo tam také duchovenstvo 8 p.
děkanem.“ „Komu pak jest zasvěcen ?“ „Svatému
Prokopu, to jest náš patron“. „Tak vy jste z Dlouhé
Třebové ?“ uzavírám rozhovor. „No jo, však jsem
byl také dříve ve výbora, ale vidíte, z nynějšího
výboru při svěcení byl, jak se říká v úředním za
stoupení, jen předseda toho spolku kostelního pan
Václav Hác. Však měl s tím mnoho běhání a sta
rostí, než ee to všecko dalo do pořádku, ale obec

horlivost lidu věřícího pro chrám Páně. „Horlivost
domu Tvého či o dům Tvůj“ ještě nyní se osvěd
čaje. V době, kdy na jedné straně 8e volá: ne
potřebujeme Boba u církve, pryč 8 náboženstvím!
—na druhé straně vyrůstají právě v té době kostely
nové, neboť touha duše lidské po náboženství se
nedá nikdy utlumiti . . . Písknutí vlaka a volání
kondukterovo „Česká Třebová“ vytrblo mě z my
šlének. Rozloučil jsem se s 10Ominutovýmsvým
známým, který přestoupil na vlak k Lanškrounu,
a jel jsem dále k Brnu.

Králikářská výstava v Chocmi,jak
námi také |ohlášená, od 7. do 9. t. m. konaná,
byla obeslána bohatě, ba co živých zvířat se týče,
až přebohatě. Síň Sokolovny nestačila nikterak,
bylo by bývalo záhodno raději část větší, než se
stalo, umístiti zcela venku — vždyť králík dobře
stelívem opatřen, i mráz, jaký na sobotu, 8. t.
m. ubodil, snese! Zvířata umístěna ve třech řa
dách nad soboa, a poněvadě byly uličky úzké,
nebylo ani možno v přítmí na podlaze panujícím
zvířata nejspodnější řady dobře pozorovati. Volná
passáž ovšom těsností uliček mezi klecemi též
valně trpěla. Vystaveny byly všecky u nás pě
stované odrůdy v četných statných jednotlivcích,
i sportovní, na př. králík hollandský. Kožešiny
vydělané přírodně neb rosmanitě opravené napo
dobením kuuy, bobra, tuleně a p. I plať s králičí
grati tu byla. Též oděv i Části jeho s kožešinou
králičí i z plati králičí: kožich, rukávníky, kože
šinné obojky pro dospělé i dítky, klobouk a pod.
Pomůcky chovu: kotce, krmítka, jesle, rostliny
pícní, bohatá literatura. V tělocvičně školy konal
redaktor „Králikáře českoslovanského“ p. J. V.
Kálal přednášky z oboru tohoto. Výstava byla
vážným dokladem důležitosti chova zvířete, jež
v době nynější nouze a drahoty masa zvláště
lida dodá laciné a hojoé stravy masité, nad to
také kožešinou ještě přispěje ku zvýšení výnoso.
Při tom jest svláště ještě uvážiti moment vý
chovný: děti jimž většinou svěřuje se péče aspoň
o nějaký kus od rodičův, vedou se tím k lásce
vůči tvorstvu, zvykají určité práci, povinnosti.
Vede-li se chov, těší majetníka, jenž, třeba jinak
ebud, aspoň několik těch králíků s radostí nazývá
svým jměním. Proto nutno neporozuměním, ano

mo pehumanním nazvati zákaz chovu králíkův
v městě prý z obavy, aby netrpěly pozemky,
svláště řepou osázené. Dobře již zvártil tento dů
vod šlechetný příznivec lidu z podhůří Orlického

poukazem, že notno trestati postiženého (třebaodně přísně), ale nezakazovati něco, co obecně
sa pro-pěšné se uznává. Vždyť vídeňská společ
nost hospodářská návěštími v obou jazycích zem
ských na nádražích obecně vybízí k chovu krá
liků, jen zdejší město jedině zákazem chtélo se
stavěti proti rozumnému tomu směru. Nejlepší
pak na věci je, že škůdcové pozemků městských
ač bylili to vůbee králikáři, spíše v obcích sou
sedních by se bledati dali — jdouce z práce
s města, snad tu a tam nějaký ten chrást si
odnášeli.

Libštát v uáři osvěty. Myslíte,že snad
některý zdejší pokrokář poučil obee, jak to
udělat, aby rostly brambory dvakrát větší než
loni? Anebo jak by se ve zdejší říčce dali pě
stovat metroví sumci ? Anebo kde koupiti kůše na
boty za polovičnícenu, než v jaké ji prodávají
židé? Tohle by byl rozhodněpokroka osvěta. Ale

na takové a toma podobné pončování se přece
ještě naši osvícenci nezmohbli; vždyť všecko nejde
najednou, oni taky ještě všecko nevědí. Když ne
teče, aspoň když kape. Zatím aspoň k úlevě bídy
proletářstva a k osvícení i nejaprostějších lidí podal
evangelický učitel návrh, aby děti nevítali učitele
obvyklým katolickým pozdravem a aby při odchodu
učitelů neříkali „S Pánem Bohem'“ Učitelé z ka
tolických matek zrození prostě přikývli. A jak by
taky ne? Kdyby se chtěli postaviti na obranu
starobylého zvyku, hned by pokroková záře s jejich
hlav zmizela. A takovou hanbu si přece neudělají.
Ostatně by se jim vedlo jako v traf. „Český učitel“
by si na ně dupl, otcovsky by je veřejně pokáral.
Studem by se sotra mobii jako „zrádci“ pokroku
na ulici ukázati. A konečně — vždyť takový po
krokový krůček není příliš obtížný. Takový návrh
rozbodně se provede lebčeji než důkladné studium
otázky náboženské, národohospodářské a politické.
A i nejméně chytré děti také příslušný rozkaz
saadao pochopí a ve skutek vtělí. O ty cesto po
kroku, jak jsi snadná! Jak pobodlně lze vzlét
nouti k slunci osvěty! Katolických dětí jest sice
ve škole libštátské převážná většina, ale — co
poradí jedea evaagalik, před tím se musí katolicky
křtěný člověk hned pokorné akloniti, aby dokázal
— svoji statečnost. Kdyby měl evangelík vzdělání
jakékoli, sa osvíceného u našich odpůrců pokládán
býti musí. Tak žádá národní, vlastenecká etiketa
již několik deaftiletí. A nechť se pánové nevy
mlouvají, že takovým usnesením se vlastně kato
lické náboženství neodatrkuje. Vždyť přece každý,
kdo viděti cbce, dobře pozoroje, k jakým sábovým
krokům takové pokrokové krůčky směřají. Žádejte
zkrátka na pánech jasnou odpověď, zda soublasí
8 „náboženským programem“ orgánu organisova
ného učitelstva ; zeptejte se jich, zda souhlasí Be
Štvanicemi „Volné Školy“, která tak vášnivě si
počíná, že sám Masarykovský „Přehled“ napsal,
že jest to násilnická sekta. Jen ať povědí upřímně,
sda 8 „Českým učitelem“ souhlasí, a pak 8i na
pěti prstecb Sspočítáte, kam takové krůčky cílí.
Zatím dělají ovšem jen to, co mohuu. Evangeličtí
učitelé dovedou vydatně svým farářám při nábo
ženských úkonech a při vyučování pomáhati, ale
— učitel v katolické matrice zapsaný má dílo ka
tolického faráře mařiti, ač jest povolán na školu
sa zcela jiným účelem. Není ke skutečnému osvě
cování jinde látky dost a dost?

Z Velkého Poříčí u Hromova. Trochu
Jsem se odmlčel. Ale co jsem slíbil, splním aspoň
teď. Ta naše schůze 12. listopadu byla přece zvlášť
významná. Nestyděli jste se vy, socialisté, trochu
za ty lidi, kteří vás pobídli k tomu bubnování,
zpívání a zkrátka k vyrušování naše katolické
schůze? Nemyslete si, že jsme my proti vám tak
Btrannicky, nenávistně a slepě zaujati jako vy
proti nám. Nenapadá nám, že jste už zapomněli
na všecko krásné poučování, jež vám skytaly vaše
dobré katolické matky; nedomníváme se, že se uš
podařilo požidovětělému socialistickému štábn vy
trhati ze srdcí vašich všecka ta krásná kvítka,
jež byla zasazena do nitra vašeho, když jste byli
mladší. Mne aspoň po schůzi při vzpomínce na
vaši „kulturní práci“ přepadla lítost nad vámi.
Uvádět jsem ui na paměť: zde ubozí proletáři,
kteří aspoň ve víře by měli v trudných dobách
nalézti potěchu, jsouce olupováni o ideály křesťan
ské zástupem židovských a požidovštělých agi
tátorů, namáhají se kaziti schůzi vlastních po
krevenců, přátel-proletářů. Synové katolických a
Českých „natek vášnivě se staví proti svobodě a
volnosti jiných synů českých akatolických matek.
Jako by byli hnáni furiemi, buší na dvéře, křičí,
bojají proti vlastní krvi — aby měl vídeňský žid
z jejich mozolné práce tučně placený obzvláštní
radost. „Vzhůru na klerikály!“ Dokažmejim svoji
„vsdělanost a uvědomělost!“ Listy zaprodané ži
dovstvu nás za to pochválí!l“ Tak to vyzíralo
z vaňeho jednání. Proč se jenom tolik toho našeho
Atmářetví“ bojíte? Proč? Plšou-li vaše listy ve
všem pravdu, proč se k vám už dávno celá naše
obec nepřidala? Proč se lekáte několika pravdi
vých katolických vět jako liška myslivce? Proč
jste se lekli těch lidí, kterým přezdíváte „ušlechtile“
blbečků? My za to „vzdělání“, které do naší obce
vnesly vaše listy, mockrát děkujeme. Bylo tolik
hrubosti, výpadů a nadávek v naší obci dřív, než
zde začaly na kultaru působiti socialistické listy?
Socialistický žid vám dovolí všecko, jen když bu
dete na jeho dobré živobytí hodně platiti a když
nebudete důrazně a soustavné poukazovati, že
vlastně velkokapitál, který dělnictvo tak tísní, na

lezá se nejvíce vrukou šidovských. Kdybysteavalí při přednášce naší, tu byste se byli poučili,
ak naši protivníci Švindlují, když mluví, že byl
us odsouzen pro pravdu, že husitství zavedlo

svobodu, že pomohlo kultuře, atd. Ale vy chcete
slyšeti hlavně útoky proti náboženství svých matek,

a p pravdivé či prolhané. Tak si vás zpraco=valí k „nestrannosti“ socialistické listy. Při naší
schůzi byste byli též slyšeli, jak br. Vesecký vy
bísel k sebeobraně ale jak také zároveň vyzýval,
abychom zlé nespláceli zlým! Takhle zas vycho
vává církev. Každý vidí skutky vaše inaše. Profo
není divu, že jeden hodný hluchoněmý dělník
přidal se k nám a nikoli k vám; takový chudák
nemůže souditi podle řečí, podle frází, poněvadě
neslyší, ale pozná podle skutků, kde jest skutečný



soucit, upřímnost s dobromyslnost. Jen si spočí
tejte, kolik zlatek už jste poslali do socialistické
pokladny a kolik vám jich bylo vráceno; pak
poznáte, zda socialističtí agitátoři horlivě hovoří
jen z lásky k nám či k vůli sobě. Ostatně dou
fáme, že přijde doba, kdy problédnete i vy tu alt,
v které jste sešněrování. Kéž to jen ve váš pro
spěch přijde brzy|

Z Humpolce. „Osvětalidu“ si ráda za
hraje na mravokárce a soudce. Píše o neuvěřitel
ných poměrech sociálních v našem městě. Máte
pravdu, pokrokáři, že od té doby, 00 jste se obje
vili na povrchu klidné bladiny města našeho, do
všeho se pletete, každého kritisujete, nasývite
denunciantem toho, kdo dbá pořádku a správně
úřad svůj zastupuje dle svého svědomí a přesvěd
čení. Píšete-li něco do „Časn“ nebo do „Osv. L“,
jest to obyčejně urážka anebo věci ráru soukro
mého, které na veřejnost nepatří; často ovšem
jsou to věci lživé a bombastické. Vy chcete něco
povídat o udávání na hejtmanství? Když spolek
„Svornost“ pořádal oslava Sv. Čecha, udali jste
nás na hejtmanství, že jsme neměli povolení a to
jste udělali ze záští, že ve zmíněném spolku před
nášel p. učitel Rainiš! Nedávno, když spolek po
řádal veřejnou schůzi, udali jete nás opět, že
jsme nežádali o povolení k nalepení plakátů! Ne
choďte moc na slunce Be 8vým máslem na hlavě,
ať se vám nerozebřeje! Každého chcete kárati,
podívejte se na sebe! Naříkáte, že vás roste po
malu; to máte pravdu, neboť pokroková strana
neznamená ve městě našem docela nic. Kdybyste
se stavěli třeba na hlava, katolík zůstane kato
likem. — Nejlépe vás dáti na špici, to by to vy
padalo! Hned by měly soudy třikráte tolik práce.
Známe vaši činnost; jen vy jste lidé uvědomělí,
obratní politikové a takových teď potřebujeme!
Ale musíte ještě trochu počkat, máte do toho da
leko. Nebojíme se socialistů ani vás. Vy se bo
jíte; ve veřejné schůzi se schováváte na galerii
jeko hoškové a pranic 80 soudu lidí nestydíte.
Štěstí ještě, že máte za předsedu p. Vlasáka, ten
si dovede svou „rázností a energií“ zjednati po
řádek, jak to bylo patrno při zahájení voličské
schůze 2. prosince o 10. hod. dop. A což p. Jokl!
Nebýtí toho „maže výmluvného“ o voličské schůzi
p. dra. Šubrta, kde by už byli pokrokáři humpo
lečtí! Jen pracujte dál „poctivě“ i se svým „al
koholistou 1“

Z Hronova. MístníJednota katol. jinochů
a mužů pořádá dne 16. prosince o půl 8. hodině
večer ve dvoraně „u Mostu“ zábavný a poučný
večírek, při němž přednášeti bude o své cestě do
„Svaté Země“ dp. J. Minářík z Černilova. Před
nášku bude provázeti světelnými obrazy. Vstupné
do večírku: I. místo 60 h., II. místo 40 h,
a k stání 20 h.

Východočeské divadlo.

V pátek 7, proino: PBáoe acio“, ctihodně stará, ale stále svěží ofpereta od Suppé-ho.
Benefice p. Zelenky (Lambertaccio), jehož ko
mický kuplet „Jak Bůh dá — tich jsem já“ pů
sobil tradnou tragikoau pro toho, kdo věděl, že
den před tím p. Zelenka pochoval svoji matku...
Toť trpký osud herce, po jehož nitru se nikdo
neptá: ať na trnité dráze umění cokoliv ho potká,
on musí býti tich a bavit obecenstvo, které za
několik haléřů má přec na to právo... Ope
retta byla sebrána čile: /elč,/Horníkova v titulní
rolí excellovala; její dokefálá hra a naprosto per
fektní znalost role vzbuzuje obdiv. Princ Pietro
(p. Brzek) byl celkem dobrý. Imenší role se
povedly, jenom Fresco (sl. Lacinova) rušil dojem;
také ženské tercetto se neshodlo;, italský text jest
třeba dobře memorovati a vyslovovati, neboť jest
možno, že v auditoriu jsou lidé, kteří umí vlasky.
V orchestru pozorovali jsme jakousi řemeslnost.
Režie uspokojila. — V sobotu 8. prosince: „Ma
škarní ples“, opera od Verdi-ho,svými ne
konečnými kadencemi a lomeným akkordem v do
provodu ku staré škole silné inklinující. První
jednání trpí nebybností. Solové partie byly takto
obsazeoy:. p. Maosfeld Richard), p. Wildner
(Renat), pí. Kurzová (Amalie), al. Jovanovičova

(Ulrika), el, Horníkovádeběe). Pro lyrický tenorp- ManeféTda byla role $éjmipřípadoá, a jeho hra
nabývala stále více života, tek že v V. jednání
byl výkon jeho nejlepším. Pan Wildner vynikl ve
NÍ. a IV. aktu jak ve zpěvní, tak iherecké partii.
Pí. Kurzová mnohdy touula v nejistotě, což bylo
velice na úkor jejímu překrásnému hlasu i bře;
sl. Jovanovičová k vůli avému altu musí většinou
hráti starší role; její věštkyně byla příliš měkká,
jinak velmi dobrá v partii zpěvní. S1, Horníková

v nemaléAore pátete byla jaké vždy jednouz nejlepších“ I ostatní úlohy (zvláště p. Peršl a
Malý) byly dobré; p. Květoň (Siloun) dělá dojem
nadaného začátečníka; sbor podporovaný sólisty
byl tentokráte téměř bezvadný. Orkestr někdy
silně přehblušoval zpěv, flétně povedlo ge sólo
v II. jednání, doprovod klarinetu třeba však ještě
více stlamiti. ——V pondělí 10. prosince: „Cyrano
de Bergerac“, pohbostinskáhra p. Vojana, člena
„Nár. divadla.“ Francouzská bohatýrská komedie
Rostandova v poetickém překladě Vrchlického
patří k nejčestnějším večerům p. Lacinova umě

leckého podniku. Tíbu titulní role Cyranovy nesl
ovšem dramatický umělec prvého řádu, p. Vojan,
ale i ostatní role zastoupeny byly svědomitými
representanty. V přední řadě dlužno složiti poklonu
pí. Brskové (Roxana), k níž řadili se nejblíže pp.
Auerswald a Javorčák. Umělecký výkon p Vojanův
vykouzlil nám na scéně sympatický zjev starého
bobatýra gaskoňského bez bázně a bany, povahu
přímou, silnou a krajně obětavou, jakých bychom
potřebovali v nynější prospěchářeké době. Nelze
se diviti, že posluchačatvo přím> bltalo zvonivé
verše, oduševněné umírněnou a ucelenou hrou p.
Vojanovou. Byl to vzácný duševní požitek! —
Jen ouvertura orkestru (Belliniho „Norma“)
byla zvlášť ku konci rozladěna. — V úterý
dne 11. prosince: Reprisa „Šárky“ — prý
na všeobecnou žádost. Zatím celé řady Bedadel
zely všeobecnou prázdnotou — v parketa na levo
tísnilo se asi 15 osob — na pravo 0 něco více.
Obecenstvo tím dokázalo, jak je zaujato pro u
mění v pravdě krásné. Jeem jist, že kdyby se
dával nějaký operettní škvár po desáté, bade
míti více publika, než teato Fibichův skvost.
Představení počalo pod tímto deprimujícím do
jmem dosti chubě. Corno Imo asi p dirigenta
mnoho nepotěšilo, zvlášť ne v ouvertaře. Však
ensemble brzy setřásl se sebe všechu stísněnost
a po překrásném, úchvatně předneseném sólu
Přemysla (p. Wildner) počalo představení nabý
vati života a zlepšilo se tou měrou, že daleko
předčilo premieru. Na pí. Karzové bylo znáti
pilné studium: postava Šárky byla mnohem uce
lenější, bra ohnivější, zpěv jistější; závěrečná
scéna jakož i celá režie doznala změn, které jsou
jí k velkému prospěchu. Vlastě (sl. Procházková),
slušelo by více ráznosti a vášnivosti; v jejím
sólu (I. jedn.) nutno zdusiti tympani — znějí
příliš ostře. Náhrada za sl. Hasemannovu byla
nešťastně volena; v tak vážných scénách nutno
vystříhati se vší dětinnosti a komiky, oeboť pů
sobí i v menší roli velmi rušivě na celek. — Ve
středu dne 12. prosince: „Ko medianti“ (Leon
cavallo), benefice p. Lebedy, jenž toho večera 8e
zdarem snažil se akázati, jak dokonalým zpěvákem
i hercem jest. Za to byl též mnohokráte vyvolán
jak po prvním, tak zvláště po drubém obraze. Též
zdařilý proslov p. Wildoera (Toais) odměněn po
tleskem. Pan Štrach (Peppe) poprve představil se
nám ve větší zpěvní partii a zasluhuje za svůj
velmi dobrý výkon uznání. Slč, Procházková (Nedda)
užila tentokrát 8 prospěchem svého tremola a zvlášť
pěkně se jí darilo ve scéně, kde orchestr vysokým
trilkem smyčců a flétny napodobuje ptačí zpěv.
P. Mansteld (Silvio) nám od soboty již potřetí na
scéně umřel. Jeho tenor nemá sice velkou výšku,
jest ale měkký a velmi pěkně se poslouchá. Sbor
v druhém obrazu dal se strhnoati brou a utonul
přes všecky záchranné pokusy pí. Mansfe!dové,
která je v něm nejlepší sopranistkou a zajisté se
zdarem zpívala by i některé partie sólové. Z or
chestru pozorahodná jest invence v doprovodech,
mající často polohu i barvu neobvyklou. Často
však svou plností přehlušuje a potřeba jest jej
mírniti.— „V studni“ (Blodek),opera zajisté
velmi známá, ale vždy krásná. Na sólistech bylo
znáti, že role své nehrají poprvé a též v orchestru
převládala všednost. Temps byla někdy přehnána.
V ouvertaře zdařilo se napodobení šalmaje (obce
a klarinet); poslední nástroj nalézá 8e v rukou
zkušeného umělce, který jej zoamenitě ovládá;
dle barvy tónu nesoudil bych na ladění do c. Jistě a
precisně vyzněla chromatická škála v aólu. Režie
dobrá. — Repertoir. Dnes v pátek: „Královna
žebráků“;vsobotu:„Královna zeSáby",
benefice pí Kurzové; v neděli odpoledne: „Pro
daná nevěsta“, večer „Sirotek“; v pon
dělí: „Naděje“, bra v předplacení; v úterý:
(Cyklus I.) „Libuše“, mimo př.; ve středu:
„Nocna Karlštejně*“, v předpl.;ve čtvrtek:
(CyklusI) „Braniboři v Čechách“ vpř;
v pátek: „San Toj“, příjem al. F. Horntkové;
v sobotu: (CyklusIII.) „Prodaná nevěsta“;
v neděli: „Pasačka“, operetta. — Dr. Aliguis.

, Oprava. V minulém čísle v této rabrice mělo
býti vytištěno, že pan Peršl měl příležitost sazpírati

odborníci sami lehce opravili.

Různé zprávy.
Novénkázky vzdělávací práce soel

úlních domokratů. SocialistéveSlanémzmařili
voličekou achůzi agrární kurážným terrorem. Na po
slance Zizvorku voláno: „Zrádce národa Českého
nesmí mlovit. Hanba vám! Marno bylo napomínání
p. Malýpetra: „Chovejte se slušně“ Odpověď: „To je
naše věc.“ Jeden mladočeský účastník snažil ae eoci
alisty uklidniti, ale ti ho zasypali přívalem nadávek.
Na volání „ticho“ odpověděno pronikavým, táblým
hvizdem « křikem: „Ne, on nesmí mlavit,“ Redaktor
kladenské „Svobody“ Skála prohlásil, de urazil Zá
svorka dělnictvo svým hlasováním proti volební opravě
(ovš-m nespravedlivé. Pozn. red.), a še tadíš se ne
připastí, aby schůzi zahajoval. Socialisté nalóbali, aby
sepředseda volil, ač při spolkové achůzi předssdal
Zásvorka scela právoplatně. Naposledy pro vřava soci
alistiockou schůze rozpuštěna. „Hrdinětí“ socialisté vo
lali „hanba“, pískali a spívalí píseň „Radý prapor“ —
Žena zedníka socialisty M. Kocourová v Plzni osná

mila místní policii, še její muf s domu amisel a
s ním | její vlastní úspory v obnosu 120 K. Vyšlo
na jevo, jak „Venkov“ osnamuje, še Kocour zprone
věřil ještě 500 K jako pokladník místního odboru
srazu rak. výpomocných dělníků a dělnic. Na sou
draha Kocoara vydán byl zatykač. — Socialista Ka
cafirek v Chrudimi odeousoo na 34 hodin do vězení,
že ohrošoval nár. socialista Kalíčka a Popprů. Soci
alista Pištínek saměstnaný tamtéš, 17. listopadu pří
pravil spoladělníky o 10 korun a pak do práce jiš
nepřišel. — Socialistický dělník v témže městě sebral
balík lepenky a mnoho prken, s nichž si zřídil chlívek.

Kopník v Paříži. Podeokretářve fran
couzekém ministerstva války p. Cheron vyniká zvláštní
pílí a čilostí ve svém úřadě. Se zvláštní zálibou in
spiciroje kasárny, problíží kantiny a kocbyné, v níchš
se pro vojáky vaří. Jeden s redaktorů „lotransigoant“
sleduje tuto horečnou činnost pane podsekretáře, pojal
šelmovaký úmysl dokáseti, ze také v Paříši jest možna
scéna a Ia Kopník a to bez uniformy. Umínénu, pro
vedeno. Minulou sobotu objevil we před kasárnvu na
boalerarda Lannes o 2. bod. ráno automobil, v němé
mimo zmíněného rodaktora nacbázeli ae ještě dvajiní.
„Noční služební inspekcel“ hblásl redaktor stráži,
která salatovala. Na to ibned se přihrnal desátník,
„Máte noční slažba?“ tázal se redaktor. „K rozkaza.“
„Ku předu. Ale nebadit mužstvo. Kde je rapport?“
Dosatník podal šádaný rapport. „Jak vidím, noschází
nikdo. Nyní do ložaic.“ Prorázen dosátnikom a dvěma
civily, ubíral ae tedy nepravý podsekretáť do ložaic
vojáků, pak do spižíren, kde prohlížel bedlivá potra
viny a vše co k šivotní potřebě mažstra patřilo. Ne
pravý „Cheron“ při prohlídce vždy víc a více ue ka
bonil. Ve spižírnách nemohl již zadržeti nával haóra.
„Ložnice“, bračel, „jsoa příliš nízké, vzduch nesne
sitelný, vo avětničkách mobla by se adrčovati více
čistota " Desátník zbledl. Inspekce trvala učcu přes
bodina, načež pánové se vzdálili. Stráš a desátník
postavili 88 na stranu a ualatovali. Automobil odjel.
Don us to ohlašova! „lotrane'geaat“ tuto noční in
spekci a poznamen:|, fo v Paříži docela snadno abez
uniformy možno jest provésti kousek aetníka kope
nického.

Kopuik v Bostomu. [V zahraničníchli
tech objevují ae stále nové a nové vzpomínky na
darebáctví, jež provedena byla £a podobných okol
ností, jako emělý konsek v Kopníka. Před několika
lety, vypravují anglické listy, přišel jednoho ine ele
gaotní pán vojenského vzhledu na policejní úřad klid
ného městečka Bostonu ve hrabství linculnském a
přál ei mlaviti e policejním řiditelem. Předatavil 8e
mu jako setník L. a udal, že má obstarati ubytování
pěti set vojáků a důstojníků, kteří příštího dne při
budou do Bostonu. Úředník zavedi na to domnělého
setníka k parkmistrovi, jenž dal ihned vykonati pří
pravy k slavnostnímu přijetí vojska. Zatím obešel
setník, provázen policejním ř.ditelem, nejlepší hotely,
aby objednal pokoje pro důstojníky a vydal maobo
nařísení, mezi jiným též, aby bylo zabito několik
dobře vykrmených prasat. Hotelieři byli stejně ochotni
jako řezník. Parkmietr ee roshodl, že vyjede s měst
skou radou a honoracemi města vojsku vstříc na koni.
Časně z rána vyjeli tedy otcové města s panem purk
mistrem v čele na koních a doklasali až do Kirtona,
městečka ležícího jižně od Bostonu. Tam čekali něko
lik hodin, ale žádné vojsko 8e neobjevovalo. V ná
ladě poněkud etíeněné jeli konečné domů. Když po
nenáhlu v nich vznikalo podezření a přikročili k vy
Šetření věci, ukázalo ss, že setník si del vyplatiti
mnoho cheků, jež byly vesměs padělány. Dobří Bo
stoňané sedli na lep podrodníka a nejveselejší na
věci bylo, že policejní řiditel osobně se nejvíce pfičinil
o zdar rafinovanéhvo podvodu.

(20)Historický koutek. Náboženství
sástěr u světekého zisku. Příklads tábora
husitského ve věci této podává Zapova neklerikální
kronika následovní: „Ondřej Keřskýz Římovic ob
jevuje se teprv roku 1434 co hejtman Táborský pří
oblébání Plsně .. . . (bránil e Prokopem Velikým
Nové Město Prašské proti Staroměstským . . -) ušel.
z bitvy Lipanské.. . . Byl proti králi Albrechtovi a
obeadil násilně tvrze Paběnice a Janovice v Čáslaveku;.
z kterých potom po mnohá léta činil loupešivé
nájezdy. AR.1441 byl na enému v Čáslavi, kde se
o smíření mezi pány, zemany a Pražany jednalo, sle
Keřský ujel, boje se, že mnoho kradl a loapil. Ne-
přestával však obvyklé řemeslo své provozovati a
proto byl r. 1446 na tvrzích výše jmenovaných dobyt
A v Čáslavi aťat.“ (II. atr. 1315,) „Jak Kolda ze.
Žampachu potom na Náchodě, otec, bezpochyby z rodu.
pánů z Potšteína, přidržoval se již r. 1419 stran vý
středních, ne tak pro náboženské přesvědčení, jako
pro válečné štěstí stran těch, byl r. 1427 při vojště
kněze Prokopově u Tachova, r. 1429 bojoval ve Slezska,
kdož ma svěřen brad So otka, r. 1484 stál při Tábořích,
r. 1486 byv spojen s Hradeckými, nechtěl krále Sig
maoda uznati a zmocnil se r. 1437 Náchoda. Vo
císařově amrti držel se stranou národní proti Albrech
tovi Rakouskéma a podporoval Poláky. V nastalém:
bezvládí provozoval se svým sy00m mladším Koldou.
loajpeže, spojil se roku 1440 6 „Bedřichou Strášni
ckým a Benešem z Mokrovous a jinými Tábory, aby,
se zmocnil měst Pražských, což se nepodařilo. Že
psk jeho loupeže v Čechách a ve Slezsku nepřestá
valy, sebrala se nač r, 1441 hotovost zomeká se Sle
záky a byl ne Náchodě dobýván, z něhož potajma
ušel. Nicméně byl ma po dobytí Nacboda tento přece
aš do badoucího krále ponechán. R. 1414 pomstil ae,
se na Slesanech dobytím a spálením Bolkenhninu,
načeš brzy umřel. Syn jeho Jan Kolda mladší čel
v šlépějích otce svého.“ (II. str. 1816) — Nesišt
nost. Kronika Zapova vypravuje: „Jeník z Nedanic,
který při útoka na bískupské město Litomyšl, obsa

soné a bájené kališníky Pražskými, první na praběvyles!, bránu vypášil a ostatníma vojsku Sirotk
brad otevřel . .. jmenován byl hejímanem bradu a
ubytoval se nepotom v bývalé rosidenci biskupské“
(9r. IH. str. 1081.) A jinde: „Vilém Jeník © Nedanic
a Mečkova, rytíř v okolí Klatorském osedlý, přidal
se záby k Táborům .. . ušíval zboží Litomyšlského
(biskopského) aš do roku 1682, hledě hospodářství
opořádatia Iid-vojnou práci odvyklý a spastlý
do pořádka a k povinnostem přivésti.“ (II str. 1816),



Vyznání socialistického nonfalce.
V těchto dnech sastřelil se v Caříži eocialista Emil
Joindy. Býval bankovním úředníkem a vedl řádný
život. Zachtělo se mu však vyniknonti na poli poli
tickém a přiklonil se k socialistům. Paal článay a
řečnil. Nikoliv bos úspěchu. Byl však idealistou a to
jej konečně přivedlo do peněžních nesnází. Obrátil se
tedy na socialistické vůdce Jauresa a ministra Bri
aud>. Zavřeli před ním dvéře. Joiady byl tím tak
roztrpčen, že se odhodlal skončiti sebevraždou. Než
ei prohnal hlavu kalí, nepssl své poslední vyznání.
Praví v něm: „Kdyby mi bylo ještě jednon žíti, po
stavil bych ae do služeb neúprosné diktatury. Nyní
však mne zoufalství dobání, abych ge n vrátil v nic.
V nic? Ano, vždyť přece pan Viviani (naráží na ne

jež kdysi na nebi zářila. Leč tváří v tvář smrti má
nešťastný člověk nenrčitý pocit, že i v tom byl okla
mán. Cítí, že nebe přece není prázdné. Oči, jež mají
se pavědy zavříti, npatřají v této poslední hodině
přece jen ona nebeská světla, jež domníval se pan
Vivíaní pohasfnati a ústa mimoděk vyznávají: Kdyby
moe nand nebpal v nárač sebevraždy, která je proti
náboženství, byl bych katolíkeml“ .

Ceská akademie národohospodář
ská, vlastně odbor národobospodářský při české aka
demii v Praze právě zřízen. Cílem této akademie bude
především vzdělání a zdokonalení národobospodářské,
u nás dosud tak málo pěstované. Kol nové akademie
neřadí ae jistě řady ochotných pracovníků, kteří uka
zovati badou národu cesta k zmohutnění hospodář
skému, aby zisk mu plynul nejen z vlasti, ale i z ci
ziny. Počátek učiněn; císařským jmenováním vybráno
zatím do této akademie 17 nejzdatnéjších národo
hospodářských pracovníků.

Ospoření a průmyslovém podnikání
přednášel minulý týdeu řiditel zem. banky Frt. Pro
cházka, Mezi jiným pravil: Dorost rolnický nejeví
snahy k podnikání a syn Čeká trpělivě, až se bohaté
ožení a co ma otec dá Ve městech není lépe. I zde
panuje nebospodárnost a nešstrnost. Mladí hoši s malou
zásobou praktické znalosti a bez zkušeností stávají
se samostatnými živnostoíky. Pan mistr pak již nerad
pracoje, nejvýš v politice a různých spolcích a po
hospodách, kde atrácí čas i peníze Pro povznesení
šivností zakládané femeslnické besedy zvrhly se vo
spolky zábavné, pořádající jen zábavy, bály, výlety,
prasečí body a pod. lateligence nejraději v ústraní
hraje taroky, veřejného života si nevšímá a bolduje
účelům sobeckým. Dělnictvo zvyklo požitkářství, opičí
se po pánech, utrácí a nepamatoje oa badoncnost.
Dělník francouzký i anglický jest spořivý, domáhá se
také zvýšení mzdy. ale ne aby mobl bendit, ale aby
více aástřil. Proto také rodinné, hospodářské i zdra
votní poměry dělníka jsou tam daleko příznivější,
než u nás. Studentatvo štítí se práce hmotné, dívá
se na ní z patra a pěstuje nejradéji střídavé hospo
dářství, chození z hospody do hospody. Řsčník uvádí
za příklad malé, ale velice zámožné Holaadsko, kde
ne práce, ale lenošení jest hanbou, kde celé rodiny
pracojí v rolnictví, obubodech, Živnostech, kde i
vysokoškolský etadent | přikládá ve volném čase
ruce k dílu a neštítí se i v prázdninách třeba po
voznictvím, aneb i jinak si peníze vydělávati, —
K povznesení našemu doporučuje největší šetrnost,
odstranění všech zbytečných vymožeností mody a ži
vota moderního jako je nemírné a často přijmům A
poměrům hmotným neodpovídající požitkářetví v jídle
i pití, ntrácení peněz v zbytečných bálech, výletech
a různých zábavách, odstranění a znemožnění všech
zbytečných a bezúčelných spolků, které pohlcují znač
noa část jmění národního u svádějí jen k utrácení
těžce zlekaných peněz, zanechání hloupé representace
s pýchy, jež se jeví - drahých oblecích, věšení na sebe
zlata a drahokamů, ponžívárí voňavek, pořádání ná
kladných pohřbů a stavění drahrcenných pomatků, no
seDÍ šustivých spodniček atd. Ušetříme-li takto zby
tečaě utrácená peníze, budeme li se snažit prací a pilí
je rozmnožovat, docílíme zámožnosti a pak bademo
moci ee sůčastnit částí svého majetku i podnikání, za
kládání závodů průmyslových, zakupování půdy atd.
Nejzpůsobilejší lidé při tvoření podniků jeou lidé od
píky, kteří prodělali těžký buj životní od začátku, svou
pílí získali ví všestranných zaalostí a zkošeností, ži
votní silou a energií odetraňovali překážky v cestu
se stavící a neúmoruon Činností atonpali za vytknu
tým cílem výš

Obchoda s ovocem měli by vi více vší
mati našinci a nedopustiti, aby všecnen zisk odtad
ubrábli cizinci. Jen více podnikavosti mezi námi.
V tom směéra může býti příkladem třebenický velko
obchodník s ovocem V. Svoboda, který, ač svůj obchod
omezil hlavně oa sákap hrušek, přece vyplatil letos
rolníkům a sadařům za hrašky 100 tisíc K. Hrašky
dobře tříčěné a do papíru balené zasílal do Vídně,
Budapešti a do Raska; dráze zaplatil dorozného
36.000 K. Třídění a balením oroce zamóstnávaí
p. Svoboda po několik neděl na 50 osob. Co dokázal

„p. Svoboda, proč by nemobli i jiní?

Obllmí sklizeň v království Českém byla
"letos stkvělá. Dje statistiky zemské české kommise
povznáší se stále ve vlasti naší výnos polní a tedy
1 stupeň dobrého hospodaření —Celkem eklizeno letos
metr. centů: pšenice 4,396.000 (loni 3,630 000), šita
7,906.000 (loni 7,3330000), ječmene 6,572000 (loni
5,887.000), ovaa 7,609.000 (loni 4,483.000), Na jednom
hoktera (1 hektar —5", měřice): pšenice 19 metr.
centů (loni 16), žita 154 (loni 14 2), ječmene 117,
(loni 14'1), ovaa 166 (loni 98),

Obyvatelstvo země. | Aoglická„Modrá
kniha“ přinesla sejímavá o tom data. Přírůstek oby
vatelstva na zeměkouli od r. 1895 do r. 1905 obnáší
66 mil. Z těchto má:

r. 1896 r. 1905

Rasko 126,000.000 141,200,000
Spoj. státy | 88,934.000 83,143.000
Německo 62,271.000 60,600.000
Japonsko 42,270.000 47,976.000

Britanie 89,220.000 43,220.000
Francie 36,169 000 39,300.000
Italie 31,296.000 33,604.000
Rakousko 24,971.000 27,241.000
Ubry 18,267.000 20,104.000
Španěly 18,157.000 18,900.000

Rusko má poměrné přírůstek narozených největší: na
1000 49. ale též úbytek smrtí největší: 31. Německo
má přírůstek 452, úbytek 207, Francie 21, 196, Špa
něly, Italie, Rakousko, Ubry a Japonsko mají přírů
stek více než 32 na 100), ale též přiměřenou ztráto
úmrtím. Nejmenší číslice má Japonsko: 20 a největší
Španěly: 268. Nejmenší úbytek má Dánsko: 129, přír.
285 Anglie vykazaje úmrtí 16.8 na 1000, porodů
276. — Obyvatel mají města: Londýn 4,872.000, New
York 3,437.000, Paříž 2,714.000, Berlín 2.040,000,
Tokio 1,819.000, Chicago 1,700.000, Vídeň 1,675.000,
Petrohrad 1,265 000, Muakva 1,039.000, Buenos Ayres
1,026000 — Dlubů v librách šterlinků (libra šter
linků — 2402 K.) mají: Francie 1.038,379.000, Auglie
796,736.000, Rasko 747,618.000, Italie 517.247.000,
Rakou*ko 308,480.000, Spojené etáty 286,222 000, Uhry
226,343 000, Německo 161,314 000), Belgie 126,183.000,
Rasko má vydání průměrně 40 marek na hlava; nej

BE správu mají: Aoglie Francie a Rak.-Ubersko:60 mk.

Milionáři v Berlíně. Roku 1904 bylo
v Berlíná zdanáno 8900 osob na roční příjem přesa
hající 13, miliona marek.

Otrava maočová. Při nedostatečnémvyla
čování vody ledvinami bromadí se v krvii všechny
součásti moči, jež způsobují pak celkovou otravu, již
nazýváme uraemií. Někdy vznikne otrava tato náhle
m končí rychle smrtí, jindy jest vleklejší. Často do
stavují se jakési předchozí příznaky: závrať, nechn
tenství, bolest hlavy, ošklivost, vrhnatí, zaujatost
hlavy a zemdlenost, až se najednou objeví těžší pří
znaky provázené křečmi. Nemoení náhle pozbudou
vědomí a nastalé křeče příznaky svými podobají se
padoacnici. Stav ten trvá několik minut, nemocný 8e
utiší, křeče pominou a zbývá jen hluboké bezvědomí
z něhož se nemocný třebas víc ani neprobndí, Jindy
opakojí se křeče vícekráte za den a teprv později vy
svobodí emrt ubožáka obrnou ardce ze strašných
útrap; zřídka kdy se nemocný pozdraví. Často bývá
pozorován jako jediný výraz otravy jen bezvědomí,
jindy jen křeče, dle okolností pouze přesně na jedno
str:na ohraničené, slepota a těžký dech. Někdy tělo,
nemohouc re při počasném záněta ledvin zbavití látek
jedovatých, vylučoje je dle možnosti do žaludku a
střev, kde působí dráždění sliznice, katar i se svými
následky. Stav vylíčený trvá někdy delší dobu i mě
více, ež skončí smrtí,

Léčení drůbeže kouřem. Ve Švédska
jest zvykem Jéčiti téměř všecky choroby drůbeže vy
kofováním. K tomu cíli vezme se vhodná nádoba
na př. vana plechová nebo škopek, ta se postaví
v kuralka ka dveřím, na doo dá se sláma, tu zapá
lím=, a jakmile vzplane, přihodíme na obeň sláma
mokrou, která jen dontná. Kouř jest tak hnstý, že
člověk by v azavřeném kuraíku nevydržel déle "než
minuta. Drůbež však vydrží tak sedm i více minat
ač není třebn více elámy mokré přidávati než co by
stačilo na pět až sedm minut. Během té doby sly
šíme všechny možné zvuky z kurníko, kaělání, sfpění
a kýchání drůbeže. Vykořorání má se díti vždy na
večer, aby po odstranění nádoby a doutnající slamon
mobl sa korník na noc uzavříti. Následující ráno
každý kus drůbeže jest neobyčejně čilý a hladový a
nejeví nijské známky po nemoci.

Křesťanský organisátor, kapesníka
Jendářkatol. organisací ua r. 1907, věru doporu
Čuje se již sám II. svým vydáním. Vědecké a
praktické články budou vždy dobrým vodítkem
každému křest. sociálovi, Cena brož, 80 hal. (po
štou), vázaného 1 K. Při více exempl. sleva. Ob
jednati lze u J. Poláka v Hradci Král., Adal
bertinum,

„Reforma manželství“, spis Dra Fr.
Fr. Reyla, jest již zcela rozebrán, Oznamujeme, že
náhradou za to týž autor vydal právě v „Čas. Úva
bách“ obsažný, znamenitě promyšlený spis „Maožel
ství přirozené a ovátostné.“ Cena pouze 8 hal. Objed
návky vyřídí administrace „Časových Úvah“ v Hradci
Král. — Při bromadných objednávkách sleva,

mm Fozor!| mmm
Blíží se již konec roku! Proto vyrov

nejte nedoplstky za Obnova a Časové
Úvahy. Kdokoli si ponechal spisy: Re
forma manželství, Karel IV. jako křesťan
a vlastenec a Rozmarné příhody, necht
laskavě povinný obnos vyrovná bez od
kladu!

T., kteří vyrovnají dlužný obnos před
koncem roku, ušetří nám mnoho práce
při účetní závěrce.

Do Parduble. Prohlašujemedle pravdy,
že p. prof. Teplý není pisatelem zprávy o bu
bistickém protessorovi. — Redakce Obnovy.

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 7. prosince 1906 1

bl póeníce K 1280—18 20, títa K10-40 —11-00, ječma
ne K1020—1100, prosa K 00'00—0000, rikve K 000
—0000, hrachu K 1900—20*00, oves K 6-20—700,
čočky K 40 00—4800, jahel K 20:00—0000, krap K
1800—32:00, bramborů K 3:00—3-40, 1 hl jetelového
semene bílého K 90:00—000'0, 100 kg jetelového ae
mínka čer. K 45-40—5234, růžáku K 0'0—000, máku
K 4200—00 00, lněného semene K 20:00—22:00, 130
kg žitných otrub K 12-00—0000, 100 kg pšeničných
otrab K 11'00—00'00, 1 kg másla čerstvého K 240
—260, 1 kg másla převařeného K 0.00—0.00,
1 kg sádla vepřového K 160—168, 1 kg tvarohu K
0-26—0-32, | vejce K 07—08, 1 kopa okurek K 000
—000, 1 kopa zelí K 4:00—v 00, 1 kopa kaposty
K 2:00—3-80, 1 hl cíbule K 400—7-00, kopa drob.
zeleniny K 050—200, 1 pytel mrkvo K 1*60—4'00,
1 bečka švěstek K 0:00—000, 1 hl jablek K 000—
00 00, 1 hl hrašek K 0'00—000, — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 7. pros. 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 322, žita
276, ječmene 265, ovsa 864, prosa 0, vikve 2'/,, hra
chu 9, čočky 0, jahel 0, krap 7, jetel. semínka
741/, lněného semene 0, máku 4. — 32.)Zeleniny:
zeli 62 kop, okarek O kop, kapusty 139 kop, cibule
76 bl, drob. zeleniny 297 kop, mrkve 83 pytlů,
brambor 100 hl, ealátu 00 kop. — 3) Ovoce: jablek
149 hl, hrašek 00 bl, švestek 00 beček. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 0 kasy, podavinčat 534 kasů.= MOO

Zasláno
Továrna nábytku

DDEECOVÉJO ZDOŽÍ

Adolf Novotný
v Týništi n. 0.

zve ct. obecenstvo k návštěvě svých továrních
skladů, v nichž zřízena nyní podzimní

výstava.
Prospekty výrobků zasílám zdarma.

Radost ZZ
—= Učiníte

a peněz zbytečně nentratíte, venujeto-lt
svým milým jako vánoční dárek krabici
jemného květinového mýdla, které a ve
likém výběru za úžasně levné ceny ob
držíten Jindřicha Jelínka, mydláře
v Hradci Králové na podsíni. - - 

Tatínku, prosím Tě'!!
kup mí k Vánocům

| 00 stereoskop.obrazů
z celého světa

Pobaví a poučí se za dlouhých zimních večerů celá
rodina. Dosud vyšlo serií 7. Všech 7 serii pouze 26 K.

Vydává fotochemidrafie F. KRÁKÝ V KOLÍNĚ.

Jistě nekoupí, ale každý jiný zajisté obstará svůj
vánočnínákupZ

- + Po
© ,U města Paříže“($

Báječně zásobený sklad všeho druhu zboží
galanterního, braček, prádla, alb, kaset, různých

ber pro děti atd. atd.

Rudolf Štoroh v Hradol Král,
proti Grand-hotelu, "

s kukátkem a popisem za 7 K
8 americkým . 9K
s mahasonovým. „UK
bezkakátka .5K
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» Fondy a reservy banky

ADUVYNEEIXKAVAE NASA Slaviejsou K 31,805.3800
Velej Všechen zisk náleží člegp> Velejemné"E nům. Dosud vyplaceno

v celku dividendy . . K. 1,400.59681
Ve všech odborech bylo

dosud výplat . . . . K 82,737.15957
Podrobné vysvětlení a sazby zdarma zaš!e

Generální ředilelstvo banky dlavie
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.

zákusky k čaji, kávě, vínu |
a čokoládě |

jsou
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—— J Rozšiřujte

lomnickésucharyj jkkteré v nejlepší jakosti jen z pravého horského
másla vyrábí ? , “j

Petr Vinklář, : Úvahy“—: vyrabitelvyhlášenýchsucharů:— VY
wLomnicin. Pop. PÁNEK

"Mnohopochvalných oje ň mistě nznány - - za mejlepší.
Zásilkyv každémmnožství,dobírkouvyřízení Nej užitečněj ší

obratem. o s dones | LVánočnídary
KXXXKOOOOOAXXM Suitituuioossosocc:JOO ZM UPRESSUMAMENA3ciic:ci:

Nádhernýa praktickýdárekjest 7

TÁSnÝ DOTAZE
neb jiný umělecký předmět. které jako
zroadla, sochy, rámce, kříže atd.
ve velkém výběru a levných cenách na

skladě má výrobce rámců a

odborný závod umělecký

J05. KIBOLIUKA
—Z vwHradoi Králové. Z

Též veškerá

ZO P lendáteant ě Binger Čo. akclová společnost pro šicl stroje.| v Hradci Králové, Jiříkovatř. 270.
SÉAOOOKOOKOKOOOOOOK

Přesvědčte se, že obdržíte praktické a vhodné

ZEN

ZEM

Ad

ů

Tit iocj PEEEEEEEGLUKE UE ara nižší
obdržíte v krámech s tímto znakem.KXXXKKXXXX

| |

Prádlo
pánskéi dámské. ——— P P vw .

:"0č m © n d U U d T 0 T Iskémvýběru. Í (
Výbavynevěst. nejlevněji u

fy. Stanislav Jirásek, specieimKatoreképrádo V Jiradei Králové.- — i
Ú vw

UNE a A nejlepšíjakosti,tudiž
nejlevněji koupíte u fmy 3sklad uhlí a dříví

Dodávám uhlí na povozyi na celé vagon i snížených s
cenách.Přímédohodnatíádoveno. sgonypři ý W Plotištích u Hradce Král.

——

Pro P. T. pány pekaře dodávám uhlí hnědéuejlepšíchznámek Též doporučuji svůj hojně zásobený sklad
na celé vagonypři cenáchnejlevnějších. dříví palivového, měkkého itvrdého. Z„m E „Ji

Majitel: Politlské družstvo tiskové v Hradei kralevé. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Amtonim Pochmom. — Tiskem bis.. | uihtiskárny v HradaiKral



Besídka.
„Po stopách událostí Starého Zákona.“

Píše Dr. Fr. Nábělek.

(Dokoně.)

Kdyby oáboženství naše nemělo za zna
mení božského původu nio než zázraky, tož by
nebylo postaveno, tak se mi zdá, ua pevném
základě. Jistě by tolik veledachů od nejstarších
dob až po dnešní den nebylo k němu přiloulo,
ale hlásili a blásí se k němu samostatní my
slitelé, nejdůmyelnější badatelé všemi směry
ve vědách přírodních, i v matbematice, vědě
nejpřísnější, mužové, kteří tyto vědy zbudo
valil Počet těcb, kteří neuznávali jsoacnosti
Boha Stvořitele, mizí proti počtu badatelů
v Boba věřících. K přírodozpytcům a mathe
matikům draží se slavná jména mužů vynika
jících bystrostí ducha ve filosofii u ve vědách
draho jiného.

Rozumnéma člověka znamením pravého
úboženství jest učení samo bez zázraků;
och otšem jest potřebl pro lidi sice dobré
čůle, ale rozumu nepronikavého; vždyť jen
málo lidí dovedov mysliti důsledně a přebléd
nooti důsledky pojaté myšlenky až do nej
zazších konců: k tomu je potřebí vědomostíi
z oborů jiných, neš z jakého jest pojatá my
šlenka, aby osazojící byl si vědom, zdaž dů
sledky neodporojí zákonům jinde poznaným a
dokázaným. Stroj pravidelně pracající a
účelně jest nejlepším svědectvím o mistra;
proto i mažové nejbystřejšího rozamu z díla
— mám na mysli stvoření, uspořádání přírody
— pašli Boha. Kristus Pán sám kárá ty, kteří
od Něho žádají znamení s nebe (zázraků), aby
ověřili: mělo jim postačiti učení, byli to lidé
čítející se k intelligenci. Opakuji, že zá
zraků jest potřebí též; však víra v Boha za
vírá v sobě i zázraky, použití příroduích sil
k vyšším účelům. Kdo je popirá, ať vysvětlí,
čím to jest, že právě v určitou doba, kdy jest
toho potřebí, aby dosaženo bylo jistého účelu,
síly přírodní účinek přivodí, že ti sluhové jsou
pohotově a mnohdy s větší silou nežza jiných
okolností. Mobl bych dovolávati se svědků mezi
nejslavnějšími přírodozpytci. Vedlo by nás to
dále než rámec tohoto článku dovolaje; předce
však myslíto, že bude na místě zmíniti se
uspoň o jednom, aby nebylo mi vytýkáno, že
mlavím všeobecně jen a neuvádím skutečných

říkladů. Sir Georg Stokes (1819—1903), pro
essor v Cambridgi, jenž zastával místo před
sedy král. společnosti věd, znamenitý badatel,
soudil o zákonech přírodních a sázracích takto:
„Bylo by nesmyslem opírati vůli tvůrčí svo
bodu, jíž jsou obdařeny bytosti stvořené. Jest
(existuje) schopnost, o níž máme vědomí vro
zené, svobodná vůle totiž. Pocifuji, že
moha voliti, abych bnal rukou na pravo nebo
na levo a podobně má se to s nesčíslnými ji
nými výkony... Však víme též dobře, že
člověk, jenž obyčejně jedná dle určitého pra
vidla, může jednati ze zvláštní příčiny ve
zvláštním případě scela různě. Nemůžeme od
mítati možnosti, že děje se něco podobného
v jednání bytostí nejvyšší. Myslíme-li si zá
kony přírodní, že jsou samy od sebe a samy
sebon trvají, pak nemůžeme připastiti u nich
odchylky. Myslime-li si je však zamýšleny a
způsobeny vůlí vyšší, nezbývá než připostiti
možnost, že bývají v jednotlivých případech
suspendovány (veplatnými učiněny). Ostatně
není ani potřebí, aby zbaveny byly platnosti,
mají-li přivoditi výsledek ležící mimo obyčejný
běh přírody. Může jiný zákon přírodní účin
kovati (zároveň), čímž se přivodí výsledek, o
nějž běží, aniž neplatoými se staly zákony,
jimiž řídí se obyčejný běh přírody.“ Stokes
objasňuje tuto myšlenku příkladem o hodinách,
praví pak dále: „Uznáš-li jsoucnost Boží,
jsonenost osobního Boha, pak ihned ztoho
plyne možnost zázraku. Trvají-li zákony pří
rodní jeho vůlí, pak může tea, kdo je míti
chtěl, chtíti i jejich snepensi. A kdyby někdo
v jejich suspensi spatřoval obtíže, není nám
ani potřebí domoívati se, ža byly suspendo
vány.“ (Natural theolcgy 22—25).

Za dob našich, kdy vidímo stále zřejměji,
kterak duchová se třídí, že zapomíná se již
různosti názorů.politických, národnostních...
a zdá se, že lidetvo rozestoupí se na táborv

NlanislavmAL2M DD- n A.

dva, na věřící a neznaboby, slyšíme tak často,
že víra a věda nedají so srovnati; uvádějí se
příklady z bible na důkaz, č: toma tak jest,
a kovají se lacíným způsobem zbraně proti
víře. Co zla natropilo pění na liteře, horlivost
lidí třebas i dobré vůle, ale nedostatečného
vzdělání, zkušenosti a rozimysla, nepochopení
pravého smyslu. Vzpomínám jen objevo Ko
peruíkova, Šestidenní biblického, pojme-li se
don stvoření za náš den o dvaceti čtyrech hc
dinách, stáří pokolení lidského, stáří světaa j.

Student se tomu učí ve III. třídě střed
cích škol, béře si to jako základ náboženského
nazírání na svět do vyšších tříd, ba i na oni
versitn ; myslí, že to všechno patří ke článkům
víry, a pak slyší často od věřících professorů
— názory zcela jiné. Jak to má grovnati?

Mají snad protivníci poučovati theology,
když církevní učitelé již dávno a dávno upe
zorňovali, jako sv. Augustin, že nesiíme hle
dati v Pílsmě sv. věd přírodních, a že zpráva
biblická nepodává skatečného průběha stvoření
světa; že Písmo sv. může se vykládati různým
způsobem. 8v. Jeroným kárá ty, kteří lpí na
liteře a vypočítávají na roky stáří světa. Jest
velmi pohodlné dovolávati se všemoboucnosti
Boží ve všelijakých záhadách nesnadných k roz
řešení, ale jest to nevědecké: pak snadno se
řekne, že náboženství je proti vědě. Což teprv,
když v učebnicích biblické dějepravy žáci mají
učiti se vócem, jichž v bibli ani není, jež jsou
i proti bibli. Nedivme se pak, když ti, kdož
volají, aby náboženství bylo vyloučeno ze škol,
užívají jako zbraně takových příkladů; u sebe
moboa býti i přesvědčení, že jednají správně
v zájmu pravdy, vědy a přesvědčí takto jiné.
— „Věcné poznámky k ačebnici dějin Starého
Zákona“ vypočítávají celou řada nesprávností
ve Školní knizel

Čím více učitelé náboženství budou pro
niknati myšlenkou, že Písmo sv. neučí vědám
přírodním, dějepiso, matbematice a pod., pc
pěvadž to není jeho účelem, tím více se budou
zamlonvati človéku myslícímu, a tím snáze se
přilne k náboženství. Zkonmejme, zdaž Ihc
stejnost k náboženství u maohých intelligentů
není zaviněna, aspců z části, nevhodným vyu
Čováním v náboženství: vzniká tím napřed ne
důvěra a pak nověre. Neuí vinoa nevěry vždy
zlá vůle; proto oeodsuzajme ihned, pokud ne
známe a člověka příčin nevěry.

Velikými díky jsme zavázáni mužům u
čeným, kteří znovu a znova třebas věci sturé
vydávají v rouše novém; pověděti a dokázati
znova na základech nových výzkomů a objevů,
co na prastarých zvěstech jest pravdy, jest
velkou záslahou, vždyť jen takto ony zvěsti
podržojí ceou a nabývají znovu věrohodnosti,
K toma jest potřebí rozsáhlých vědomostí a
zkušeností, i na místech údajů samých, jest
potřebí důmyslu a neobyčejné vzdělanosti, uče
nosti a opravdovosti, kteréž neodstraší ani ná
maby a nebezpečenství, ba ani obtíže sebe
větší, na něž naráží, seznamují-li veřící líd o
poměra pravdivých výsledsů vědeckéhobá
dání k Písmu sv. Bude jim odměnou vědorní,
že jednaní po rozkazu sv.Otce, jenž jim ukládá,
aby „dobře znali různé směry dneč
ních učeuců,— též aby neopomenuli
ničeho, co píle mladšíchnušla nového.
Mají si bedlivě všímati, co přitom
nost skytá nového pro ezegesi, aby
tobo bez odkladu použili literárně
ku všeobecnému dobru.“

Národau našemu zajisté slouží k veliké
cti, že právě příslušník jeho ve věci tak dů
ležité vykonal vědeckou práci, jež došla uznání
nejen v mocnářství našem, nýbrž i u států
cizích.

JLuiuteratura.
Nákladem V. Kotrby v Praze. Sebrané

spisy Bb. Brodského. Svazek VII. Motivy městské.
Část II. Seš, 87.—95. po 30 hal. — Křesť. Škola.
Čas+pis pro šíření ide nábožen. v čes, školství. Řídí
V. Špaček. Roč, V., čís. 23. a 24. S přílobami:
„Obrana“ pravdy křest. ve veřejném životě a „Rodinné
vychování.“ Roč, předpl. 7 K.

Z nakladatelství J. Otty v Praze. Lido
vých rozprav lékařských čís, 71.: O chorobách ledvin
a ústrojů močových, Napsal dr. J. Stock. Za 80 hal.

(s. 70. obsahuje Foornierovo naučení „Naším synům,

prací i celuloidové,

specielní klatovské prádlo

když dospívají 18. roku.“ Z fronc, přeložil Dr. K.
Bolíf. Za 60 bal. — Ottova Laciná knihovna národní.
Řada 29. Sr. Jerkovského: Včes u kapradí, Seš. I
a 2. po 20 bal.

Nákladem Unie v Praze. Dějiny umění
národa českého. Napsal Ferd, Lebner. Seš. 48,—55,
obsabají pojednání o malbách kostelních, s pěknými
barvotiskovými cbrázky. Sešit za 70 hal, — Spisy
Jalia Zeyera XXXIII Nové básně. Seš. 1.—4, po
40 bal.

Z nakladatelství benediktinské knih
tiskárny v Brně. Topografie drecése brněnské,
Nopsal A!. Hrudička. V L. seš, pojednává 0 zeměpis,
a statist. poměrech vůbec, o pomérech církov,, pří
slušnosti polit. a aoaduí, nato popis děkanství brněn
ského, ivančického, kounického, kařímského, modřic
kého. Za 2:40 K. — Kaoibovnynaší mládeže čís. 9.:
Kytice písní pro wládež. Kolébavky, koledy a mo
dlitby. Seš. 1. Z lidových a z národ. písní morav.,
sloven. u Čes, upravila J. Urbánková, Za 60 bal,

Nákladem družstva „Máje“ v Praze.
Zpívající rybu a tuleň, který kouří. Román dvou dětí.
Nap-al J. D. Konrád, — Svojanovský křižáček, Báseň
J. Vrchlického. O-a apisy v pěkaé úpravé a illostrc=
vané F. Šnujbergeni určeny jsou za dar mládeži. —
Za oponou francoaz. revolace. (Historie politického
zločivu: Ludvík XVD.' Píše Dr. V. Gabler. Seš, I
za 30 hal.

Z nakladatelství J. R. /ilimka v Praze,
Villakovy kaibovny. Roč. IX., av. 1.—3, obsahuje
Pierre Lotibov: Haremy, konzla zbavené. Přeložil dr,
J. Gotb. Za 1 K. — Sv. 4, ubsaboje J. Hlouchy;
Zatopa. S výzdobou dle japonských dřevoryt'n. Za
1 K.—- Malý čtenář. Nejlacinější obrázkový Časopis pro
mládež. Pořádají G. Smetana, J. Zelený a F. Prc
cbázka. Výchází dvakrát měsíčně, Roč, předp! 2 K.
— Willmkovy illastrované romány. Gil Blas. Dobrc=
družství inladého Španěla. Sešit 2 —4. po 30 hal,

Nákladem J. Kotíka na Smichově. Soc
boraé spisy Jos. Kejdany: Evangelička, Venkovský
obrázek. Za 120 K. — Šíleno. Venkovský obrázek,
Za 180 K. — Doktor Petřík. Povídka ze života,
Za 1-70 k.

Z nakladatelství J. Píše v Brně. Ep:
gramy (1901 — 1906), Sepsal L. Havloj. Kniba drabá
a tfetí. Za 2 K. — Dějiny markrabství moravského,
Stručné vyda.í. Píše R. Dvořák, Seš. 16. a 17 za
80 bal. ,

Příroda a Skola. Měsíčník přírodovědeckýa
Časopis pro vynčování přírodovědné, Vydává pref. Jan
Kranick. Čís. 3, Vychází měsíčně. Roč, přelpl. 8 K
přijímá admiuistrace v Moravské Ostravě,

Kalendář českých pekařů na r. 1907
roč. 15. Vydal V. Zařecký v Praze,

Ošetřování užitečného ptactva v při
rodě a v domácnosti. Napsal J. V. Cbmelař
v Coroastově p. Bohdalov. | Nákladem M. Brzka
v Cbotěboři. Z1 60 hal.

Hlasy Svatohostýnské. Měsíčník lidový,
Roč. II., čís. 9. Vydávují a vedou členové řádu To,
Ježíšoa na Sv. Hostýně. Celoroč, přetpl. 70 bal.

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních
PRARA-I,

č. 145 at., Malá Karlova
ul. čís. 29nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes
60 roků na Malém ná
městí pod loubím) dopo

ručuje se

ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího aš k bohatému fi
Suralnímu provedení a

Stce$ se šelemnými
rámy, sítémi vsazením.

Veškeré rozpočty, skizey i odborná rada bezplatně
vší závaznostijhku definitivní objednávce. , bono

PRE“Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání,|

NIELWLETa

piKCOKIOCZELKTKYM

-Pavavavatava(o02
EZULL

Založeno roku 1836.

doporučuje a zákazky obratem

vyřídí



© „
Sklo zahradnické

do pařenišť franko na každou stanici
nabízí:

24/24 cm.. . . 9 bal.
2626, . .10,
3930, . .M,

fermežový tmel (kyt) . 19 „

Diamanty
se zárukou za bezvadné řezání

GP“ kus za 4 koruny ij
poštovní dobírkou

K. V. Skuherský,
cís.akrál.dvorníW dodavatel

Hradec Králové č. 303.

C proti hotelu „Merkur“. XL K
KAKAO M OKOKOKOKOKOK

Veledůstojnému

duchovensívu!
Y Praha-l, ni.

dan Slaněk, „z su
Konriktaké ul., ovučený paně aeonvi ul., p spe
cielné na kost náčení, dovoluie

i doporačiti svůj hojně zásobený
uklad ve vlastní dílně ručně praco
vaných kostelních nádob a máčiní,
jako: monstrance, kalichy, ciboria,
ampy, svícny, kaditelníce, kropen

ky, patenky, nádobky a t d., vše
v přesném slohu církevním. Staré
předměty znovu opravuje v původní

utenci a jen © ohmí zlatí a stříbřá. 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 9d nej

jednoduššího do nejstkvostnějšího. Obydštn kostelům úleva v placení. Více uznání po ruce. Žádnépresované vý
bezcenné. Vše posílám jíž posvěcené.KOOKAIOK

Josef
Krejčík

V PRAZE,
umělecký závod so

= chařský a řezbářský.

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

do měuje a v aš hvobymám: sochy,oltáře,

Hbyet a ey outebě,řasPi, ut, pb
promie, nábytek a

dící se sa dárky.

Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

Renovacestarýcholtářů akostelních sařísení.

Sklad na Velkémnáměstí č. p. 39.

É pů Évedle y.
Král. Vinohrady, Karlova třída č. 6.

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

Poustkova

Plzeňská pivnice
v Kolíně.

Založ. r. 1869, Založ. r. 1869,

Útulné, vzdušné restaurační míst
nosti vodními vontilacemi opatřené. Sní
daně, obědy a večeře v každé době svě
domitě upravené. Znumenitý. vyhlášený
Prazdroj a pardub. Porter. Mejlepší do
poručeví 8l. farních úřadů při dodávkách
piva v labvích a v soudkách pro visitační
hostiny a pouti.

Nejreelnější obsluba

Pro porady 8 schůze zvláštní místnosti.

ZlatámedailiePnrdubice

1903

Nejlepším mýdlem jest

a touto ochrannou známkou.

"ojiupom381Z:G061UÁpuorT

"9061ZH8d9[llepom93812

Videň 1906 Zlatá medalie.
Antverpy 1806. Zlatá medaile.

které jedinědupujte a žádejte !:„MONOPOL“

Telefon 914.

"Továraí sklad PLZEŇ, Saská ulice číslo 7.
Telefon č. 416.

K době

Vánoční
doporučají uctivě

Petra Buška synové
uměl.závodsochařskýa řezbářský

propráce kostelní

T ATODNOVŮ j

(Čechy).
Zal. 1653.

OKO OKO KOOKKOKCKOOK

Ilnstruje
Jiří Sahula. K. L. Thuma.

Stran 175. Cena 1 K 10h franko.

Knížka obsahuje 9 rázovitých hu
moresek podaných formou populární.
Hodí se velmi dobře všem přátelům
svěžího a nezávadného bumoru.

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna
w Hradci Králové.

OA AVON > 5
4 Ů; a PS N/A xASO

Čtěte!3
Z domácnosti soci- M

álních demokratů. E
a Řada li. B SRP>PíšeHradecký.

Vyšlofijakof9. a 10. číslo „Časových Úvab.“

Již prvýfdíl hořejší práce těšil setak značné
pozornosti, že byl vydán v II. vydání. Zajisté že
i II. řada, která ještě zajímavější světlo vrhá do
poměrů ve straně socialistické, bude čtena se stej
nou horlivostí.

Stran 64. Cena 16 hal.

Při hromadných objednávkách větší sleva. "NG
Objednávky vyřídí obratem

administrace „Časevých Úvah“ v Hradci Králové.

U n

B Čtěte a rozšiřujte
tyto spisy, jež právě vyšly

v II. vydání:

Z domácnosti sociálních demo
kratů. Prozrazuje J. P. Hradecký.
Cena 16 hal.

Jubileum márianské a Lurdy.
Píše Dr. Fr. Reyl — Cena 8 hal.

Husitství a svoboda. Píše Jiří
Sahula. — Cena 8 hal.

60

SUR BB
Z „Časových úvah''

posud jsou na skladě tyto spisy:

če asenovyzáležny.. .... 8hUčtesez dějim....... +... 16,OslavaHusova-2 8,
Hradecká kolej Tov. Ježiševa r. 1696.. . 8,
ŽalobavyděděnceXIX.věku... --- 8,
Otrestusmrti -2.2 4,
Zrušení řádu jesultského. . . 8,
Vládažídovstva. . . .... -2 + 8,Blížek Ríimu-o 8,
Moderní choroba a její protilék (o tisku) . 8,Vyznánístaréhohříšníka|- .. . .- « 8,
O ev. zpovědi... . 8,Svépomocdělnictva...... . . +. 8,
Pryč s dogmaty . . .... .. .. . < + +.. 8,
Fara katolickáa protestantská. . .. 8,
O úpadku náboženství mezi protestanty . 16,
Zpráva o sjezdě českoslovanských kalokůvHradciKrálové... 4,Vellkýbiskup-ee 8,
Důležitostpravéhonáboženství... ... 16,
Pokeraa náboženství. ............ 5,
Zakládejte odborové spolky . - - - « - 8,Husitéjindyanyní.... -<<+++.u,
Několikslovopapežství... - ..-.. 8,
Katakomby -< + 4 8,Českénáboženatví. -<< +..16,
© ústavním životě v Rakousku . . . 8,PlusVll.aNapoleon|... . <+ .
ebevraždystudentů... ........ .... 8,
eská konlesse . . .. . - . . <. + <. 2,UÚčelnostvpřiredě-. ...... .. 16,

Pohřbivati či spalovati mrtvoly? . . . . 8,
Moderní náboženství Masarykovo |- . . 8,
Jubileum marlánské a Lurdy . . . 8,
Otroctvízrušeno křesťanetvím......... 16,Spojenciepiritistů.. ............ 8,©manželství-......... 2 8,
Braňmesetiskem... . ..... 8,OzázracíchKristových. ....... 16,
Jest úcta Panny Marie oprávněna?ř . . . 8,WávětěvouuSlované... ....... 8,
Volnékapitolyo spořivosti —-....... 8,

Objednávky vyřídí

Biskupská knihtiskárna v Hradei Králové.

O
(= j a

l Ú i ,

U OB



Půjčuji za nejmírnější poplatky

divadelní
Moblekyli

všech druhů
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě

zásobený sklad

R Oem historických.Antoním Měkota,

HradeoKrál., Pětidomy,č. 2.oč

v | 4. obrazy, — křížové

0 tářní cesty—| postní

obrazy atd. ZZ
doporučuje

„ Hlávka, atelieroje ovníPra ba-Vinohrady,
Čelakovského ul. č, 9.

Nákresy a vzorky franko.
Na sta doporučení k volnému nahládnutí.

KDO
C. k. místodržiteletvím koncessovaná.

Realitní kancelář

[nž. G. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje ae ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak technické,
tak právní vyřizojí se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

sabraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“,
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

B Pár"Jy
statných koní

vhodných k potahu i do kočáru levně
prodám.

Adressu sdělí administrace £. L.sc sa
Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pla X
(pravá podoba)

světlost obraza samého 25X30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkusném

passepartout nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárná
v Hradel Králové.

100 dopisnic s týmž obrasem věrně po
danýmKB..

ú*ř

JR Jm

Na skladě jsou též dopisnice s obrazem
Lra XIII., + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Doubravy,E- JJ

BC ma,

AH: belPojoooer1u0otged"11105000100 dabváDondajajopáda ©7| o

Paramenta.

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů,

praporů a kovového máčiní.
3 Uenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.
UTUTNAPORNNORRATCNZKANSAKENEYONTZNNNNWNKNÍ

Malinský křen
6kg od3—7Kpoštou tranko,10kg

drahounevyplacené,ní dobíreep- m

Václav Boh. Jelinek,
statkář a člen spolku křenařů

v Malíně č. 42. p. Sedlec
u Kutné Hory.

dary vánoční
asvedl jsemj

velkémB i s rámem jjj

W
J. F. LANGEANÉ,

c. a k. dvorní fotograf
Hradec Králové

Adalbertinum,Knok
Biskupská knibtiskárna v Hradci Králové

nabísí školní knihy:

l. Malý katochismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 830h.

2. Střední katochismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 64 k.

9. Velký katochismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného 80 h,
Katechmy valné disbupůEouabýehveVldnédno9.dana188
Prodej pro knibkapce jako z c. k. školního kniho

akladn s 18%,slevou proti hotovému zaplacení,

Roadílení v pro chodou školní mládež neděje se

+ phuré ctvímc. k. okr.škoníchrad, nýbržza 11— jež om vlepeny jsou 8přín ujn
světloním"doKaudého výtisku — vydají se iv
adného druhukatechismu: re chudé. Dlepoměru,v jakém
techismů pro tu kterou skoluzakoupeno, scela spraved

livě dostane"se poměrný počet (přes 18) pro tutéž školu

zdarma pro chudé.

Mravný hoch
pokud možno z měšť. školypřijme se do učení u
Jos. Kieslicha,

majitele uměleckého závodu pozlaterněského
v NradeiKrálové.

ČSDC
Uměleckářezbářské práce
jeko:kříže, rámoe, ozdobné
předměty prodomácnostatd. provádí

závod řezbářský

Josefa Soudila
v Hradel Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmi mírnéDOJ
Alelier sochařsko-řezbářské

pro práce koslelní

rýne| J> NUNIAKAV HRADCIKRÁL.,
PĚTIDOMÍ Č. 286.

443

Doporučuje se slušně P, T, dacho
venstvu k provedení uměleckých prací,
jako: oltářů, kazatelen, křtítelníc, spo
vědnic, Božích brobů, křížových cest
v reliefech, soch světců, krucifikaů,

rámů atd. atd.

Ne

Opravuje a obnovuje staré
kostelní práce.

Výkresy a rozpočty na požádání.

JAN STOUPA v Praze,
Václavské náměstí číslo 32.,

doporučujevždyve velmi bohatém výběru

krajkové záclony,
v cenách pro 1 okno od K 4— do K 40—.

Tylové záclony. . . ...... od K 16— do K 60—
Úzké krajkové sáclonky (vitráže) 1 m od 50 hal. výše,
Uzké tyloré záclonky 4 mod K 2— výše
Vitráže, „Brise-Blage“ ©.. . od K 240 za I kus.
Krajkovéstory.—. . .. od K 6— do K 20—
Tylovéstory. <... . odK9—doKbo—
Story »Bonne-Femme«e. . .. .... od K 7— výše.
Draperlie krajkové . . . .. ... od K 150 do K6—
Záclony krajk. na metry k stříhání 1 m od 5Ohal. výše.
Batistové záclony barevné . . . 1 m od50 hal. výše,
OB“ |ilustrované cenníkyzdarma a franko. "i

T507a u
Dra.Ant. Brychty

VADEMECUM
seu Brevis synopsis materiarum et
casuum in cura animarum freguen

tiorum.
Stran 5848*nabízíza sníženou cenu
K 160 (místo K 3-20)

Biskupská knihtiskárna.

iřeséná livéy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabisí

Biskupská knihtiskárna,

První český katolický závod ve Yldni

František Ruber
Dílna ku vyšívání

c" zhotovení ko
stelních rouch,

„korouhví (balda
- chinů), nebes a
spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,křížeatd.

oVýdeň,
VO. o., Seiden

| Basse čís. 35.

“ Naukázkusasilá
se vše framco.



Doporučujeme==
mnan Nolinskou cikorku!

X C2 X692 XGODXCODKGE2 X Založenor. 1860.
Vyznamenán státní medailií.

Jan Horák, Veledůstojnémuduchovenstvu o =doporučujese Děstojným pánům katechetům!
soukenník první a nejstarší odborná dílna pasířské a Phodný„dárekdívkám—zejménaka konci

v Rychnově nad Kněžnou Karla Zavadila
zesílá na požádání vždyeo n L +mda krtonéč sa, 1D Malka NáPOdak zhotovení veškerých ko

nejnovějších druhů pravých stelních nádob ze stříbra, ,
b h kovů,odnej- (Sv. Hedvika.)

vlněných látek ono 8 jiných ko
své vlastní výroby, jakož i tu- i cizo

jednoduššíhodonejskvostněj

zemských.

Novinka: “iij

»CBIXCB3

šího provedení, v každém| CY Dějepisnápovídka, napsal Alois Dostál,
vzorkua ryze církevnímslohu. s pěknou obálkou A. Kašpara. 6 archů cena

X663(XICE3X63X

v Vše přesně,čistěa důkladně pouze 70 h. Pro chudé nádavky (9,).

Cetná uznání zvláště z kruhů vele- ahotovujese vné pastnídílně Račte dívkáma rodičůmdeporučovati.
důst. duchovenstva svědčí o poctivé ob- jen odeánbív inén 1du- amí dodati veledůstojnému du Výtečná kapesní příručka:

chovenatvu práci trvalou 8
uměleckousa cenypřimětené. Praktický výklad Malého katechismu

sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení. ý

CODXCBIXPIII

Učiňte, prosím, malou objednávku na Veškeré vzorky jsou Jebo (Františka Kalvody) K 1:60,

zkoušku. ken Milostí revido- NáklademR. Prombergra knihkopce

Velejemné látky na taláry. Mešnínádobyjen v ohnl v Olemeuci.
Též na eplátkybezzvýšenícen! $ | o S vynádobko: o

X PI X O2 KROIX CBI XKPI X stelníchse ryle, řádněa OOOO0000000C
—— levněvyřisují ———Všezasílá jen áán

Vsorky, '"spočty,nákres. . —- výtečné chuti; sásilky 6kg. franko
Ň hoto zbosínaukázkufran o dob. zelená od K lt:E zkně

K so zašlou. pražená od K 18.„ Chudšěím kostelům možno splácet bez přirážek. Každé.skouška nadmíruuspokojí
OB“ Sta odporučenía čestnýchuznání po ruce. “jj

oo mnooo ánějí a jaoilovnějšíné| Protmrledtmojédnchovomrookavonpřísnů Fr. delinek,Slatiňany,Čechy.

kostel s |
prádla, praporů, příkrovů, koberců a

Kovového náčimí ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

šeobecná úvěrní banka
w Hradci Králové,

filiálka ve Vídní VI., Getreldemarkt 18,

přijímávklady od 1 K počínajena
úrok 4,- 59, dlevýpovědí.

Josefa Neškudly 1 Yi Zárukahotověeplacevýchzávodníchpodílů,fondů©| reservních A jiné ca. K 400.00000. Složní lístky

Jablonné Or 6 KARL A ADAMCE, pošt.spořit.zašlouse na požádánízdarma.
V ab onném n. . č. B „ dodavatele na biskupskýkostel v Litomé- Poskytuje půjčky úředníkům, učitelům, důstoj

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. — řicícha četných jiných věžových hodin, na níkům, obchodníkům a vůbec důvěryhodným
Obrázkové cenniky, rozpočty, vzory a hotové zboží městské jatky v Praze atd., odporučuje se osobám všech stavů na výhodné splátky.
k výběru frauko. k vyhotovení všcho druhu věžních hodin Poskytuje záloby na cenné papiry a skvosty a

Adresování vždy doslovné se vyprošuje. se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky; | zabývá se všemi obchody bankovními.cena levná, jakost výborná,

Ď000000
JAN KALIS,

hodinář a zlatník v Rychnově n, Kn.

na zpracování ovoce, fudohniny č= o| SM
© č i

Po o -8 a školyhudebníP
LE Jos. Tomášek |; 3+| 8

k S 2 M | —*pro všechnynástroje :—
- ve Vysokém Mýtě, C | «š ki BA v nejhojnějšímvýběru
pu dříve sávod na sušitkováníovoce,saložený R| 55 B „ | ge stále má na skladě
PTYr. 1866,nejstarší svého druhu vČechách 4 | z © í | SS

—nablsí— 3 © E3 0 kn ikupactr aatikuuntikrariat a
koňak,slivovici,borovičku,Jeřabinku,| | m 7 = uvod hudební=
rumya. puče Wc ,sladké Svocné = z Kste B h d 0, erven no borůvko edic Ů

nalný)vínasladkávínoŠumivéanraňské). 'á s 53 0 ana )
rů lášt ři tak R DědAlovellevnýkolemvýbornou ko) Ielichara 

slivovici, vše vlastníhopálení a Fan vvýroby. | | nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní ho- | K2
Závodvyznamenánbylnejvyššímicenami:roku dinky všech druhů a soustav. Pendlové hodiny | E2X v Hradci Králové.

hnt Mjob. výs.svě n: demedaili v krásných ořechových skříních. Zluté a stříbrné eD (Býv.závod Pospíšilův, založ. r. 1808.a diplomemslaté me am ji| skvosty, jako: řetízky, prsteny, náramky, jehly | jeá
nými diplomys právem rašení slašéP aosle A| a j. v nejmodernějším Droredení1 úplnou rukou / "28 — Denní prodej norin. —

Vzorky zdarma a Iranke, DD 26 VEEZSY,
Děvěryhodnýmudsilkyna výběrtéš i masplátky PÁ VV ý SS 7 (GB(EDAEDes svýšení cen. — Zalošeno r. 1848. i BTONAAKAVA A NKATAAV

seem RŮŽIČKAARŮSSLERa em
LoddilTovární aklad suken a jemných látek.na. xCeny levné a povné, ry"j :

— IL oddělDámské látky hodvábné, vlněné a prací. Očekávají
PR kolovémplacení| (IL oddil Koberce, záolpny A výbavy RC PAVĚREY. —jmunašich závodůber noveného.nákupu,

L dlovy. vNB. Zvláště upozorňujemena naše. zefírové kamafasy a trráme v dokonalé úctě
specialituvéby R.4n
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Ještě něxteré poznámky k řeči
p. prof. Masaryka.

VII.

Prof Masaryk tvrdil, že katolíci jsou in
feriornimi nejen národohospodářsky, vědecky, ale i

čně.Víme, kam slovem tím mířil;i uby
vání obyvatelstva v ačkterých zemích — dle
jebo mínění katolických — chtěl přičísti na
vrobcírkvi katolické. Pan professor tvrzení své
etstieticky těžko by dokazoval o zemích v pravdě
katolických; Francie, kteroa jen na mysli míti
mohl, jak je katolickou, to vidirne dnes; církev
úpl pod vládou zednářskou. Nedávno přinesl
časopis „F gsro“ výsledek ačítánilidu ve Francii
a dokládá: Hrůza pojímá každého Francouze, jak
apadáme; počel narozenců stále ubývá; půjde-li to
lok dále, rok 1908 bude prvním, ve klerém více
lidí zemře a méně se jich narodí, číselný úpadek
národa a vymírání galského lidu naslane. A to se
stane v době, kdy v Německu činí přírůstek
novorozených 15, a kdy okolní národové všichni
mají průměrně zoačnou a stále rostoucí číslici
poroda nad číslicí ročních úmrtí. Jaký strach
jde z tohoto fakta pro nás.“ A jmenuje pak
kraje, kde porodů je vždy méně; a jsou to
anad kraje, kde převládá smýšlení katolické ?
Nikoliv; právě v socidlně-demokratických| radi
kálních, atheistických departamentech klesá počet
nově narozených; kraje. kde duch katolický dosud
žije, vykazují přibývání porodů. To jsou zřejíé
důkazy, co je přičipou mravního úpadko ve
Francii: ne náboženství katolické, ale odpad
od něho. Náboženství naše přísně zapovídá ony
bříchy, které zaviňají odlidňování Francie.

A tuto Francii, nevěrou a nemravností
prosáklou mají mnozí radikálové a pokrokáři
naší za vzor, protináboženské štvanice tamější
přenášejí mezi lid náš. A nepomyslí, že s ú
padkem náboženství klesá důstojnost člověka,
klesá mravnost a 5 mravnosti byne i národ,
jak na Francii patrno. Zoamenitý anatom ví
deňský Dr. Hyrtl významná pronesl slova
v řeči při nastolení svém za rektora univer
sity; týkají se materialismu, k němuž část mo
derní naší vědy dospěla: „Dejte tomuto neutěše

FEUILLETON.
Pro spravedlnost.

Píše V. H. Poličský.

Znáte starého Jelka?
Neznáte! Jest městským radou městečka ve

východních Čechách. Rázovitá postava, jedna
z těch, které vyrůstají v těžkých našich poměrech
jsko kleč, ostrými horskými větry ošlehana a pal
čivými mrazy utvrdlá Poctivec, dobrák, borlivec;
maloměstský Demosthenes, sekáč, radikál, oposič
ník — ale vidět mslé dítě u dveří, chudačka
zimou se třesoucího, hned má oči jsko dubnovou
oblohu a dal by poslední! | Ano takový jest
starý Jelek.

A takovým vždycky byl v životě — a proto,
jsk říkává; často trpěl pro spravedlnost. Ale
v Písmě sv. stojí: »Blaboslavení, kteří trpí pro
spravedlnost; neboť jejich jest království nebeské.«
Za dobrotu hned zas býti odměněn dobrotou, za
úsměv hned zas dostati deset úsměvů a za trochu
lásky kliditi bned překypující míru vděčnosti —
toť by nebylo žádnou zásluhou dělat dobro. Kdyby
tak znamenitě dobrota 8 spravedlnost se vyplácela,
jistě že by neše praktické století vypsalo podíly
akciové společnosti »pro konání dobra a sprave
dinost: v malém i velkém.«

Ale abych se vrátil k našemu sterému Jel
kovi. Jednou pro tu svoji velkou spravedlnost
byl by se dostal málem do rukou neúprosné
spravedlnosti. —

Před několika lety bylo to v našem městečku
jako za těch francouzských vojen, když chodívali
tajní paliči po městech a zapalovali příbytky nad
hlavami klidných měšťanů, Každou noc někde
chytalo. Hasičský sbor byl ustevičné v pohoto
vosti, Lidé celé noci nespeli, čekajíce, brzo-li

nému učení zapustiti kořeny v myslích nevzdělaného
lidu, vyšlete apoštoly jeho k tisícům a tisícům, pro
něž společnost lidská má pohotově jen práci, strá
dání a tyfus z hladu, a uvidite, jaké štěstí lidstvu
to přinesete!Od.rzte od sebe víru, a samovražda
duší vašich učiní z pyšného pána tvorstva —
hromádko dosikatéhbo hnojiva na polel Pak
člověk není ničím více, než prvním saavcem, jen 0
něco hůře je na lom, než jeho příbuzní: „učiti se
ještě musí trpěti bez útěchy, nařikati bez vy
svobození, umříti bez naděje.“ (Viz: Polifka,
1. c. str. 45).

A liberální professor národního hospo
dářství Emile de Laveley táže se: „Může ci
vilisovaná společnost dlouho obstáti bez ná
boženství? Je mravnost bez víry v Boha a v ne
smrtelnost duše pravou mravností?“ A sám
odpovídá rozhodným: ne! „Bez těchto dvou
pravd není ničeho více, co by mae rozumně zdr
žeti mohlo, abych nehledal prospěchu a roz
koše vlastní na útraty blaha ostatních...
Moho-li se obohatiti a při tom ujíti trestají
címu zákonu, proč bych tak neudělal? Lesk
zlata dá člověku brzo zapomenouti na skvrno
oa mravoftm jeho charaktera. Nevidím žádného
rozumného důvodu. pro který bych se zdržeti
měl nějukého nenáležítého čína, pokud bez
trestu zůstává a ažitek mi přináší... Čest!
Co záleží na ní člověkupo rozkoši dychtícímu?
Svědorní! Bez Boha není svědomí... Bez ná
boženství byl by pád do barbarství nevyhnu
telný.“ (Viz: Laacher Stimmen, B. 36. S. 27,.
Bývalý španělský ministr Don Al, Pidal y Moa
na vjezda Španělských katolíků r. 1889 pronesl
tato slova: „Učenec,jenž sám si vystavuje patent
moudrosti, hlásá se své stolice ačitelské: Není
Boha. — S úžasem slvší to vrchnost, přeloží
to pro své svědomí: Není spravedlnosti, —
Zavzní to v uších zločincových a řekne si:
Není vioy. — Zaslechne to mladík a ozavírá
důsledně: Není ctvosti. — Doví se o tom
poddaný a řekne si: Není zákona. — Sestoupí-li
toto učení na ulici, teče krev a za rachotu děl
slyšŠeti řev revolocionářské luzy : Pryč s Bohem,
8 nebem, věčnosti! Věda dokázala, že je to
klam a mam. Nežádáme ničeho, než pekla —
neexistaje — a rozkoší, které mu předcházejí.“
(Viz: Nilkes, str. 16).

někde na podmestí nebo v městě červený kohvut
na střeše se objeví. Mužští zdivočelh. Předstírajíce
péči o blaho obecní, schazeli se pod mocným vli
vem hasičského hesla svšichni za jedn: ho a jeden
za všechny« na večerní besedy v hótelu su Jelků«,
sv pivovaře« atd, Akciový pivovar byl nucen do
plňovati zásoby sklepní, hostinští dělali dobré
obchody, a tváře občanů, jakkoliv těžké starosti
o blabo a bezpečnost je tížily, nabývaly plnějších
tvarů, růžovější barvy. Ženské, zaméstněny jsouce
hledáním odvážlivého původce strašných požárů,
ztranly úplné smysl pro domácí pořádek a nepo
všimly si ani toho, jak úskočná strana mužská
využila příznivých okolností ku zradě vznešených
sbstinenčníchzásad,ježs takovýmúsilímv tichém
krubu domácího štěstí jim vštěpovaly. A když i
některá tu a tam z omámení se vzpamatovala a
nad pozdním příchodem blavy rodiny svůj nelí
čený obdiv projevila, zaslechla deprimujicí odpo
věď: Dobra, my zůstaneme doma, mý 81 po
hodlně lehneme — ale pak půjdete hlídat vyl
Tadyhle člověk je celý utrmácený, ušlý — čekal
by doma oznání . ...«

»No — prosím tě!l?«
*A nemám pravdu? Představ si, kdybys ty

přišla takhle ušlá domu — a já tě takhle křivě
přivítal. Nebylo by ti to líto? Nebolelo by tě to
v srdci?«

oTak já už nic neříkám l«
Ale urežená mužská strana cítila jednou zas

»Jo, jo — snadno
se to ublíží — ale napravitl« — pak ještě cosi
bručel o poslušnostia úctě až do hrobu tmavého,
nejtmavéjšího — a za chvíli na to jeho rozbol
něné srdce uklidnilo se v míruplném sladkém
spánku, v jehož růžovém rámci znovu se mu

stolní společnost strejčků, vše tak milé a drahé
jeho srdci. Ucítil strašnou žízeň.

Národ mravně sešlý masl hynouti, to je
pravdu historií dokázaná. Proto, kdo miluje
opravdově národ svůj, musí opříti se podvrat
ným onémsnahá o, které směřují k odkřesťa
nění lidu našeho a tím k odstranění všech
ideálů mravních a vlasteneckých.

Pan prof. Masaryk otřel se též v řečí své
o av. Alfonsa z L:gouri. Nedivíme se tomu ní
kterak. Vybízel k odpadu od církve; jak by
tedy neožil také on té zbraně, kterou únlavní
nepřátelé národa našeho vyuašli a pomocí ní
šířili heslo „Pryč od Říma“, aby Čechy pro
protestantské Prusko spíše připravili. Co pro
vinil sv. Alfons, že se na něho vrhají nepřá
telé církve? Napsal knibu, mravověda, aby
zpovědník úřad svůj řádně zastávati mohl.
Zpovědník je léxařem duší; musí tudíž nemoci
duše, bříchy znáti, aby duše ze záhuby vytrhl.
Proto musí spisovatelé takovýchto knih psáti
též o jistých věcech, které, jak sv. Pavel praví,
„mezi křesťany nemají býti ani jmenovány.“
Správuě pozoamenává prof Ihering: Vysvětlení
takovýchto věcí může býti přikazáno, a to
v tom případě, kdy vědecké a praktické zájmy
zmínky o takových věcech vyžadují, jako ku
př. při otázkách lékaře, vyšetřujícího soudce,
nebo při přednáškách anatomů, f)siologů. Lé
kařství, právnictví, fysiol gie, zkrátka věda
vozná dičeho nedecentního, ovšem předp.kládá
se, že je to věda, která o předmětu jedná, a
be dychtivost, která pod rouškou vědy v kalao
se hrabe. (Viz: Haeriog: Dar Zweuk im R-chte,
I. sv., str. 474.)

A jací jsvu to lidé, kteří první opovážili
se potřísniti nízkou potnluvou, světce, který
z touhy, zachrániti Bobo duše, opustil svět,
jenž etkvěleu sliboval mu karieru, a stal se
přítelem chudého lidu, jemu náležela jeho láska,
jeho působení, jeho život? Jsou to mužové
čestní, bez poskvroy? Postavy Šlechelné, pro
dobro lidu nadšené? Nic takového| Nemusím
cár lčiti onu čistou trojici: ©Graszimunna,
W.lta, Bergra, stojí před námi v mravní své
skleslosti, a každý poctivě smýšlející člověk
odvrací se od nich, od těch, kteří volali:
„Chraňte své paní! Zpověď je krozným nebez
večím pro mravnost národů. Pryč se zpovědi !“

Pr.f. M-aarvk přímo Geútečil na zpověď,

»No, stará bude již hubovat — ale na ty
ohně ještě jednu !«

»Jskou: ještě jednu?« zavzněl nad spícím
hlas, Ostrý zvuk hlasu rázem probudil spícího,
Byl již den — sluníčko svítilo do pokoje..

»No ještě jednu —!«
»Franc, mně se zdá, že —| 7«
»Co se zdá, je sen, Ji povídom: »ještě jedna

hodinu budu spát — a bastale Mužská strena

ným bručením odvrátila se na druhou stranu.
To byly časy| Takové se již nevratí. Bač

korové tenkrát rostli v brdiny; v rodině byl
muž všechno: ochránce krbu zaštita be pečnaosti,
sila slabého pokolení, věž doufiní a důvěry, kratce
hrdina dne, vládce neobmezený, kterého na prestol
vynesly šťastné a příznivé vlny okolností,

A kdož ví, jak neblaze byly by se utvářely
poměry pro rovnováhu viády rodinné, kdyby
Prozřetelnost nebyla vyvolila pana Jelke, aby se
stal rodinného klidu a pořsdku obnovitelem.

Jednoho dne sedela četná společnost v hó
telu u Jelků, když pojednou tichem ncčním za
vzněl známý poplašný signal hasičské trubky: «Tra
—rál Tra—ra|

Jelek vylítl jako žhavý, Co bys napočítal
pět, vyřítil se ze dveří, v jedně ruce tesák a ve
druhé helmici. Dle kouře a vyšlehujících plamenů
poznol, že hoří na podměstí. Pustil se rovnou na
»Vale=, přehoupl plot, aby nejkratší cestou dostal
se na místo požáru. V tom ale vidí, jak mibla se
před ním postava, prchající z té stranv, kde ho
felo stavení. Za prchajícím kvapil bouf lidí,

»Chyfte ho paliče| Chyťte h—m6—6—6le
Do Jelka jako když vlítne elektrická jiskra,

Několik dlouhých skoků a již byl prchajícímu
v patách. Dunivá rána do zad — a palič s vý
křikem padl na zemi.

Zatím doběhl na místo tské četník, kjtrý



proto nebudeme se zabývatí ovedenými potu
mi německých hlasatelů: „Pryč od Říma.“

enom dva výroky ovádíme, jak o důležitosti
zpovědi soudí sami protestanté. Angličan pro
testant Fitz-William ve svém listě k Attikoví
takto nadšeně o zpovědí píše: „Možno uěkde
jinde něco podobného nalézti? Svědomí jest
zde před soudnoo stolicí Boží... Vinník je
tu sám svým žalobcem, ale ne svým sondcem.
Zatím co protestant jen povrchně se zkouší, ve
své vlastní věci soadí a shovívavě se rozhře
šnje, jest katolík jiným přísně zkoumán, oče
kává svůj rozsndek s nebe a toaží po útěchy
plném rozhřešení, které se mu ve jménu Nej
vyššího uděluje nebo odepírá. Jak podivabodný
to prostředek, aby mezi lidmi úplná harmonie
v plnění povinnosti se zavedlal“ Pozoruhodný
je též výrok Leibnitzův o zpovědi: „Nemůže
se upříti“, píše ve svém systému theolcgickém,
„že zpověď jest zařízení božské mondrosti, a
jestliže co, tož zajisté toto ustanovení v křest.
náboženství je výborným a chvályhodným, jemuž
se obdivovali i obyvatelé Číny a Japouska. Nut
nost zpovídati se odstrašaje zajisté muohé od
hříchů, jmenovitě ty, kteří nejsou ještě zatvr
zelí, a kleslým poskytuje útěchy; máin za to,
že moadrý zpovědník je důležitým nástrojem
k záchraně duší; neboť rada jeho přispívá
člověka, aby náklonnosti nahradil, pokleslou
mysl pozvedl. Jestliže vlidských záležitostech
sotva co lepšího lze nalézti nad věrného přítele,
jak vznešené to teprv býti musf, když tento
přítel neporušitelnou svatostí božské svátosti
zachovati věrnost a přispěti ku pomoci jest
zavázán !“ (Viz spisek biskupa Dra. Eggra:
Potapy zpovědi, Wurasdorf, str. 17.)

Prof. Masaryk ačinil též narážku na probabi
lismus sv. Alfonse. Krk bychom na to dali, že
vyjímaje theology na schůzi přítomné, nikdo
cevěděl, co probabilismus vlastně je a myelel
si asi, co hrozného církev katolická probabili
smem tropí. Bývalo by bylo podívanou velice
zajímavou na p. prof. Masaryka, až by měl
vysvětlovati, co si pod probabilismem myslí.
Rozhodně správně mu nerozuměl, jinak by
býval o něm mlčel. Na světě je mnoho lidí,
kteří chtějí všema rozurměti, a mlaví o věcech,
o kterých ta a tarm něco zaslechli, důkladně
jich však neznají a domýšlivým svým talave
ním jen si škodí.

Že i papežové špalní byli předvedeni na
důkaz „zchátralosti katolictva“, samo sebou se
rozamí. Ano, byli papežové špatní, a proč?
Protože voličové jich byli špatní; kntžata světská
míchala se do volby papežů a těm nešlo o blaho
církve, nýbrž o prospěch vlastní. Bůh může při
pustiti že lidé i aehodnon osobu zvolí na místo
nejvyšší, boď aby ukázal, kam bez vyššího při
spění so dojde, nebo aby lidí trestal. Ale ani
v těchto dobách zkouškr, kdy nehodní na nej
vyšší místo v církvi přišli, Bůh nezapomněl na
slovo své: „Já s vámi jsem po všechny dny
až do skooání světa.“ — Vzbudil vždy muže
veliké, kteří církev jeho opět očistili. Histo
ricky je dokázáno, že mezi takovon řadon pa
pežů nelze ani 11 Špatných nalézti — u přece
mezi dvanácti apoštoly byl Jidáš. Kdo by se
odvážil proto výtka činiti snad Kristu nebo
pochybovatí o svatosti apoštolského úřada?

(OO
ibned cnyceného paliče zatkl. Byl to baráčník
Šlos, známý pobuda a nebezpečný človék.

Oheň byl za krátko uhašen, poliče odvedli
do Chrudimě před porotu, a tak zdálo se,že jest
všechno v nejlepším pořádku. Společnost měste
čka našeho vracela se opět pomalu do bývalých
klidných kolejí, ženská strana nabyla zase býva
lého vlivu na domácí pořádek a dbala toho, aby
se přesně dodržovala policejní hodina, Zkrátka
vše bylo při starém.

Již zdalo se, že celá historie zapadla do za
prášených listů minulosti, když jednoho dne ob
jevil se Šlos s usměvavou, růžovou tváří před
výčepem u Malvitzů, vykládaje soudruhům, jak
ze všeho se vvsekal, že je nevinen jako lilium a
že nyní ukáže panu Jelkoví, jak má zacházet se
svobodnými občany,

Za několik dnů obdržel pan Jelek obsílku
k soudu. Šlos ho- žaloval pro ublížení na těle a
poškození šatstva.

Pan Jelek se odvolával na celou řadu svědků,
kteří viděli Šlosa prchat od ohně a běžíce za
ním, křičeli: »Chyfte bo, paliče!l« Hajíl se, že
konal svou povinnost, chtěje zadržeti zlosyna, o
hrožujícího majetek i klid občanstva, Svědci vy
povídali vyhýbavě, bojíce se nebezpečného Šlosa,
aby se jim nemstil. Konec konců — adjuakt za
volel si Jelka stranou:

»Jářku, pane Jelek, víme všichni, že Šlos je
dareba — ale vy proti němu prohrajete. Žádá 50
zlatých bolestného a na odškodněnou za zkažené
Šatstvo. Budete je musit dát — srovnejte se po
dobrém, aby to tolik nestálo la ©

V Jelkovi všechno jen vřelo, Ale což platno?
Poděkoval panu adjunktovi za upozornění a za
volal si krejčího Fantu, jednoho to ze svědků,
chlapíka bystrého a úskočného jako lišku.

»Jářku Fanto, srovnejte to nějak se Šlosem
— nebudu večer na nějakou sklenici hledět [a

»Do kolika mém mu popustit ?«

Naproti tomu je fakt nezvratný, o kterém
nepřátelé církve nechtějí elyšeti, že žádný stav
na zemi neměl tak velikých charakterů. mužů
osvícených a svatých, jako papežství. Učenci,
dobrodinci lidstva, hrdinové ctností zdobili
stolici sv. Petra a žádná dynastie ani z daleka
nemůže 8e něčím podobným vykázati. Prote
stantský básník Novalis dává papežům toto
vysvědčení : „Byly to krásné časy, kdy Evropa
byla jednou křesťanskou zemí. Jediný veliký,
společný zájem spojoval nejodlehlejší provincie
této rozsáhlé dachovní říše. Jedna nejvyšší
hlava řídila a spojovala všecky. Jak blaho
dárná a vnitřní povaze lidí přiměřená byla
tato vláda, ukazoje mocný rozmach všech lid
ských sil, barmonický rozvoj všech vloh, 0
bromoá výše, které jednotliví lidé ve všech
oborech věd a umění dosáhli. Živým, ažíva
ným křesťanstvím byla stará katolická víra.
Její přítomnost v celém životě, její láska ku
mění, jej! hluboká homapita, nerozlnčnost man
želství, její láska k chudobě, poslašnosti a
věrnosti, na první pohled dokazají, že je
prvoím náboženstvím a obsahují základní rysy
jejího zřízení.“ Protestantští vydavatelé spisů
Novalisových zúmyslně vynechali toto nepříjemné
vyznání svého souvěrce; jen ve čtvrtém vydání
lze je nalézti. (Viz: Papat und Kirche fůr Freuod
und Feiud, Warnsdorf, s. 24).

Pan prof. Masaryk dotkl se také zázraků
lourdských; prý se ví, jak se dějí. Víte-li to,
zkuste jen, p. professore, vyléčiti pojednou kosti
žer, rakovinu, tuberkulosu, nemoci, které lékaři
za nezhojiteloé pokládali — a v Loordech, jak
od lékařů samých nezvratně dokázáno, byly vy
Jéčeny — a budete nejslavnějším mužem na
celém světě; dokud toho nedokážete, tvrzení
vaše musí se považovati za plané mluvení; tak
i u všech těch, kteří tvrdí, že léčivá ona síla
vychází z vnitra člověka nemocného, suggosce,
rozčilení nervové, pevná důvěra v uzdravení
jsou prý příčiny zázraků loordských. Nebylo
snad nikdy většího nadšení, pevnější důvěry,
jistějšího očekávání zázraků v Lourdech, než
při várodní pvnti, kterou popisuje Dr. Boissa
rie, člen kollegia lékařů, kteří v Lourdech
zázraky vědecky prozkoumávají, a přece ani
jediný ze 600 nemocných nebyl uzdraven. Sug
gescí, nervovým rozčilením, pevnou důvěrou
v ozdravení nelze naprosto vysvětliti zázraky
lourdské, praví jmenovaný lékař. (Viz: Lourdes
und seine Geschichte vom medicinischen Stand
puukt aas betrachtet, deutsch von Dr, Eorioger,
Augsburg 189, str. 339 a násl.) T.

Dopis z Prahy.
(Po volební opravě. — Po politických nezdarech
musí se Houci do katolíků. — Jest dbáti 20dpo

vědnosti).

Obrázkové „Šípy“ a „Humory“ malojí
Kramáře, jak ve zdrcených posicích klesá pod
tíží nespravedlivé pro Čechy volební opravy.
Kdo by to byl kdy řekl, že i Kramář pro svou
politiku stane se předmětem humoru a satiry!
Kolo času točí se pomalu. Od vůdce Riegra————————————

»Do pétky ls
+Dobrá [«

Fanta vzal si Šlosa na stranu.
»Slose, dopadá to svámi zle! Zaslechl jsem,

jak si páni mezi sebou povídají, že z tobo asi
bude koukat znova porota,«

Šloszbledl...
eJelek chce udat podrobnosti, které mají

dokázati, že jste byl přece jen paličemm, Ale já
jsem váš kamarád, Jsme přece oba demokrati.
Jelek nerad se soudí, Kdybyste se spokojil tak
pětkou za poškozený mundur, vím, že by vém ji
Jelek dal, jen aby s vámi neměl dalšího potaho
vání u soudů.«

Šlos by byl málem Fantu objsl radostí.
Fanta běžel k Jelkovi, že jsko Slos jest

srozuměn.
Za chvilku nato stál již Šlos, maje pětku

v kapse, před stolkem pana adjunkta.
»Prosím, slavný soude, já beru želobu na

pana Jelka zpátky. Pan Jelek je moc hodný pán,
on mi jakživ neublížil a kdyby snad se bylo něco
stalo, prosím, slavný soude, kdopak může říci,
jak se to stalo? Pan Jelek je moc hodný pán a
k našincům náramně uznalej — a tak tu žalobu
si s tou ranou beru nazpátekle

* ..
Tak trpél pan Jelek pro spravedlnost. Proto

však nezanevřel na svět. Zůstal starým dobrákem
a poctivcem. Nyní již není švarným lezcem u
hasičů — zato však jiným způsobem prospívá
rodnému městu. Jako městský rada převzal chu
dinský referát — nejtěžší, nejnevděčnější za naší
moderní doby. Někdo již má na světě ten osud,
že musí trpěti pro spravedlnost. Jest jako kovad
ina, z níž pod úderem jiskří oheň do temnot.
Čím více úderů, tím více tepla v ní, Duše takové
jsou šťastny vnitřním teplem svého nitra a pro
hřívají své okolí jasem svého živote.

došlo ua vůdce Kramáře. Prvý sesměšňován
byl nespravedlivě, a o druhém otázku ta roz
hodne budoucnost podle vlastní zásady jeho,
že správnost nebo nesprávnost polítiky určo
vána jest jejími výsledky. Nepatříme mezi lídi,
kteří pro nespravedlivý počet mandátů ve vo
lební opravě nám přiřčených ohtějí stoj co stoj
do Kramáře stříleti. Přes všechny chyby, které
v postupu projednávané předlohy volební ce
staly, oznáváme dobroa vůlí jeho, prospětí
sájmům národa a máme na zřeteli všechny
obtíže a překážky, které se navalovaly v centu
spravedlivé pro nás opravy dnes právě tak,
jako se kupily v boji za práva národa našeho
jiš od prvých úsvitův ústavních v minulosti.

Hlediuko naše co do volebního rovného
práva jest známé. Nehorovali jsme proň a ne
protivili jsme se mu, vědonce dobře, že přijíti
masilo. Hlas vyděděnců z práv občanských a
politických byl příliš mocný, než aby sa nechal
potlačit. Mimo to sociální demokracie, jež pro
dosažení rovného práva volebního položila na
váhu všechen svůj význam a rozvinola všechny
agitačaí prostředky, bude míti příležitost za
stávati svůj program na kolbišti parlamentním,
čímž revoluční její hrozby, neulehoou-li úplně,
alespoň valně budou oslabeny, Strana, která
svými zástopci bude účastněna na pracích ve
sborech zákonodárných, přirozeně z prudkosti
své mnoho musí aleviti, nechce-li překážeti
činnosti svých poslanců, Konečně dna3 již jisto,
že rozhodující činitelé vyslovili se pro všeo
becné právo za tím účelem, aby demonstrace
socialistů byly umlčeny, a aby jitřivý kvas
agitační nevnikal rašivě ve volný chod státního
života. Odtud se vysvětlají přátelské styky
Kórbrovy 8 předáky socialistickými a odtud
vyplynuly všechny ty zjevy, které přinesly
název: c. k. sociální demokracie.

Že vzdálený hukot revoluce roské úmysl
vysokých krahů jen popoháněl, netřeba obšír
něji doličovati. Jen v těchto okolnostech tedy
hledati jest příčiny, proč mocnář pro všeobecné
rovné hlasovací právo při několika příležito
stech tak rozhodné promlovil, a byl to veliký
blud, když bylo se domníváno, že vláda, při
jimajíc heslo rovného práva hlasovacího, asta
puje zároveň úsilí národnostnímu, toažícímu
po spravedlivějším zastoupení v ústředním par
lamenta. Nebýti hrozeb a bouří sociálně-de
mokratických, přes přání českých poslanců
byla by rostla tráva dál. Proto jest v tom veliká
tronte, že při známých listopadových demonstracích
většína účaslněných myslila na všeobecné hlasovací
právo 2 příčin spravedlivého zastoupení českého
národa. Dnes jest již jasno, jakmile z vládních
výšin vyšel projev pro nové právo volební,
bylo tim již skoro řečeno, že država německá
zkrácena nebude. Polští politikové asi brzo po
chopili situaci; dělali drahoty, byli upjati, ale
za to z bochníka volební opravy ukrajovalí
pro sebe kus po kuse. Příkrý odpor Němců
byl přemožen navalením opětného volebního
nadpráví. Jenowm a nás nadšenci tetelili ae
strachem, aby volební oprava nebyla odpravena,
až konečně české nadšení bylo zadrhnuto a
odměněno tím, že po Rustnech vyšli jsme nejhůře.
Čeští ministři byli přibrání do kabineto teprve
tehdy, když již předloha v podstatných částech
byla hotova, a když bez otřesení celého díle
znatelnějšího prospěchu nemohlo býti získáno.

Než — co 8e stalo, odestáti se jiš ne
unůže. Nezbývá tedy nic jiného, než míti naději,
že splní se předpovědi, které učinil Kramář.
Voleb. opravou, jak pravil, seslabl se dosavadní
výločně německý charakter rakouského cen
tralismu, což zajisté jest národu prospěšnější,
nemáme-li síly, rázem se ho zbaviti; a pak
dostaví se větší osamostatnění jednotlivých
zemí v zákonodárství a ve správě. Němci, ne
majíce již většiny, ztratí zájem na ústředním
parlamentě, zejména když strany neněmecké
počnou rozhodně žádati, aby v ministerské
kanceláře byli volání v poměrném počta k 0
byvatelstva také úředníci jednotlivých národů.

+ L
*

Vzhledem ke změnám, jež volební oprava
přivodí, vyslovován požadavek, aby nastalo
zjednodušení politických poměrů v Čechách.
K tomu účelu asi počaly „Národní Listy“ štváti
proti českým katolíkům. Dne 11. prosince ně
který z redaktorů vybrnal si rakávy a počal
třískati do „papeženců“ a klerikálů použitím
všech slov svého protikatolického slovníku.
Vyřídíme si tuto věc s p. redaktorem slušuě
a klidně tímto rozborem. Katolici čeští mají
"právo na organisaci a obranu proti lidem, kteří
v poslední době jako zbrojnoši zedoářských
loží vynesli na veřejnost požadavky, jež zna
menají útisk přesvědčení katolíkův a znásil
ňovácí ovobody jejich, vyjádřené a zaraočené
ve státních základních zákonech. Odpovídáme
také p. redaktorovi tímže číslem „Nár. Listů“,
ve kterém protí vám zabonřil. Ve volební
uchůzi v Humpolci po řeči kandidáta dra.
Šubrta rozpředla se debata, v níž šidu-pokro

okáři dru. Meisnerovi odpovídal dr. Goller



v tomto smysla: „Jomeproti klerikalismu, ale
boj proti klerikaliemu zvriil se dnes v boj
proti náboženství samému, a pak jest podivno,
že pokrokáři o židovském a protestantském
klerikalisme vikdy nemloví.“ Jest to zajisté
čestné pro voliče mladočeské, že na rozdíl od
svého hlavního orgáne a proti němu poznávají
a dovedoa veřejněříci pravdu. Jest to důkazem,
že vážně přemýšlejí © zjevech našeho veřej
ného života a že se jim již housí ty bezasdné
štvanice protináboženské stran mladších, zej
ména strany pokrokářsko-socialistické. .

Kdyby „Národaí Listy“ uměly hlouběji
nahlédnouti v duše svých čtenářů, poznaly by,
že 8e muoží řady těch, kteří poznávají rozdíl
mezí klerikalismem a oprávněnou obranou ná
boženství samého. Ólm oásilněji „Nár. Listy“
budou postapovati a urážeti české katolíky,
tím určitěji easf se jednou dostaviti probnzení

a odpor urážených. . ,
+

I u nás v Prase všichni slační lidé užasli
nad pokrokovým náejlím, spáchaným na kato
lickém knězi v Pardubicích. Sorovost ta jest
výmlavnou značkou politické strany, jež, všudy
jsouc odmítán., věudy voucoje své názory
s nejkrajnější nesnašelivostí a 8 onon drzostí,
kterou jí mobli vočkovati jenom židé. Naše
veřejnost dobře cbápe tento nejnovější kul

tarní dokoment a proto ji nezajímá ani tak
dr. Lhota, výkooný orgán realistické bnrnanity,
jako spíše Masarykova stranu ve svó vzděle
nostní a mravní podstatě. Dr. Lbota jest klas,
jenž vyrost) a uzrál na Jíchách, obdělávaných
najmě Masarykovským „Časem“ a Hajnovou

"„Osvětou lida“. Ejble lidé, kteří beslo buma
(bity přetvořili ve řvoocí frázi, točící se v kalném
víra, reformátoři, kteří omravněnost svoji za
pisují masitou pěstí!

Vzpomeň si, čtenáři, že ve francouzské
revoluci také byl výbor pro všeobecné blaho,
jent věšel a stínal1 Žil tehdy také Marat, o
němž Carlyle vypravuje, če s černými my
šlenkámi svými vždy zapadal pod zem do svého
doupěte, odkudž vylézal 8 návrhy smrtelných
ortelů proti poctivým lidem a zachovalým ob
čanům. Maně při tom vzpomínáme na tohoto
gentlemana a jeho strana.

Dlužno vyčkat sice soudotho jednání, ale
jiš dnes je zjevno, že pokroková strana v Par
dubicich činem tím jest znectěna a zhanobena.

. *
s

V nynějším zápace o náboženství ve škole
Jépe smýšlející učitelý častěji ohražují se proti
tomu, aby požadavek pokrokových nebyl při
čítán všemu učitelstvu. Dobře,pak ošak veřejně
to prohlaste, abyste nebyli všichnistrkáné do jednoho

. Taková prohlášení i v jiných vztazích
jsou tím potřebnější, čím určitějšího ee nabývá
přesvědčení, že mysl lidská přirozeně nsklo

„něna jest ke všeobecňování. Tak na příklad avo
bodomvalné noviny proti katolíkům sovše
obecňojí každý zjev. Právě v iainulém týdnu
AHNÁárod.Listy“ z časopisu „Marie“ ze dne 4.
října t. r. proti všem katolíkům citovaly místo,
které karakterisaje odsoužence pobělohorské
takto: „Chtěl-li by kdo v lidech takových
z (pouhého sobectví revoluci způsobivších a
odsouzených pak dle zákonů tehdy platných
viděti mučeníky za vlast, musil by 2a mučeníky
míti všechny ty, kteří pro loupeže a způsobené
vraždydostalise na čakanza dobynaší“ Sta
kovýmto způsobem psaní soublasiti nemůžeme.
Netřeba potlačovat pravda, že odsoozenci do
postili se zrady proti králi, jemuž přísahali,
ale také netřeba bezúčelně dráždit a přestře
lovat. Však také „Národní Listy“ místo to vy
tiskly točnými písmeny bez dloobého doprc
vodu vědonce dobře, že nehorázný úsudek ten
poslání své neklamně vykoná. Mlavime-li kdy,
proč se od nás odvrací inteligence, mějme
zřetel také k takovýmto drobným případům a
čerpejme z nich varovné poučení. Jestliže proti
katolickému náboženství a církvi vedou se do
boje lži a pomluvy, tím 8 větší pohotovostí a
ochotou vytlouká se kapitál z takovýchto ex
temporací.

Mičeti déle k různým neopatrnostem bylo
by tolik, jako lhostejným býti k nejdůležitějším
zájmům oáboženským a církevním. Nesmí se
déle trpěti, aby pod rouškou náboženskou
v našem táboře pěstována byla nejširší ne
zodpovědnost. Chyb napácháno bylo již dosti,
a proto všestranně odůvodněna jest žádost, aby
každý, kdokoli ve jménu katolicismu mlaví,
činil tak 8 láskou ku pravdě, s rozbledem,
prozíravostí a aby neházel klacky pod Doby
těm, kteří všemi silami pracují proti zlům
přítomné doby. *.

7 Pozn. redakce. Na úěkteré dotazy prohla

Šajeme, že pisatelem dopisů s Praby není p.Dionhý-Pokorný v Praze VIII.+8

Obrana.
(3) Pekrytel se přepečítali. Nejdřív

volali naši odpěrci: „Nebojujeme proti kato
lickému náboženství, ale proti klerikalismo.“
Když až oftili pod nohama pevnější půdu, po
etoupili dále, volajíce: „Kristovo náboženství
ctíme, ale bojujeme proti pověrám, jimiž církev
čisté učení Kristovo zoešvařila. Boj proti „kle
rikálnímu“ tmáčství jest jen bojem za očistu
křesťanského náboženství“ — Konečně tito
farizeové si myslili, že nastala chvíle, kdy
mobou 8 plným úspěchem odhoditi škrabošku
zcela a proto začali apřímněji: „Pryč s nábo
šenstvím ze školl“ Ale ta k svému úžasu na
razili. Moravský lid při volbách dal jim pád
nou odpověd na drzou provokaci.

Jak teď blamáž vapraviti? Po prohrané
bitvě každá chytrá rada dobrá. Proto dle
tprávy Masarykovského „Přehleda“ chytráci
teď takticky obracejí. Dne 7. prosince pojednal
v Praze na schůzi klaba české strany pokro
kové dr. Kalabis a red. Svozil o moravských
volbách. „Přehled“ píše: „Nejzávažnější ze
všech vývodů byl úsudek red. Svozila, že proti
kleréka)isma na Moravě bade lze vítězně pro
bojovat aápae jen tehdy, nebude-li se strany
pokrokové vystopováno proti náboženství, jako
dosud chybně činí sociální demokraté a „Volná
myšleoka“, a bude-li naopak úsilí svustředěno
na odstranění pouhých předsudků a pověr.“

Tak vida! Páni se vzpamatovalí — ovšem
že jen z vypočítavého chytráctví. Kdyby bý
vali naší církvi vytýkali jen chyby skutečné,
kdyby byli nelhalí, mohlo býti pro ně jinak.
Pravdabybylvděčněpřijali katolickýkleras,
jemaž se jen o pravdu jedná. Ale když viděl
uvědomělejší lid, jak pokrokáři sdrožují se
důvěrně se socialisty, kteří drze a vyzývavě
lež šíří podvodnými brožurami a sprostými
sarovostmi, když poznal, že pokrokáři místo
co by v zájma skutečné osvěty zakřikli ne
stoadaon prolbanost rudé strany, socialisty
chválí, pak viděl, o jaký „pokrok“ se pokro
kářům jedná. A čím bode větší uvědomění
v uašem lida, tím dříve ukáže pokrokářům
dvéře. o

Teď už, pane Svozile, jest pozdě raditi
k chytřejší taktice! Podřekli jste se příliš; a
úmysly tak zřejmě vyslovené teď jest těžko
odvolávati a zakrývati. Novénáboženství místo
katolického stejně lidu nedáte; a teo lid dobře
problédá, že činnost pokrokářů v ohledu ná
boženském jen boří a boří; loupí náboženské
ideály, ale náhrady za ně ueposkytuje žádné.
A kdy vy, „svobodomyslní pokrokovci“, nyní
z nouze odsuzujete řádění socialistické, proč
jste proti botovým barbarským násilnostem
sociální demokracie v zájmu národní cti nevy
stoupili již dávno před volbami? Proč jste již
dávno neodsoudili socialistické posměchy, vr
bané na Krista samého? Vy byste pěkně cit
našeho lida zušlechtili! Vás zaslepila pýcha;
nechtěli jste si na mysl připustíti, že 8pro
stými nájezdy a posměchy lid si víra vzíti
nedá. Teď tedy — po probrané bitvě — chcete
zaujati stanovisko chytrosti. Leč avědomělí
katolíci se tím nezmatou. Ti budou dloubo pa
matovati, jak jste dávali rokoj víře germani
sujících židů i víře vnesené do našich krajů
z Německa a jak naopak k radosti židů jste
povedli drsuě napadati víro svých pokrevenců
a svých matek vlastních. Každý jasně poznává,
jací json to „vlastenci“, kteří si takto počínají.

(3) Čím mám mž konečně mabradiíto
katolické nábošenství ©Časopis„Přehled“
ke schůzi pokrokového klobu v Praze pozna
mevává:

„Na scbůzi p. Myslík obradil se proti
p. Svozilovi poznámkou, že Volná Myšlenka
nevystupoje proti náboženství, načež p. Svozil
citoval opačný výrok p. Pelantův. Jak známo,
Volná Myšleaka vystapuje tak stále, dnes je
proti náboženství, zítra není, a nikdy se ne
dovíte, co z obojího je pravda.“

Tak tedy vyhlíží pohotovost, nrčitost, vy
hráněnost a upřímnost nejmodernějšího „pře
svědčení“. Hned tak — hned onak — jak
právě vyžaduje nálada a okamžitý prospěch
strany.

Ptejte se těch lidí, jak si představují nové,
positivní základy filosofické, postavené na
troskách katolické víry; jakou obdržíte od
pověď? Badou vás krmiti frázemi o svobodě
myšlení, o oeudržitelnosti dosavadních soustav
náboženských ; jeden bude velebiti Kanta, drahý
Spencera, třetí Smetaau, čtvrtý Bebla — jak
právě kdo něco zběžně z některého filosofického
spisu přečetl. Ale základ pro novvo positivní
soustavu, která by dovedla s pronikavým ú
spěcbem zachvátiti větší massu intelligentů,
čekáte od nich marně. Takhle nějaká hříčka,
kratocbviloý filosofický sport — na to ještě
tyto mělké lidi užijete. Jinak. čekati možno jen
boření a úžasnou nedůslednost těchto ©kaučukově
pružných lidiček. Jednou rokou „podpisují“ dů
ležitost a potřebu náboženství, drahou rakoa

, boří stávající náboženství celé, ať jiš v něm

jsou uložena tak vznešená naučení, která im
ponovati musí každémo vážnému myslitelí. Jen
se ptejte na jejich positivní program ! Uslyšíte
fráze, že chtějí náboženství lepší než jest do
savadní, že chtějí víru zbavenou všeho forma
lismo a materialismo, atd. Ale positivní program
— nikde. Voda plyne, řeč se mlaví, vítr věje,
fráze se sypou hastě jako sníh jit celé desítky
let, ale mravní výsledky „ušlechtilejších idef“
nikde. Jest to plavba bez kotvy —sice velice
pohodlná, ale zcela bezvýsledná. Bezpečná, u
stálená základna nikde. Zato však socialistická
hrdla stále pronikavěji křičí, socialisté stále
směleji násilí provádějí, stále drzeji lhou a
a nestoudaými sprostotami svého tisku stávají
se stále hrabšími. To jest ten pokrok moderní
kultary.

(3) Kutnohorským „husitům“ čo
levity udivená a rozmrzelá „Česká Stráž“, že
zvolili čest. měšťanein našeho nejdp. bískopa.
„Hositské“ a „evangolické“ České Stráži, která
se chlubí, že dobře déjinv české reformace
zná — ačkoli prohnaný a podvodný pamflet
Ltipogiův peodsoadila, připomínáme tyhle věci;
husité s velikou radostí a úctou uvítali v Če
chách tři katol. biskopy, kteří se odhodlali
světiti husitské kandidáty. Poněvadž husité
drželi všech sedm svátostí, prosili často n
ctivé katolické biskupy, aby jim zaslali svě
cený olej křtěnců a k poslednímu pomazání.
Posílali do Italie jinochy, aby jim je katoličtí
biskapové posvětili. Správce husitské církve
Rokycana žádal od papežského stolce povýšení na
ercibiskapský prestol pražský. Hosité v XV.
století uvítali s královskou pompou v Praze
k -rdinála Karvayala. Husité v XVI. století
byli poslušní arcibiskapa Antonína Prusa z Mo
belnice a vystupovali namnoze příkře proti
žákům Lotherovým a Kalvínovým. A tak jest
patrno, že nynější měšťané kutnohorští poroz
uměli povaze bývalých busitů daleko líp, než
štvavý tisk klerikálních evangelíků. Jmenová
ním vašeho arcipastýře čestným měšťanem
pejednali proti povaze převážné části bositů
starých. Dokázali jen, že dějinám našim líp
rozumějí, než evangeličtí šířitelé podvodného
pamflatu.

Čím se zřízení některého národa stávají de
mokratičtějšími, tím více jest nutno, aby měla 2a
základ nějaký náboženský cit, upřímný, hluboký a
osvícený. Obvyklá pručina skutků člověka, sobectví,
dohání ho vyhledávat jen svého blaha a své roz
koše bez ohledu ma spravedlnost a práva jiného.
Aby plnil své povinností vůči bližnímu a vlasti, je
třeba, by krotil své vášně a v případu potřeby se
obětoval. To bude činiti jen tehdy, bude-li uznávati
nějaký mravní zákon, který by ho k tomu zavazoval
a bude-li vnitřní vzpruhou nucen uváděli své činy
ve shodu s oním zákonem . . . S náboženskou my
šťenkou mizí i mravnost; nemá nadále základu a
dozajista ne vlivu na duše.

Nekatolík Emile de Laveleye: Vláda v demokracií,
str. 352—3.

Politický přehled.
Poslanecká sněmovna sešla se 17. t. m.,

aby schválila hlavně prozatímní rozpočet. Čeští
radikálové počali návalem pilných návrbů dě
lati obstrokci, ale po domlavě s ministerským
předsedouhned druhý den necbalí všeho...
Soěmovna jedoala o úpravě platů kancelářských
příračí výp. sil a pokračuje se v jednání o
prozatímním rozpočtu. Osud volební opravy
v panské sněmovně dosud byl nejistý. Vláda
panské sněmovně přišla jaksi vstříc přejíc si,
aby zaveden narmeras clausus, požadující nej
vyšší počet členů 180. Pauská sněmovna je
proti tomu, aby oumeras claasos zaveden byl
zvláštním zákonem, nýbrž aby pojat byl jako
dodatek k volební opravě. Někteří universitní
professoři vydali prohlášení k panské sněmovně,
aby volební předloha přijata byla tak, jak
vyšla z poslanecké sněmovny, ale v panské
sněmovně jeví se k tomu malá ochota. —
Vláda podala poslanecké sněmovně předlohu
týkající se stavby 14 místních drah v délce
336 km; k celkovému náklada na stavby tyto
v obnosu 60 mil. koran chce stát přispěti
17,165.000 K. — Ministr spravedlnosti podal
návrh, který má za účel provésti pronikavou
organisaci při nejvyšším souda a vrchních
zemských soudech. — Ministerstvo železnic
vzhledem k panující drahotě masa rozhodlo,
aby při dopravě jatečného dobytka a masa
v menších zásilkách do Vídně a jiných větších
průmyslových měst na tratích státních drah
poskytnuta byla 609, sleva místních tarifů.
Zásilky masa až do 40 kg. budou dopravovány
za velmi snížené ceny. Miuisterstvo vyjednává,
aby podobně očinily i správy drah soukro
mých. — Obě delegace beze všeho velkého vzrn
šení schvalojí rozpočty společných ministeratev.
— Na cs k. poštách poštácch v král. Českém
vypukla passivní resistence.

Německý říšský sněm nenadále rozpaštěn.



Katolickým středem vytčeny ostře vňecky ne
pořádky v koloniáluí správě, a když vláda žá
dala o povolení 29 mil. na africkou kolonii,
centrum hlasovalo proti, čímž předloha za
mítoota, a stejně zamítnout i druhý návrh
aspoň 0 15 mil., proto sněm rozpuštěn. Ně
mecký střed vydal provolání volební, v němž
protestuje proti rozpuštění sněmu; jest si jist
novým vítězstvím.

Pronásledování církve katol. ve Francii
pokračuje 8 neobyčejnou drzostí. Vyklizeno
bylo již na 30) biskupských residencí, tolikéž
serinářů kněžských. SZletý arcibiskup paříž
ský, kardinal Richard, až cburav opustil již
svou residenci 9 přijal pohostinství v bytě
soukromém. Kde kněží slouží mši sv. bez 0
blašení, jsou volávi k zodpovědnosti.. . Pro
testy proti bohopustému jednání zednářské
vlády francoozské prohlašnjí 8e po celérn světě
i mezi jinověrci.

V Rusko v posledním týdoa si revoluci
onáři zase zabouřili; provedli opět několik
pumových atentátů. K volbám do damy seřa
dují se již strany, mezi nimiž jeví se více
sjednocenosti. Proti revolacionářům jakož i
pr-ti spabám studentstva jeví se v lidu vždy
větší rozhořčení. V Oděse obklíčil lid, ozbro
jevý revolvery, universita, chtěje vyčkati stu
denty nespokojené. Kozáci museli tu zakročiti.

Zprávy místní a z kraje.
K jmenování Jeho Biskupské Mi

lesti čestným měňť.nem Kutné Hory
poznamenává Časopis „Týden“: „Ndp. biskup Dva
brava jest po celé avé diecési všeobecné vážen 8
nanejvýš ceněn. Jda ve stopách svého vzácného
předchůdce, šťastnou rakou pračaje k obnově
ušlechtilého křesťanského života a jeho povznešení
do té míry že jméno jeho se jménem Bryny
chovým bude základem hlubokého a historického
obratu, kt.rý v působení církve na konci XIX. a
na začátka XX věku ve Východních Čechách
nasta!. Ndp biskup Doubrava nyní razí cestu pře
budování kněžského semináře v Hradci Králové
a není pochybuosti, že nová budova, z níž po
Východních Čechách bude se rozcbazeti dle sta
rých tradic blahov.lné, vlastenecky nadšené ducho
venstvo, v nedaleké době z bývalého bradiště
zárnku českých královen vdov po „zlatém prutě“
bude se rozhlížeti. Jako stálo biskupu Bryoychovi,
tak stojí ndp. biskapu Dvubravovi po boku od
dané, povinovustmi svébo stavu promklé, obětavé
dochoveustvo, 8 nímž milovaný biskup žije v bratr
ském poměru a v otcovské lásce. Proto poctu, jíž
se ndp biskupu Doubravovi od nejprvnějšího a
nejeluvnějšího města jeho diecése pravě v Kutné
Hoře dostalo, sluší pokládati za výraz a znamení
smýšlení celé diecése nejen vůči jeho osobě, ale
především vůči ideám, jež královéhradecký biskup
Šťastně zastupuje a ke věvobecnému soublasu re
preseniuje.“ V době, kdy jest pravého hrdinství
potřebí k pochvale a uzoání vymkajicích katolíků,
vítati dlužno toto uckvělé svědectví o našem arci
pastýři a duchovenstvu vděčně. Dachovenstvo naše,
které lne s pivtou a pravou syoovskou láskou
k svému nejdp. biskupovi, přeje vi z duše brzké
eskotečnění jeho ušlechtilých, velikých idel.

Ve nchůzi mésteké rady králové.
hradecké dne 17 prosince t. r. uwneseno:
Žadust p. Kurla Peera sa udělení koncesse k in
formační kanceláři předloží se živnostenskému
odboru k návrba. — Zpráva řiditelství král české
zemské polepšovny v Opaovicích u. L., že bode
propuštěn odtamtud zdejší příslušník M. Kafka,
vzata byla na vědomí. — Žadvst p. řiditele kůra
o zdokonalení varbau v kostele sv. Ducha postoupí
60 techa. kanceláři k návrhu. — Žádost okres.
výbora zde za přesné určení výměru pozemku,
kterýž obec zdejší míní věnovati pro rozšíření
zdejší vkres. nemocnice. postoupí se tech. kance
láři k provedení. —- K žádosti českóbo(i harmo
nického družstva v Praze se odpoví, by určili
určitý den v dubu 1907 k uspořádání koncertu.
— Policii se uloží, by desinfikovala místnosti II.
třídy ob. školy chlapecké a dívčí formalinovými
plyny, kte éž třídy až do avátků vánočních zů
stanou uzavřeny pro stále vzmáhající 86 nemoc
spalniček na základě výměru c. k okres. bejt
maaství. — Stížnost p. JUDra. Radolfa, podaná
do zdejšího nařízení ohledaé zřisení chodalku u
vílly jeho v bloku [V. a zemským výborem král.
Českého zamítouta, doručí ve stěžovateli. — Dotaz
c. k. velitelatví vojen. arm. IX. sboru v Josefově,
jak pokročila otázka ohledně stavby nové budovy
pro c. k. vyšší gymnasium sde, postoupí se pev
nostnímu odb.ra. — Za udržování více délky
eráruí siluice ve třídé Pospíšilové poukáže se
k výplate K 3552 c k. siloiČatmu erára. — Za
meiací 4 čisticí prvatředek, t. zv. „Nepřítel pracha“,
nabídoutý firmou A. Hádek v Prase, postoupí se
k návrhu a prozkoumáuí tech. kanceláři. — Udé
leno nekolik obvyklých příspěvků národ. spolkům.

Právo domovské ve sohůzí městského
sastupitelstva královéhradeckého dne 14. pronnce
t r uděleno bylo: Josefu Joudalovi, Jos. Šiwkovi,
Vác!. Boučkovi, Frant. Hanušové, Josefu Habkovi,
Ant. Horzánovi, Anně Lněničkové.

Domácí slavnost vánočního strom
ku koná se v ústavu blueboněmých „Rudolfinum“
v Hradci Kr. dae 23. prosinceo 4. hod., při čemž
cbadí chovanci bluchonémí poděleni budou od ©
dobročinného komitétu dam šatstvem, obaví a
jinými dárky. Vatup jest volný.

Národní besedu pořádají místní odbory
Ústř. Matice Škol.v Hradci Králové v s sbotu dne
19. ledna 1907 v sále „Adalbertina“. Posvánky
budou doručeny po Novém roce.

Začíná býti jasmof Člen generálního
štábu pokrokovébo klobu zdejšího p. c. k. soudní
auskaltant Dr. Divecký zaslánem v Časopisu „Osvěta
lidu“ se dae 4. prosince t. r. obrací se konečné
již zády ka tiskovině své vlastní strany. „Probla
Šujet v ní slavnostně v časepřítomném |praesena):
„Hradeckou rubriku „Osvěty lidu“ nepíši, neib
spiraji a nerediguji.“ Kvitujeme toto problašení
slovy básníka: „Pozdě přicháziš, bratře Isolani,
ale přicbázíš přece.“ Nevíme arci, zda-li při sti
lisaci tohoto vynuceného problášení se přibodil p.
Dru. lapsus livguae, či zda odstavec: „nemůže mi
býti Ihostejno, zdali jsem považován za autora
všelikých lokálek více méně osobně zabarvených,
třeba měly sebe vážnější tendenci“, obsahuje du
koace blahosklonné roztešení zavržeal hodného
kuitu osobních útoků, ve kterých si počestný or
gán pokrokovců „Osvěta lidu“ vezdy libuje. Tomuto
poslednímu nechceme skoro avi věřiti. Či bylo
by snad možno, aby se imobl některý intelligent
jen domýšleti, že časopisecké lokálky „Osvéty
lidu“ osobně zabarvené — kde (mimochodem řečeno)
se neurvale útočí na čest a existenci drahého —
mohou míti vůbec nějakou „vážnou“ tendenci?
Co by toma asi říkal p. Dr. D., kdyby některý
časopis o jeho osobě přinášel nepravdivé, osobně
zabarvevé články, které by ne dotýkaly jeho cti
a existence? Doufáme,že byi on nenazval tendenci
těchto l-kálek vážnou, alejako každý objektivní člo
věk dojista zavržení hodnon. Ato mél také vzhledem
k otevřenému staoovisku p. Dra. Petra p. Dr. D
ve svém zaslána učiniti a osobní útoky orgáuu
pokrokovců odsouditi. Saidská rouška « obrazu do
pisovatelů „Osvéty lidu“ začíná se poodbalovat a
jasno se na obzor veřejnosti blíží, což arci jen
vítatí dlužno.

Vyznamenání. Zdejší c. 4 k. dvorní fo
tograf pan J. F. Larghans vyznamenán byl od
kotžete Černohorského důstojnickým křížem řádu
Danilova a obchodvedoncí atelleru Langbansova
p. Basil. Wágner černoborskvu stříbrnou záslužnou
medailí.

„Tokle ti madělil Jožišek“, řekne
matko děcka. A žid v protějším domě bude ai
maouti radostně ruce nad dobrým vánočním
kšeftem.

K Ježíšku. Píše se nám: „Kdo má te
štědrého večera největší zisk? Co všechnotobě do
vedou nabízeti „radující se s radujícími ?“ Skoro
bych ani nemusil odpovídat. Předně a hlavně
židé — a pak protikřesťanětí naši protivníci.
Pokud z vánoc kouká pro ně kšeft, potud jest jim
katolický Boží bod vánoční dobrý, potud ce
reptají proti „tmářství“. Vizte na př. inserty v po
aledním čísle „Ratibora“. Tam v iosertoí Části
odporučuje jako kuižof dárky vánoční administrace
Hsjnovy „Samostatnosti“ „Bílé světlo“ od odpa
dlíka Svogila; prý ženy zaujme zvlášť kapitola:
Žena a cirkev; dále protikřesfanaké tři přednášky
Doltscbovy „Babel a bible“, „Záhady světa“ od
Haeckla, protikřestan-ký to spis, odsouzený rázně
i od učenců protestantských a mimokřesfaoských,
„Paměti“ odpadlíka S.netany, atd. Takhle dovede
pro svůj obchod zneužívati posvátné doby vánoční
+Samostatnost“, která horlí pro vyloučení nábo
ženství ze škol. Kdy už katolíci otevrou oči ?“

Vánoční zpěvohra v Adalibertinu.
Pro vánoční dobu připravují katolické spolky no
vinku od Drabl vského, řízením p. Wůlasche ml.
Zpěvy jsou velmi melodické a orkestrální průvod
je nádherný. Zpěvobra bude pořádána 30. prosince
o 5. hodině odpolední, aby i venkov mohl 80
súčastniti,

Svátky vámeční tentokrát dostaví se
přece i u nás v ronše sněžném; bílý rabáš balí
celý kraj, obloha jasná, tuhé mrazy chrání snéžnou
běl před porušením, obě řeky již se rychle po
krývají ledovou korou, rolničky zvoní. Scenerie
tedy bude dle všeho zcela odpovídati vzorným
vyobrazením vánoční přírody. A čí srdce k-uziem
vánoční poesie bude nejvíce probřáto? Kdo jest
stále děckem před Pánem, kdo jako za let nej
mladších zajásá v pevné víře nad narozením Boho
čluvěka, nad příchodem Požehnaného, k némuž
nesla se nadáená elova dávných proroků, po němž
sami pohanští fil dvfové toošili a který zasáhl
v dejioy avěta nejúčinněji a nejprospěšněji Atak
simní čat našeho kraje zvýší v přední fadé ra
d+stoou, posvátnou náladu věrných kfestanů, lidí
dobré vůle.

Kdo první navrhl zavedení dobyt
čích pusů. Jak jit v předešlémčísle podotčeno,
navrhl r. 1862 Vuj. Suchánek, bývalý kupec
v Hradci Král. J V. císati a králi savedení do
bytěich pasů následujícím způsobem: 1. Každému
představenému obce by mělo býti známo, jský
domácí dobytek místní obyvatelé chovají k svému
užitko. Kdyby pak někdo chtél kus dobytka pre

dati v místé samém, mysel by kup oblásiti před
stavenému a koupený kus předvósti, usčeš by
kupec oblržel za předepsaný poplatek ko své
jistotě stvrzenku, na níž by dobytče bylo podrobuě
popsáno“. 2. „Chtělli by někdo vásti dobytek na
trb, musel by si vyzdvihnoati od místního pred
staveného pro každý kus výkaz za předepsaný
poplatek“. 3. „Přivedl-li by kdo dobytče z trhu
zpět neprodav je, musel by výkus vrátiti předsta
venému zpět“. 4. „Kdo přivede koupený kus do
bytka domů, jest povinen předvésti jej představe

5. „Stane-li se kup na vefejném trhu, tusl kupec
požadovati ua prodávači stvrzenku neb výkaz, u
úřadu k tomu ustanoveného ji předložiti, a tu 88
mu vydá za ni stvrzenza náhradní 24 předepsaný
poplatek“. 6. „Přivede-i řezník dobytek na jatky,
jest se mu vykázati miro lékařskýobledací lístek
také uáležiton stvrzenkou o vlastnictví, jinak by
propadl předepsané peněžité pokutě wimo další
trestní vyšetřování“. 7 „Vedálí-i se někdo 8 do
bytkem přes 2 míle cesty od své domovské obce,
musí prokázati původní neb náhradní stvrzeukou,
kdo jest majitelem tobu dobytka. ©Hostinský,
u něhož přenocuje, jest povicen stvrzeuku poža,
dovati. Kdo pak se jí nemůže vykázati, budiž
dodán obecníma představenémaujako krádeží po
dezřelý“. 8. „Tímto zařízením se před-jde katdému
podvodu, který se přibází velmi často při pr 
dejích dobytka jak o trzích, tak i při privátních
kupech, podvodům, které se dějí zatajením rozlič
ných tak zvavých neviditelnýchchyb zvláštu koní,
jako jsou: ozbřivka, jankovitost, černý zákal, vzdo
rovitost, dušuost. Pomocí stvrzenky se podvodní«
pak snadno vynajde. Při každém kupa a prodeji
se staré stvrzenky Uloží u obecního úřadu neb
u c.k. finančního úřadu a po jisté dobé se ukládají
na místě k tomu určeném“. — „K lepšíma prebleda
pro venkovské obyvatelstvo by ae mohlo toto za
řízení dáti vytisknouti do kalendářů“ — „Na tento
způsob by 6e mublo odpomoci krádežítu domácího
dobytka u každý poddaný by rád složil poplatek
za stvrzenku, poněvadž by měl ujištění, že bez
původní neb nábradní stvrzenky nikd> jeh: odve

2—3 zlaté padnonti na litkap, proč by se nemoblo
něco, obětovati na stvrzenka ?“ — „Tyto stvrzenky
mohou býti tištény na jedné straně Česky, na
druhé německy; jinak dlo obcovacích řscí každé
zemé“. — „Zavedení uvedených stvrzenek není spo
jenu se žádoými výlobami, také k tomu není po
třebí nového úřadu; neboť na vesnicích a mésteč
kách vydávati je bade představený, ve větších
méstech c. k. finanční stráž“. — „Takto říz-nými
prodejemi a koupěmi domácíhodobytka získá stát,
moobem více však zínká ojmi vševbecnost“. —
„Všecky zde uvedené výhody jsou pro stát zřejmy

8 vyšších míst nepoažije ochranných prostředků
proti zmáhajícím ae krádežím dobytka, tento zlořád
nikdy nepomine a aváděti bade obyvatelstvo do
velikých škod. Měi-li by můj vevinný návrh, jejš
jsem jakožto nejvěrnější poddaný sestav I, od Va
šeho Veličenstva samého a od slavného minister
stva býti schválen, bude tím velice obšťastnén
Vašeho Veličenstva nejvěrněji poslušný poddaný
Vojtěch Suchánek, nešťastvý kupec a méšťau v
Hradci Králové.* V Hradci Králové, 28.
června 1852. Za původní neb nábradní stvrzenku
Sucuánek navrhoval poplatek: pro jednoho koné
neb kráva 16 kr., pro 1 břísě neb jalovici
10 kr., za výkas 6 kr. Vyvesením ministerstva
voitra ze dne 23. července 1852 č. 17430 bylo
podácí královéhradeckého měšť.na Vojtěcha Su
cháuka, obsahující návrh k zamezení krádeží do
mácího dobytka a prosbu za propůjčení místa
úfeiního neb soudního slaby, také mlsta u finanční
stráže postoupeno vys. ©. k. místodržitelství, které
vyn. ze dae 4. srpna t. r. č. 6034 praes. uložilo
c. k. okres. bejtmunství v Hradci Králové, by sdě
lilo žadateli, že ss obsazování míst úředních slubů
u politických úřadů tentokrát neděje a že 8 žá
dostí o místo soudního sluby neb o místo u fi
panění stráže jest se mu obrátiti na příslušný soud
neb finanční úřad. Příloby byly žadateli dornčeny
na stvrzenku. Nevíme sice, zda-li sde uvedený
návrh Sucháckův sloužil u vyšších míst sa pod
klad k pozdějšímu zavedení dobytčích pasů, avšak
porovnáme-li je s tímto návrhem, abledáváme, že
Ge v podstatě neliší. Y. P—a.

Ze Slezského Předměstí. Svatojosefská
Jednota pro Slezské Předměstí a okolí pořádá
v neděli dne 23. prosince t. r. v hostinci p. Krej
čího ve Slatině zábavnou a poučnou přednašku
e množstvím světelných obrazů —Přednášeti bude

do Svaté Země. Začátek přesně o 7. hod. večer.
Vstupné: Sedadlo 40 h, k stání 20 b.

Z Kaklem. Akademie, kterou pořádaly
zpěvácké ap -lky „Libuše“ a „Vlastimil“, ukázala,
že i v menších místech při dobré vůli a snaze dá
Be mnoho provésti. Sbor dámský, mužský i smí
šený, pod tsktovkou p. sb-rmistra Jelínka, držel se
znamenitě. Zvláště zamlovvaly so nám Malátovy

ristka bravoroě sebrála na klavír „Valse imíprompta“
od Rafa a Dvořákova „Fariaota“. Rovněž uká
ssla 60 i zaamenitou houslistkou, zvláště v Berio
tové „Scena du ballet“. Pí. Posnerová z Králové



Dvora svým výrazným altem přednesla několik
písní, a to « pravým procítěním, zvláště při „Pleni
Závíšově“. Mile neslo ge též dueťto jmenované
pí. Be.slč, Cbmelařovon, naší sopranistkou. Zdar
akademie byl veliký, škoda jen, že prostranný vál
hotelu „Čer. kůň“ jevil mezery, mohl býti při takové

příležitosti zavěšování diplomu jakožto skateČuého
člena Ú M. šk lské přátelský večírek s hudeb
ním a zpěvným pr. gramem vhotelu „Černý kůň“,
jehož průběb byl rovněž zdařilý. — Na Matičku
vybráno přitom přes 23 korun. — Dno 23 t.m.
v hotelu „Šrajbr“ spolek „Baráčaíků“ vlaví vá
noční stromek pro chudé a osiřelé ditky, při Čemž
budou zpívány koledy.

2 Dobřente. Našim kárancůu, chovancům
pardobské donucovací pracovuy, kteří na velko
statku po celý r-k téměř pracojí, utekl kuchař.
Malý čijeroý mužíček, milovník přistárlé jedné
zdejší babičky,zoufal ei nadv její nevěroua nemohba
se dívat, jak jiný se vybřívá va její lásce, 8=l žalo
vat širému světa svůj žal. Na cesta xi vybral z ku
ftiku jednoho dozorce svého nějaké maličkosti a
poštovní spořitelní knížky. Počestní lidé myslí,
že si měl také vzít nevěrnou babičku s seb u, že
by bylo o trochu ostudy v Dobřenicích méně. —
Jiní jsou toho mínění, že by suad velkostatek ve
zdejším a okolním obyvatelstvu našel dosti zdat
ných dělníků a že by moh! popřáti aspoň trochu
výdělku lidem domácím, a když už se bez káraoců
obejít nemůže, že by jich nemusil miti tolik a
žádati od nich práci přes Čas; měl by poptáti,
aby i na jejich duše alažby Boží mobly působit.
Cbudáci. uč to je proti stanovám ústavu. musí dřít
ku pohoršení celé ogady 1 v neděli a ve svátek.
Dává to zemský ústav krásný příklad! A jak vy
padá to s jejich polepšeuím? Jiný však také sly
šeti blas: E col V Krátonobách jsou káranci již
po osm let a ještě nohou do kostela nevetoupili,
proč by chodili v Dobřeaicich? Bez toho tan ne
platí jiné zákony'

Vánoční hra v Hořicích. Měšťanské
školy v Hořicích pořádají dne 25. prosince (0 7.
bod. večerní) u 26. prosince (02 h d. odpol.) za
spoluúčinkování ochotnické jednoty vánoční bru
nerovná Noc“ od Jos. Flekáčka. — Zpěvy a
průvod složil A. Knorr. Účinxovati bude při ní
ba 70 školofch dítek.

Z Dašic u Pardabie. Našečilákatol.
hospod. beseda „Svornost“ pořádala za dobu dvou
letého trvání slušnou řadu večerů, přednášek a
veřejných schůzí, nevydařila se věsk dosud žádná
tek všestranně, jako veřejná spolková achůze po
řádaná v neděli edpol. dne 16 t. m. v sále p.
Šafátově. Prostorný sál byl účastníky v pravém
slova smyslu nabit katolíky, kteří nejen z faraosti
Dašické, ale i z okolních farností se dostavili.
Přesně o 3. hodině ujal se slova osvědčený tečník
vsdp. kanovník dr. Šulc z Hradce Králové, jež
v zajímavé a všem prchopitelné přednášce kázal,
čím suaží Be intel] gence nabraditi našemu lidu
náboženství katolické. Církev naše katol. od prvo
počátku musila bojovati 8e židy a pohany, e růz
nými bludaři a kacíři ve stoletích pozdějších a
nade všemi zvítězila — zvítězí tedy, ponevadž je
božského původu, i uad nepřárely doby přítomné:
Masarykem, jenž kopíruje Francouze Conta z pře
dešl. století, F. V. Krejčím, jeuž krpiruje Němce
Davida Strausei nad ostatními. Ku kunci povzbudil
plamenými slovy přítomných, by si symbolu víry
své, uv. kříže vážili a jej vždy a všude statečně
bájili. Hromový potlesk byl důkazem, jak nadšeni
byli přítomní klassickou řečí páně kanovoíkovou.
Pak promlovil slovutný pan Dr. V, Nejedlý, adv.kát
z Praby, „O rozluce manželské“. — Pri pěkné této
řeči nebyl již klid a ticho přítomnými bratry (?)
sokoly a socialisty zachovan, ale řečník byl cv
chvíli, vzdor stálému napomínání předsedajícího
p faráře H-ry, výkřiky a poznámkami nemíst ými
vyrušován. Když přednášku svou doloženou pří
padným: příklady, kam by rozlaku v budoucnosti
vedla, byl skončil — bouře potlesku svědčila
o pochopení přítomaých katolíka upřímných. Na
výzvu předsedajícího, přá.-li by si někdo učjaké
poznámky, opravy veb vysvětlení, přiblásil se Ca
krovaral účetní a botelier dadický p. J. Rychlík,
jenž poukazoval k tomu, že je to uelidské, mají-ti
býti manželé, kdyč se k sobě nehodí, sňatkem ne
rozlučným spojeni, na to mu p. předoašející dr.
Nejedlý odvětil velice trefaé, že by se v budouc
nosti rozlnkovým zákonem ic nenapravilo, ale
spíše pokazilo, poněvadž usavírojí-li nyní lidé
sůstky bez náležité rozvahy, pak by se tak dělo
tím častěji, ježto by je nic od lehkomyslnosti ne
odetrašovalo| Pan adjupkt Rychlík je všeobecně
zde i v okulí znám svým vyctupovávím na všvch
scbůzích — vědy a všude má něco k nam
tání neb opravování, jenže obyčejně tak činí
bes rozmyslu, tak že svými tečmi stává se
směšným a vzbuzuje u rozvážlivých lidí útrpnost.
Schůze nadšeným zpěvem nár. písně „Kde domov
můj“ v klida se skončila.

„Mvubudem;ulný“ čím našich pro
tivníků u Žamberka. Dne 8. t. m. konána
v Helkovicích schůze našinců za přičin'u org+ni
sace katolické. Před zabájením chtěli se mermn
mocí vetříti do místnosti pánové: rolníci Fraot.
Kacálek, Josef Lír a hostinský Fraot. D stalek;
poslední počínal si svlášť kurážně. Marná snaha.

K orgapisaci přihlásilo se 74 členů. Druhý den
v Lóánici namáhali se naši pěítelíčkuvé schůzi
překaziti. Když se nemohli do achůze dostati
hlavním vchodem, tedy honem do vedlejší míst
nosti, kudy by se dalo do sálu voikoouti vchodem
vedlejším. Začal pokti<, že ochotnické jeviště nám
nenáleží, že se právě zde musí odbývati zkouška.
My jsme věděli, jakou zkoušku by zde usporádali.
Naposledy uzamčené dvéře násilím vyraženy, 00
krokáři brr na jeviště, kdež uspořádali hned před
stavení za spušténou oponvu, aby ge nepozoulo,
kdo pronikavé melodie z brdla vyráží. Pokřikováno
i ode dveří od několika statečných pomocníků po
krokových. Byli jsme ve dvojím ohbai; řev těch
„uvědomělých vzdělanců“ byl hrozný — jako vtu
recké bitvě. Leč pašinci se nezalekli. Pan Šupka
řečnil velice pěkné a bystře odrážel výkřiky pro
tivoíků, už „svobodomvulníci“ uschovaní za op 
noa 8e rozprchli. Přiblásilo se 112 členů; v Ne
koři získali jsme 136 členů. „ Další Činnosti Zdař

Upozornění všem rozumným volí.
čům na Žumberechu. Chce býti vašim po
slancem pán, který jest stoupencem strany pokrc
kové, sklížené z Masarykovýchrealistůa Hajnovců.
Jak tato strana chce s otevřeným hledím vystu
povati beze všech Bliček, jak miluje pravdu a po
tádek ve vlastul domácnosti, to „dokázala“ krátce

zradilo, že Herben zadržel sirotčí p'níze, tu roz
vadění bratři pokrokáři vyčítali si slovy nebleda
nými, v čem se který provinil. Masaryk s počátku
skrýval se chytře za kulis u a když byl přinucen
k vystoupení na scéou, hleděl totlati a omlouvati
jen což — a to tak, aby si uepohbněvalžádnou ze
zápasících stran. Konečně místo vyjasnění pánové
na epolečvé scbůzi se rozhodli před rokem podati
si ruce — a rány vlastní strany 8 kovné přikrýti
— obapoloým odvoláním. A jak na toto utatlání
poblížet? Jakéno bylo ráza? Sám Machar,spolu
pracovník hlavního žurnálu pokrokářského, mapsal
do téhož časopisu Masarykovi: „Po pětineděl
DÍm zápasu, kde nebylo ú-feno ničeho ©kde
byly pomazány štíty těch i těch lak, že se to
smýli nedá — najednou smír! To není metoda
politické strany! Myslíš, že se najde v království
Českém, v kterémkoli okresu nějaký volič. který
by uznal, že takový štít může býti ochranou
jeho práv a který by dal hlas příslušníku této
strany? Tomáši, buď měla strana nechat padoout
Herbena nebo výkonný výbor ——všechno ostatní
j-et Gamovražda partaje politické strany .....
Ztratil jsem illusi o mužích, proto se přestávám
počítat ke straně . . . Byla to zkouška z pokroko
vosti, humanity s chceš-li i z Českosti strany —
a strana propadla s nf haneboě.“ Nemůže býti
výmluvnějšího svědectví o „důslednosti“ a cha
raktero pokrokové strany, než jaké podal vlastaí
přítel Masarykův. Proto 8e ani o jednotlivostech
nešíříme. Jestliže strana ta vedla si již ve véku
psnenském tak tutlavé, jestliže v prospěch jedno
thvců zahrála ai hned s počátku na tek odsou
zeví hodavu skrývačku, co bude teprve dělati
dále? Alran Šteube:ka snad nezná úžasnou prol
hanost a sprostotu Žurnálů té strany? Neví nic,
jak na př. „Osvěta lidu“ byla mnohokrát usvěd
čeva z nejzůmyslnějších a hodně drzých lží?
Zoá-li pan Štemberka bezchurakternost boje„Osvěty
lidu“, má buď žádati za nápravu nebo ze strany
vyston piti. A jestliže nezoá povahu pokrokářských
žurnálů, vystavuje si vysvědčení veliké nechápa
vosti a pak ať 8e nevtírá za zástupce občanů u
vědomělých Pozor! Sám protikatojcký Machar
stranu tu odsuzuje a voličůw jí neodporučuje.

Dvé unjimavé nchůze agrárulcké
ma Hlimechku. Na neděli, dne 2. prosince o
spamovali velikými plakátv agrirafci konání ve
řejne schůze a sice v 10 hod dopol, v Chluméa
o 2. bod «vdpol ve Stadnicích u Hlinska Na obou
schůzích byl referentem nastávající kandidát po
slanectví inženýr p. Jar:š z Praby. V neděli dne
2. prosince před 10. hod. přirel p. inženýr 8 p.
učitelem Starým ze Sianu na Cblam, ale místnost
p. Ondráčka, v níž se měla zmíněná schůze ko
nati, byla prázdna. Byly právě služby Boží, a lid
byl v kostele. Celou hodinu čekali p. svolavatelé
na lid, až půjde z kostela. A když lid šel z ko
ptela stáli p. avvlavatelé před hostincem na silnici,
aby lid přitákali, ale nikdo stejně nepřišel. Sebrali
tedy svých pět švestek a odjeli zase pryč. Téhož
dne odpoledne konala se o 2. bod. veřejná schůze
ve Stadnicích, kamž pozvali si agrárníci ua pomoc
socialisty z Hlioska a s Hamrů, Přítomných bylo
asi aa 200. Ujal 8e siova p. inženýr Jareš, a
pokud mlavil jen o hospodářssých otázkách, byl
pozorně sledován, když však zajel do náboženství,
povetala tisková vřava, že musila býti schůze
ukončena a pan řečník byl rád, že vyvázl ae
zdravou koží. Přes to všechno nedají agrárníkům
na Hliaecku vavříny apáti a pokusí se prý opět
co nejdříve o schůzi v Chlumě. Do Studnic se
však asi už neudváží.

Z Kutcé Hory. Dávno jiš jsme se od
řekli, obírati se pukrokářskou tiskovinou z Kolína,
ale článek, který se octi v prosincovém čísle pod
názvem „Husité“, nutí nás, abychom potlačíce
přirozený odpor, pověděli něco p. pisateli. V do
pise tom překonal jste se opravdo, honnetní p.
reformátore, a jestliže jest celá vaše společnost

hrabá juko vy, pak byste mobli dobře založit klub
nezdvořáků. Neušívejte se, že je to drsný výrok,
u vás patrně jest slušnost stanoviskem dávno pře
konaným. Neboť zploditi dopis a více než 30 su
rovými nadávkami, k tomu patří jenom dloubý
cvik mezi sobě rovoými. A to všecko proto, že
J. B. M. nejd pán Dr. J. Doubrava byl jmenován
čestným měšťanem Kutoohorským. Musí ma vás
ušlechtile působiti ideje pokrokové, když jest vám
tento tak znamenitý biskup katolický jenom jedním
ze 26 starých wládenců, podepsavších pastýřský
list proti reformě manželského práva a proti mo
derní, volné, ryze národol šk-le a když navrbo
vatel p. továroik Bělský jest vám nevzdělaným,
do krajnosti ješitným, politovánihodným buržnou.
Dělá to dojem nafukojící se žáby, když blásáte,
že baed po vánocích bade svolána velká proti
klerkálaí ucbůze, oa které záležitnst tu chcete
rozebrati. Proč až po vánocích, proč ne 0 vánc
cích? Či nemáte v ten čas pokdy? Patrně asi.
Radíme vám, svolejte ji, evolejte ji na masopustal
úterek, ten bude k toma nejvhodnější? O trochu
maškar víc nebo mfů, to se už ztratí, a obecen
stvo vám pak také odpustí. Jioak ale nevím, jak
byste dopadli, ač-li by vás bratří z veakova ne
vytruli. Ty ztráví všecko, jenom když je to koře
něno protikatolictvím.

Z Kolína nad Labem. Rozčeřenévlny
veřejnosti nad podivnou půjčkou zdejší spořitelny
se uklidn:ly, ač bylo se obávati pohromy toboto
peněžního ústavu Střízlivý a chladný smysl našeho
obecenstva zvítězil, když pozoalo, že není 8e
čeho obávati, zvláště když ti, kteří pověstnou
půjčku povolili, jsou zavázáni svým jméním pří
Padnou katastrofu zadržeti. Bude to ovšem vy
žadovati napjetí všech sil, aby tento kousek, hodný
židovského advokáta. přešel hladce. Dozvuky však
této neblahé aféry dostavují se přece. Dostalo se
tím do ruky oposici silné zbraně, kterou ovšem
umí využitkovati. Vrbá 86 na osubu p. purkmist
rovu, takže ouceu jest hájiti se v sloupcích novin
a to jest jenom jistým lidem vodou na jejich
mlýn. Nedivíme se, že pak za takových poměrů
nechce se nikoma na toto Čestné a namábavé místo.
Povážlivým zjevem jest, že v zasedáních obuc
ního zastupitelstva počíná udávati tóa galerie. Po
sledně zažili jsme tento případ při projednávání
rozpočtu, kdy návrb p. prof. Macha, aby zvýšena
byla položka na vaitřuí výzdobu chrámu, provázen
byl buronským křikem. Stoupenci strany pok:o
kové se vyznamenali. Restaurace památky tak
vzácné, jako jest kulíneký chrám, nenalézá oblasa
u těch, kteří tak rádi se chlubí kulturol prací.
Snad kdyby se jednalo o starou syusgogu, byli
by tolerantnějšími. Aspoň se katolíkům otevrou
oči. — Jak dovede pokr kářský tisk iháti a pře
krucovati, patrno 2 posledního čísla „České Stráže“,
kde čteme: „Žurnál L. P. řídé 8e jesuitským
pravidlem: pomlnuvej statečně, vždycky něco u
vízne atd.“ Každému trošku vzdělanému člověku
jest známo, že to je heslo ne jesuitské, ale Čistě
protestantské Kdyby pisatel té lokálzy byl si
došel k dvojotihodnému pánu na náměsti před
okresní dům, byl by se dověděl, že tahle slova
jsou zásadou zakladatele čistého evangelia Dra.
Martina Luthera a ten přece nebyl jesuitou. Proto
jenom vždy dle pravdy!

Z Čánlavé. Naši řemeslníci konečně přece
počínají chápati novou dobu z nových bledisk. Pa
trao jest to z výstavky, kterou pad protektvrátem
P purkmistra a poslance dra. Zimmra uspořádali
ve dnech vánočních. Návštěva byla hued v prvých
dnech veliká, a bylo 3 podivem, jak pěkné prace
byly vystaveny. Slyšeli jsme z úst masbých ná
vštěvníků výrazy překvapení, že i u nás máme do
vedoé a vpravdé umělecky vyspělé řemoslnictvo.
Práce i ladné aspořádáí výstavy zanechaly mocný
dojem, a jsme přesvědčení, že v budoucuosti to
živnostníci shledají. Mooté vystavené předměty
byly tuké zakoupeny, a kdož snad ueodbyl vy
stavené práce, má aspoň jistotu, Že jeho jméno
nabylo zvučné reklamy. A to jest v našich dobách
již značný úspóch. Doufáme, že na počaté cestě
bude stejné pokračováno, a te tato výstavka není
poslední. Přejeme tobo zdaru tím více, že bylo
třeba tolik překážek překonati a tolik škaroblídství
zaplašiti. — V neděli dae 6. ledaa o 5 hud. od
poledaí pořádá klab c. k. státních úředníků před
nášku o cestě kolem světa. Zvučné jmén» cesto
vatele dp. P. Svojsíka jest zárukvu, že obecens*vu
dostane se požitku v pravdě vybraného, zvláště
když více než 200 obrazy světelnými přednáška
bude provázena. Hodina stanovena jest nu odpo
ledne, aby venkov 8e mohl zúčastniti. Spojení
vlaky jest na vše strany výborné.

OCbytráetví pardabské „Osvěty Ii
da.“ K sféře Dr. Lhota-Teplý poznamenává 15.
prosince: „Koustatujeme, že násilné vyřizování
čestuých rozepří jsme odsoudili v případě tmto
jako vždy“(11) Zatím však táž „Oav. L“ dne 7.
prosioce napsala pouze, že počká a že bude její
úsudek odsuzující o počínání dra Lhoty, jestliže
skutečně týž kněze ztýral. V čísle pak ze dne 11.
prosince přinesla obranu dra Lhoty (mimocbodem
řečeno těžce seštadýrovanou, ale přes to komickou)
a napadla odpůrce Lhotovy. To bylo to slibované
odsouzení čína Lbotova, Jen aby „Osv lidu“ ně
jak nezavadila přímo o vzácaou osvbu Leonidovu!
Není nad mazanost a knyfy „pokrokového“tisku|



a, tolik vášnivě napadá lidi jiné, bojí
we Hiroktné o svého člověka zavaditi. Chápete to
pevaě sečlánkované přadeno? — Jest velice zají
mavo, jak Dr. Lhota hned poznal v satyře svoji
podobiznu. Proč? A ještě vybrůžka žalobou, ačkoli
tento právník dobře ví, že taková satyra žulova
telna není. To by zodpovědný redaktor „Osvěty
lidu“ musil býti trestán za řísnějšísatyry avóho
listu stále.

Z Hampelce. V neděli dae 33. t. m. ve
2 hod. odp. mají důvěrníci okresu humpoleckého
ochůzi, při které promluví p. Ant. Drápalík, supi.
professor s Hradce Králové, „o katol. organisaci
okresní.“ Schůze jest důvěrná. — Na Boží Hod
ve 4 hod. odp. pořádá spolek „Svornost“ a „Váe
odborové sdružení křesť. dělnictva“ vánoční stro
mek, při kterém po vyčerpání programu budou
obdarovány dítky členů a těch, kdož se včas při
hlásili. Zveme všecky příznivce naše k této všem
nám milé slavnosti. — „Na Kocovrku“ zmizela
minulou neděli „Obnova“ ze spolkové místnosti|
Víme dobře, kdo si ji „vypůjčil“; stane-li se to
ještě jedenkráte, uveřejníme ty pány plným jmé
nem. — Členové „Svornosti.“

Do Malé Losenice mPřibyslavi. (Od
pověď pokrokovému — neznalci.) V Malé Lose
nici při katolické acbůzi vyjádřil se našinec p.
Kasal, že Masaryk nečiní rozdílu mezi katolicismem
a klerikalismem. Ale pokrokový učitel a takto
málo chápavý žák Masarykův zvedl protest; prý
jeho mistr nikdy neřekl, že katolicismus ae kryje
a klerikalismem. Nechť se mu prý podá určitý
důkaz, že Masaryk mezi katolicismem aklerika
lismem nečiní rozdílu. Takové máte ty pokrokáře|
Nečtou ani dostatečně řeči a spisý svých mistrů.
Chytnou náhodou frázi 8 prava, uslyší nesouvisle
několik šlágrů 8 leva a už si sesumírují pohodlně,
bez dlouhého hloubání „nejmodernější názor na
svět.“ Tudíž skrovné sečtělému panu učiteli mu
síme sděliti, že Masaryk dokázal v novějším čase
moohokrát, že rozdílu mezi katolictvím a kleri
kalismem nečiní — třebaže v časech dřívějších
psal jinak. Filosofie Masarykova jest totiž každou
chvíli jiná. Vybíráme jeden příklad. V „Čase“ ze
dne 25. ledna tohoto roku bylo vytištěno, že Ma
saryk řekl na studentské schůzi v Praze: „Ne
schovávejme se za heslo klerikalismns; to, oč jde,
je katolicismus a proto ze všech sil musíme se
starati o to, aby náboženství přišlo ze škol.“ Ta
kových příkladů možno uvésti více. Ale snad po
krokový obhájce Masarykův sám si je vyhledá,
jestliže vůbec několik novějších úvah Masaryko
vých v rukou má.

Z Kumvalda u Žamberka. Dne 8.
prosince 1906 odpoledne konala se u nás zdařilá
schůze katolíkův. Jako řečníci zavítali k nám pp.
Vesecký z Hronova n. Met. a Fr. Šupka, úředník
2 Hradce Králové. Pro krátkost času nebylo možno
pozvati více občanů Kunvaldských než 100. Avšak
pozvaní přišli vesměs všickni. Počasí nám přálo.
Svolavatel, místní kuplan dp. Petr Zavtel, uvítal
přítomné a oslovil je vhodným úvodem, načež
předseda, p. Hynek Trejtnar, mlynář v Kanvaldě,
zahájil schůzi a udělil slovo prvnímu řečníkovi
p. Veseckému, který líčil stav společnosti lidské
zvláště ve Francii. Přítomný místní farář a bisk.
notář dp. Matéj Kubek podotkl, že jen tenkráte
ei pomůžeme, když o volbách odevzdáme lístek
katolickému poslanci. Nato mluvil druhý pan
řečník Fr. Supka, probíraje podrobně body pře
dešlého řečníka p. Veseckého a dovodil, že nutna
jest organisace a líčil, jak ji provésti. Ihned se
všichni přítomní přihlásili za členy organisace. Ke
konci předseda vletp. Trejtnar předložil otázku:
„Jak by to vypadalo ve světě bez náboženství?“,
načež řečník p. Šupka překrásně se o tom roz
bovořil. Vůbec musí se říci, že věcné, skutečností
opřené vývody p. Šopky, jeho šetrnost k nepřá
telůw, líbily se všeobecné a hrobové ticho svěd
čilo, že řečaík mluví od srdce k ardci. Když svo
lavatel napomenul přítomné, uby věrní zůstali
praporů Kristovu, předseda schůzi uzavřel. Další
séhůzi „Zdař Bůhl“

2 Počátek u Chotéboře. Dne 16. t. m.
založena byla v malé obci Počátkách místní orga
pisace katol. lidu, ku které se přihlásilo přes
120 členů, mezi nimiž jest veškerá mládež počá
tecká. Místním důvěrníkem zvolen pan Tomáš
Henzl. Řečníkem byl p. Ant. Jindra z Kracem
borku a vlp. J. Tužín z Č. Bělé. Zvláště všechny
překvapilo a oadchnalo vystoupení mladé řečnice,
prosté venkovské dívky sl. Kut. Vavrouškové
z Jitkova. — Socialisté prý chtějí u nás (kde žád
ných rudých nemáme) uspořádat tracechůzi: jen
aby jim z ní nekoukala Oudvleň.

Z Vikánče. Ztratili jsme vzácného do
brodince. Velkostatkář pan Richard Fiedler, patron
našeho kostelu, zemřel. Naděje naše velmi klesly
— leč dobré nebe poslalo nám v osobě pana fa
ráře Neumana z Rohozné nového příznivce. Tep
vymaloval právě pro objednaný mramorový oltář
skvostný obraz sv. Jakuba V. Práce originelní na
tbema „Posýlám vás jako beránky mezi vlky“.
Apoštol zobrazen v nadšení pro vznešený úkol
svůj. Ačkojí-v duchu vidí, že očekává jej smri
mečem — -přec opouští sítě, rybaření a jde hlásat
světu spásu v kříži Kristově. Vše provedeno
v nádberném, neobyčejně -působivém koloritu. Li
tujeme, že upřímné uznání nemůžeme pro tuber

kulosu kongruy effektněji dokumentovati než nej
vřelejšími díky.

Epištola ©rychmovských protika
tolických kotrmelcích a hospodářství
vokresní nemocnici rychnovské. Nastala
zas onehdy divoká, tentokráte odtud z Rychnova
aranžovaná protikněžská novinářská štvanice — a
proč? Inu pro nic jiného než pro právo a
pro pravdu, které leckterý potentát malo
městský nesnese, obzvláště řekne-li se mu třebas
jen spozdaleka od kněze j ve funkci nekněžeké.
Štvanice ta přímo sice namířena byla proti zdej
Šímu knězi a čest. bisk. koneist. radovi, dra. filos.
Tom. Kouřilovi, býv. sasloužilému c. k. professora
dějepisu a zeměpisu při gymnasiu rychnovském,
ale vpodstatě platila všemu stavu
kněžekému, jemužnapadenýod 38 let náleží,
a proto blavně se zde na ni dává odpověď s udá
ním příčiny, proč došlo k ní podle zásady: Všichni
za jednoho a jeden za všecky. Podnět k ní byl
dán článkem statečného bojovníka kulturního,
zdejšího externího lékaře při okresní nemocnici
pana MUDra. Ed. Cmanta, uveřejočěným ve
„Věstolku čes. lékuřů“, jehož obsahem bylo asi
to, že dr. Kouřil — ovšem „t ianatické klerikální
msty“ znevžil prý fankce své jako revisor účtů
nemocničních proti dru. Cmuatovi a to ze tří pří
čín, totiž 1. že týž vystoupiv z církve katolické
stal se bezkonfesijním, 2. pro jeho aféru kraci
firovou, t. j. proto, že nařídil, aby od jeptišek
ošetřovatelek ©nemocničních jemu bytu jeho
v nemocnici se stěny odstraněn byl krucifix, a
konečně za 3., poněvadž dr. Cmuot mermomocí
přinutiti chtěl ošetřovatelky ty, aby maina Velký
pátek k jídlu připravily pokrmy masité; z těchto
tedy příčin prý dr. Kouřil podvrátiti chtěl jeho
existenci (Cmuntovu) při nemocnici a že prý také
skutečně, obrav sobě za záminka příliš drahé stra
vování jeho na účet nemocniční, návrh příslušný
okres. výboru (6ic?!) učinil, že však okres. výbor
návrh ten nepřijal a tím dra. Cmuatovi náležitou
satisfakci dal. Při tom arciť nepovědéno, byla-li
satisfakce ta jemu dána za nehumanní a svrcho
vaně nešetrné a nemocničního lékaře naprosto
nedůstojné jednání jeho proti ošetřovatelkám anebo
pro vysilojící pouze a pouze jen nemocnici věno
vanou péči a starost. Vóak bude níže ukázáno,
kolik pravdy jest na obvinění tom, a jak pros
pěšna dosud byla lékařaká činnost Cmuntova ne
mocnici po stránce finanční; snad potom eoudné
a nepředpojaté obecenstvo též nenajde dost sil
ného výrazu, aby po sásluze vyslovilo se o jed
nání Cmuntově. (Pokrač.)

Janderův pěvecký sbor v Kutné
Heře. Již desátý rok účinkuje nadšený pěstitel
církevního zpěvu a hudby pan Jan Jandera, pron
fessor hudby a zpěvu při zdejším c k. ústavě ku
vzdělání učitelů, každou sobotu o 6. hod. večerní
při požehnáních, pořádaných v chrámu Páně av.
Jana Nep. Tato požehnání, jež v zimním pololetí
koná katecheta a prof. vdp. Frt. Frydych, jsou
pobožností náležející výlučně kutnohorskému ústacu
učitelskému, přičiněním však pana prof. Jandery
stala se zvláště v době adventní a vánoční vedle
přavé pobožnosti hotovými koncerty duchovními,
i působí na každého dojmem nesmazatelným. —
Z blučné, hlavní třídy kutnohorské vkročíme za
soumrako večerního do svatyně 8v.-Janské. Ba
rokový tento chrám i zu dae překvapuje každého
návštěvníka ladnou, v přesném slobu provedenou
úpravou vnitřní, při večerním osvětlení však vás
přímo okonzlí. Záře světel, zrcadlící se v mramo
rových pilastrech a sloupech, odráží, tříští a láme
se o zlacenoa výzdobu oltářů i stěn v světla ne
sčetná. Vážné ohlížejí na vás se stěn sochy sva
tých patronů českých, zrak váš nádheron svatyně
oslněn zalétá mané vzhůru, kde na klenbě výzdoba
chrámová vrcholí v úcbvatné freece slavného čes
kého malířeFrant. X. Palka: „Apotheosa av. Jana
Nepomuckého “ Prostorný, mezi kutaohorskými
velikány však nejmenší a tudíž nejůtulnější chrám
naplněn zbožným lidem. Šťastně volená 6. hodina
večerní shromažďuje do stánku Božího obecenstvo,
bez rozdílu stavu, povolání, vzdělání; vedle úřed
níků, přicházejících sem přímo z úřadoven, klečí
dělníci a dělnice, opustivší právé továrny a dílny.
— Zavznělo akkordioo u sakristie, na oltář vy
stavena Nejsvětější — a již rozlóhá ae chrámem
mobutný, věčné krásný a úchvatný bymnus: „Pange
liogua"“ . .. Se zatejeným dechem nasloucháto
velebnému zpěvu, duše plní ge svatou bázní a
úctou k Nejvyššímu, se slzami v očích, z hloubí
srdce dere se vám povzdech: V pravdě toto místo
svaté jest! Tak dojímá vás sbor Janderův, který
již při mnoba příležitostech svému dirigentoví
tolik slávy dobyl. Pravou zbožností prodchouti,
nasloucháte litaniím chorálně spívaným: K Nejev.
Jménu Ježíš, k Nejev. Srdci Páně, Loretanským,
ke sv. Patronům českým; « rozkoší opájíte duši
svouúchvatnýmiskladbamivícehlasýmii sólovými,
kterými Jandera tato požehnání učinil pravou
svláštností kutnorskou, pýehou a chloabou zdej
šíbo ústavu ačitelského. —. Bývají to všdy cenné
duchovní skladby vynikajících skladatelů domácích
i cizích, velmi často však překvapí vás pořada
tel též pracemivlastními. Tak při požehnánína
den Neposkvrněného Početí Panny Marie před
vedl. nám.p. prot. Jaadera nejnovější svoji skladbu
„Královno mebes“, kterou pro smíšený sbor s prů
vodem varhan a sopránové nólo složil na slova

professora reálných škol p. Karla Topinky, dříze
v Kutné Hoře, nyní v Hradci Králové působícího.
I se smíšeným sborem provádí totiš p. professor
Jandera občas svoje ekladby, neboť dámy předních
našich rodin měšťanských i úřednických za čest
si pokládají náležeti k jeho sboru; nejlepší n
spěvačky závodí spolu a předstibují se v sólový
partéch jeho produkcí. © „. (Pokrač.).

Východočeskédivadlo. |
V pátek 14. prosince: „Královna že

bráků“, drama od Schulze. Myšlenkasama sebou
a v základě není špatná, leč na scénické roz
větvení a předvedení autor nestačil. Jednání první
jest více předehrou, a děj počne se rozvíjeti až
v aktu druhém který prvnímu ješt úplné cizím a
dloubým vypravováním teprve jákéhosi připojení
nabývá. Též břbitov nešťastuě volen za místo děje,
takže pak některé výjevy (na př. když rychtář
osnamoje nevinu Moničinu) jsou na jeviště přímo
za vlasy přitaženy. Charaktery jsou bezbarvé. Zby
tečně příšerná drastika působí dojmem opačným
a ani z daleka není tím, Čím snad býti má: re
alismem v umění. Pfes tyto nedostatky jsou ně
které scény dobře vyvrcholeny, a vyzírá £ nich
dosti dobrý talent, který ovšem potřebuje ještě
studia. Nezasvěcence překvapil nentuchající potlesk
(měl za účel vyvolati přítomného autora) po prvním
Jednání. Naši umělci vynasnažovali 86 co mobli,
aby hru pozdvihli, a zasluhují chvály všestranné.
— V sobotu dne 15. prosince: „Královna ze
Sáby“, opera Goldmarkova, ve prospěch pí. Kur
zové. Smyslná hudba opery unáší vás přímo v jiný
kraj, oplývajíc úchvatnými lícněmi, z nichž dýše
vášnivý Orient se všemi svými krásamii brůzami.
Toho docíleno jest jednak instramentací velice
bobaté barvitou, jednak melodiemi a barmoni
sací naprosto zvláštní. Orchestr zasloužil si palmu
večera ; bylo viděti na něm propracovanost, známka
to pilné ruky dirigentovy ; nejlepší byla ouvertara,
druhý akt, (sólo plechů přecházející na ž»
vracející se k trombonu, pak unášející noení
noci ve emyčcích s flétnou), pátý akt, v němž
zvlášť velice mistrné ©znážornén byl samum,
smělý ve svých kadencích a brůzný dissonanef
zmenšené septimy; originelním jest též doprovod
sbora bajaderek prázdnou kvintou v plechu. Vše
provedeno bylo dokonale, s náležitou vervou a
pochopením; večer tento slouží zajisté ku cti
nejen orchestru, nýbrž zvláště talentovanému diri
gentovi. Zpěv nezůstal pozadu: Pan Wildner (Sa
lomon) jako vždy jistý ve zpěvu, sympatický brou;
p. Lebeda (Assat) v hlavní úloze skvěle prove
dené rozmnožil své vavříny; sl. Procbázkova (Su
lamit) méla svému temperamentu velmi příznivou
roli a podala nám jednu z nejlepších uká
zek svého umění. SI. Jovanovičova (Astarot)
efektně přivedla ku konci +ólo (v IL. aktu, kdy
láká Assada) z počátku nejisté nasazené. Pan
Trojan (Baal Hanao) může strach svůj směle od
ložiti; má pěkný hlas a zajisté časem a píli vy
nikne. Velmi delikátoí a pěkné bylo balabile pí.
Procházkové, Pí. Kurzová v titolní roli krá
lovoy zůstala ovšem královnou večera: oslňovala
nejen svými toiletami, ale i zpěvem a hrou. Opera
byla silné seškrtána, často (IV. a V, akt) velice
na újmu děje. Hvízdání za jevištěm — to měl
býc samum — bylo neskonale komické. Režisér
měl by dbáti toho, uby sbor za scécou nevrážel
stále do zadoí kulisy; ruší to velice. — V ne
dělí: Kvapilův„Sirotek“, k němuž se obecen
stvo zachovalo opravda macešsky; sedadla zů
stala téměr neobsazena. Hudba byla Ostrčilova
— ale jenom na plakátě; místo tohu slyšeli jsme
staré, odřené věci, a kromě ouvertury, která byla
slušoéjší, strašlivě přednesené. Zvlášť jedaou (I.
jedo. tanec v bospodé) panoval pravý Babel:
prim jinde, bas jinde, harmonie úplné pryč — a
v tom proudu plaval sbor, chytaje se stébla —
chci říci nejisté taktovky koncertního mistra;
zdálo se, že nehraje onen dokonalý orchestr vče
rejške, nýbrž © opravdu několik těch vesnic
kých muzikantů, kteří na jevišti hudbu masko
vali. Za to sčéna se držela, té všecka čest! Pí.
Zelenková (šenkýřka), pl. Brzková (Lida), p. Ze
lenka (Martin), p. Brzek (Vojta) p Kaňkovský
(magnát) — to byly figurky, še bylo radost se
na ně dívat a je poslouchat. Gratulujeme jim
SI. Kučerova. (sirotek) byla méně dobrá a ob
zvláště zklamala v I. jednání příliš rychle před
nesená píseň sirotkova, která jest přece tak do
jemná; tím ovšem nechci říci, že by slečna hrála
Špatně, nýbrž pouze tolik, že zůstala za ostatními
a p'ipouštím rád, že úloha její oproti ostatním je
velmi obtížoá. V druhém jednání samozřejmě od
padly všecky obrazy a světelné efekty. Toto před
stavení lépe hodilo byse sa odpolední než enehdy
Jiráskova „Luceraa“. — V pondělí 17. prosince:
„Naděje“, hra od Heijermanse. Chudý děj
roztažen ve 4 jednání, dikce velmi Často uráží:
prostými nadávkanmi,toť dvěchyby ken, jioak
dobrého, v němž jímavélíčí se ohraz sociální lýdy,
zjednávající aoncit s trpícím, vyssávaným děluí
kem. Hra. byla. znamenitá. Málokdy. viděli jeme
pí, Brskovou (Jo) tak mistrně bráti, jako tobo
večera; to nebylajišhra, to, byl život svpa.prav
divosti unášející ; neváhám Uvrditi,že pí Brzková
jest talent prvého řádu. K ní družila sepí Zelen



ková (Kaiertje) a al. Kučerova (Marietje), jejíž
hra musím tentokráte jenom chváliti. SI. Laci
nova (Klementina) na začátečníci dosti zdárně si
vedla. V mužských rolích vesměs bezvadné hra
n vynikl pan Kaňkovský (Geert) a p. Brzek
(Barend). Buráceoí vichru bylo velmi věrné na
podobeno, jinak režie mnoho práce neměla. Or
chestr řízený p. Markuccim se držel dobře, —
V úterý 15. prosince: „Libuša“, slavnostní
představení, kterým zahájen byl cyklus Smetano
vých oper. Pan MUDr. Batěk přednesl zdařilý
proslov, v němž zajímavě a věcně vylíčil život,
působení a význam Smetanův. Nato následoval
živý obraz, sestávající z význačných postav oper
mistrových. Zdá se však, že divadlo přestává
táhnout: ani o tomto slavnostním představení ne
bylo přeplněno. A přec — jak správuě bylo pu
dotknuto v proslovu — zaslouží naše anaživá apo
lečnost plnou měrou, aby byla pdporována, Jest
zajisté klassickým dokladem její snahy a píle, že po
vybraném a rozmanitémrepertoiru který sám sebou
stačil by ukbájiti dobrou pověst společnosti, ještě
vypraven jest nádberný cyklus. A hned první před
stavení dokázalo, že cyklus pečlivěvypravevý bude
korunou letošní divadelní gaisouy © Zde plným
právem poukazujeme na p. dirigenta, na něhož se
obyčejně zapomíná. který však v první řadě nese
celou tíhu úmorných zkoušeka představení. Vtom
ohledu p. Procházka osvedčuje se nejen znalcem,
nýbrž i organisátorem, který, jak odborníci říkují,
hraje na svůj orchestr. Dynamika i tempa se zrovna
tvoří pod jeho taktovkou. Sesílený orcbestr vedl
si zdatně. Sólo šalmaje (oba klarinety) bylo velmi
labodné předneseno; škoda, že kvartet ženců za
jevištěm jedacu dříve nastoupil a je pokazil.
Úchvatné bylo violino di concerto. Plechy, které
v této opeře mají nemalou úlobu, zoěly čistě a
určitě.Zpěvybylydobřenastudoványa (kromě ně
kterých sborů) a dobře dopadly. Nejlepší Rólové
partie byly: Přemy.l (p Wildner), L'buše (pí.
Kurzová), Radmila (31. Jovanovičova), Cbrudoš (p.
Peršl) a Krasava (sl. Procházkova). Režie vyzaa
menala se živými obrazy. — Ve středu 19. pro
since: „Noc na Karlštejně“, Vrchlického
vegelohra, byla sehrána hladce a pěkné, vadilo jen
nevhodné přidělení některých úlch, na př. panu
Auerswaldovi (Petr), jehož komický talent žádá
jinou roli; totéž platí o p Bobuslavovi. Též pře
kvapovalo, že někteří — a to jinak velmi dobří
herci — neovládali svou úlobu. — Repertoir: Dnes
v pátek: San Toy, čínská operetta, benefice
sl. Horníkovy; zítra v sobotu: „Prodaná ne
věsta“ (cyklus III.); v neděli: „Pasačka“,
operetta; v pondělí se nebraje; v úterý: „Dali
bor (cyklusIV.); ve středu: odp. „Lumpaci
vagabundus, fraška, več. „San Toy“; ve
čtvrtek: „Dvě vdovy“ (cykl. V.); v pátek:
„Paličova dcera“; v sobotu:„Tajemství“
(cykl. VI); v neděli: odp. „Rusalka“, večer
„Ples v opeře“; vpondělí: „Detektiv“ nová
sevsační Operetta. Dr. Aliguis.
LAARSEN EENNNODTUD DODO 10.00
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Různé zprávy.
Representační plesy v Praze. První

representační věneček České ligy akademické bude
pořádán v „Centralu“ dne 31. ledna r. 1907 pod
protektorátem říšského poslance, p. barona Pa
rische Senftenberga. Přejeme katolickým akade
mikům mnoho zdaru. Uvidíme, zda čelné osoby
pražské, které s tolik vzácnou ochotou navště
vují plesy studentstva židovského, dostaví se také
v stejném počtu do věnečku studentů akademi
ckých. Přítomnost na věnečku nebude zajisté
žadným „klerikalismem“. A jestliže vynikající Pra
žané dokazují, že jsvu naprosto tolerantní k vy
znání studentů židovských, soad nebudou bázlivě
se třásti před přesvědčením katolickým; vždyt
katolickou víru vyznávaly a ctily vlastní matky
vynikajících Pražanů -- Ples českých právníků,
pořádaný dne 28. ledna 1907 na Žufině v Praze,
slibuje letos předčiti všecky předešlé, Pražská sub
skripce jest až na malé dodatky skončena velmi
úspěšně. Stále docházející reklamace jak pražské,
tak zvláště venkovské jsou dostatečným důkazem
zájmu o ples, jebož účelem jest shromážditi ve
dvoranách Žofina u večer jeho bytí veškerou in
telligenci českou a zvláště právnickou! Zisk z
plesu určenjest Jonákově nadaci: pro podporování

vání knih chudým právníkům. Právě došel kon
kurs návrhů k tanečním pořádkům a byl I. cenou

poctén od kommise k rozhodnutí se sešedší za
předsedoictví čestného předsedy prof. Dr. Hey
rovského, návrh akad. malíře Václava Kreiesingera
pod heslem „vyzvání k tanci“, který se zajisté
bude velice líbiti. Jeť to naší snahou a jsme
přesvědčeni, že letos zvláště pečlivá výzdoba sálu
a rythmus valčíkové hudby jako jivá léta, po
která ples ten má primát mezi plesy akademic
kými, naplní shromáždivší se oním dojmem, který
Be zve vznešenou náladou plesovou, a že se bude
podobně, jako o našich věnečcích, mluviti o kráse
a zdařilosti plesu právnického. Reklamace se při
jímejí v plesové kanceláři Praha I., Právnická fa
kulta u Rudolfina. —

Adresování listovních zásilek do
větších mést vůbec a v době novoroční
zvláště. Na zásilkách pošty listovní do větších míst
budiž adresa příjemce udána dle ulice, čísla doma a
poloby (schody, poschodí, číslo dveří), při zásilkách
do Vídné znějících třeba mimo to adati i městský
okres a poštovní doručovací okres U zásilek do Prahy
a předmástí jest třeha udati také městský okres na
př.: „Pan Antonín Štolec v Praze, II. Hálkova ul č.
7., [ poschodí, dveře 5“. — Korespondenční lístky
obsahu neslušného, nražlivého neb vůbec trestného,
dále korespondenční listky, na nichž nalézají se vy
obrazení neb jiné dodatky neslušné neb otrhačné po
vahy, jsou z dopravy vyloučeny. Taktéž vyloučeny
jsou z dopravy korespondenční lístky (pobledlnice),
ktaré zasílány bývají v obálkách s výstřižky za tím
účelem, by frankuvací známky, nalézající Ba na líst

předepsaným podmínkám nevyhovají, budou stiženy
portem za psaní. Na visitkách, zasilaných za použití
sazby pro tiskopisy, dovoleno pfipojiti blahopřání, po
děkování a jiné dodatky zivofilostní, vyjádřené nej
více v pěti slovech usb obgčejnými zkráceninami (p.
f. a pod.); dále je dovoleno na novoročních lístcích
připsati rukopisem věnování. Pohlednic, jichž přední
strana kolmou čarou rozdělena je ve dvě polovice, smí
použito býti jak v dopravě tozemaké, taki v dopravé
89 všemi zeměmi světového spolku ka písemným adě
lením na levé polovině této strany. P. T. obecenstvo
se žádá, aby za účalem usnadnění poštovní manipulace
nenalepovalo známky Da zadní straně dopisů, nýbrž
na straně adresy a to pokud možno nahoře v pravém
rohu. Konečně eo veškeří P. T, obchodníci, firmy, zá
vody, zejména pak pp. nakladatelé žádají, aby kalen
dáře, novoročaí gratalace a pod. nepodávali najednou
a bezprostředně před Novým rokem, nýbrž aby zásilky
ty po částkách a to pokud možno co nejdříve poště
ku dopravě odevzdali.

Pozdravné pohledníce vánoční a
novoroční, nový drub, vydala Ústřední Matice
Školská Pohlednice, jichž originály kreslili akademický
malíř Šimůnek a slečna Podbajeká, vynikají zejména
nad zboží cizozemské vysoce uměleckou cenou a českou
svérázností Poblednic vánočních lze použiti zároveň

vému roku ještě zvláštní pohlednice, rovněž velmi
vkusné Z+vrabné dotazy zodpoví kancelář Ústřední
Matice Školská v Praze, jež tento týden věnuje so
téměř výhradně prodeji matičních poblednic.

(Zasláno.)
„Krskonoš“, spolek studentstva českého severo

východa, založil v lednu 1906 dvanáct novibářekých
Opatřoval tek dvanácti obrím menšinovým

nebo takovým, jež nemohou si dobrých novin opatřiti
amy, zásobu dobré četby novinové. — Chtěje tato

činnost svou rozšířiti, vyzývá všecky obce, kde časo
pisů není a kde by na prospěch byly, by se nejdéle
do 31. prosince t. r. o ně přihlásily.

Krakonoš-Praha (Spálená ul)

|

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne

bl pšenica K 12-00—18 60, sita K 10*30—11-00, je'm9
ne K 1060—11-40. prosa K 00:00—00:00, vikva K 000
—0000, braaba K 18-00—20'00, ovsa K 6:40—6 90,
čočky K 00 00—0000, jahel K 20 00—00:00, krap K
18-00—40 00, bramborů K 2-80—3:20, 1 hl jetelového
semene bílého K 00:00—00 00, 100 kg jetelového se
mípka čer. K 48 00—5600, růžáku K 0:0—0:00, máku
K 82-00—00-00, lněného semene K 00-00 —22-00, 190
kg žitných otrab K 1200—0000, 100 kg pleničných
otrab K 11'50—00'00, 1 kg másla čerstvého K 240
—280, 1 kg másla převařeného K 0.00—0.00,
1 bg sádla vepřového K 160— 0'00, 1 kg tvaroha K
028-032, ! vejce K 0-7—08, 1 kopa okurek K 000
—000, 1. kopa zelí K 300—800, I kopa kapasty
K 200—3 60, 1 hl cibule K 5 00—8'00, kopa drob.
zeleniny K 060—2 40, 1 pytel mrkve K 180—440,
1 bečka švěstek K 000—000, 1 hl jablek K 6 0U—
18.00, 1 bl hrušek K 0'00—0 00, — Na týdenní obilní
trb v Hradci Králové dne 16. pros. 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 412, žita
290'/, ječmene 363, ovsa 429, prosa 0, vikve 10, hra
cha 16, čočky 11/,, jahel 0, krup 4, jetel. semínka
231 lněného semene 3, máku b'/,. — 9.) Zeleniny:
zeli 41 kop, okarek 0 kop, kapusty 107 kop, cibule
64 bl, drob, zeleniny 265 kop, mrkve 175pytlů,
brambor 80 hl, salátu 00 kop. — 3) Ovoce: jablek

15, prosince 1006. I

vepřů © kosy, podavinčat 000 kasů.

avštivenky
všeho druhu

nabízí bisk, knihtiskárna v Hradel
Králové.

Již zcelarozebráns
jest spis Dra. Reyla

ŘelOrma MAnŽE|KÍnÍ,

Zato však již v pondělí vyjde v Časových
Úvahách obsažný výtah z téhož spisu pod titulem

Manželství
přirozené
a svátostné.

—= (ena 8 hal.
Při hromadných objednávkách slova.

Administrace
Čas. Úvah v Hradci Králové.

———— ——— —
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|Taktéž úrok z půjček
Závodní podíly:

K 68.923—. K

Trolruje

© mm SU..=
důchodkovou sama ze svého.

zvyšuje se vesměsBoku
5)

Úřadovny
ve vlastním domě

čp. 118.
Malé náměstí.— —

prací i celuloidové,

specielní klatovské prádlo

doporučuje a zákazky obratem

vyřídí



Radost —
== Učiníte

Rtiditelství.
a penče zbytečné neutratíte, venojete-li
svým milým j=ko vánoční dárek krabici

jrného květinového mýdla, které u veikém výběra za úžasně levné ceny ob
držíteu Jindřicha Jelínka, mydláře
v Hradci Králové na podefni .

í "3Tatínku, prosím TĚ!!!|| zase r 1002.
kup ml k Vánocům

100:=*;z celého světa
s kukátkem a popisem za 7 K

Pobaví a poučí se za dlouhých zimních večerů celá
rodina. Dosud vyšlo serií 7. Všech 7 serií ponze 26 K.

Vydává fotochemigrafe F, KRÁTKÝV KOLÍNĚ,

Praktická
.— s srozjímání

od P. Brunona Vercnyse S. J. upravená od
P. Battaglia

s americkým .. . 9K
s mabagonovým . . . „111K
bez kukátka . . . . . 5K

—== Dro řeholnice ===

vydala v českém překladé ve slušné úpravě

kongregace

školských sester de N. D.
v Horažďovloích.

* X
Rozjímání ta rozmnožena jsou o ně

která rozjímání na dny av. patronů českých.

ARIA2003003000030C Potřeba české kniby té byla s mooc-ff

Ji bých stran uznána. Oba díly mají ba 1100 jf
JM stran. — Lze je obdržeti buď v klášteře ff
JK v Horažďovicích, neb v biskupské tiskárně ff
jE v Č. Budějovicích za 8 korun nevázané, jf
x za 10 K vázané. *

pro duchovní,
úředníky atd.Osobní Úvěr

Samostatná spořitelní a záložní dražstva Spolku
úředníků poskytují při nejmírnějších podmínkách
půjčky též na delší splátky. Zprostředkovatelé vy

loučeni. Adresy družstev sdělí bezplatně

centrální ředitelství Spolku úředníků,
Vídeň, Wiplingerstrasse, 26.

S
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1 Filiálka v Semilech.

Vklady zárokuje

l na vkladní knížky a pokladniční poukázkydle výpovědi
9Odděleníbankovní. MB*4. až4" 8

Skladiště.

Nejužitečnější
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obdržíte v krámech s tímto znakem.

er Co. akciová společnost pro šicí stroje.

UHLÁ

—

v Hradci Králové, Jiříkovatř. 270.

==

VIKTOR ČEJKA,
sklad uhlí a dřoví

w Plotištích u Hradce Král.
Též doporučují svůj hojně zásobený sklad
dříví palivového, měkkého i tvrdého. ——-i
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Besídka.
O budhismu.

Dle kuihy Dra. Al. Langa (Budhismus.Nákl R. Papauschka

v Mor. vě. Cena 3 K, str. 132.) přednesl9.pov Hradci .since v křest.-sociál. spolku paní a díve
Dr. Josef Palička,

Narození Budhovo („Osviceného“) vše
obecně se klade do polovice VI. stol. před
Kristem; byl synem Sudhodany, knížete Sakyů.
V 29. roce dovršen převrat v daši Gotamově
(původní jméno), přinravovaný rozjímáním o
životě a jebo 3 důležitých momentech: stáří,
nemoci A smrti. Opastil otcovský palác a stal
se asketou — poustevníkem. Umřel prý v oam
desátém roce věku svého po dáleté učitelské
činnosti.

Dle nauky Budhovy jest život vlastné
jen ztěleaněnou věčnou touhou a proto pouhým
výrazem bolesti. Utrpení a spása ohraničují
celý obzor budbismn. Systém nauky o spasení
(dharma) je obsažen ve 4 vznešených prav
dách, které tvoří celé vyznání víry Badhovy:
I. „Tato, o maichové, je vznešená pravda o
utrpení: narození je utrpením, stáří je utrpe
ním, odloučení od milého je otrpením, spojení
s nemilým je utrpením, nedosáhaout, po čem
toužíme, je utrpením, zkrátka veškeré bytí je
utrpením“

II. „Tato, o mnichové, je vznešená pravda
o ozniku utrpení: je žízeň (po bytí), která žene
od znovuzrození ke znovuzrození, spojená
s rozkoší a žádostí; žízeň žadostivosti, žízeň
po bytí a žízeň po pomíjejícím.“

III. „Tato je, o mnichové, vznešená pravda
o tom, jak lze odčiniti utrpení: potlač tuto žízeň
naprostým zničením žadosti, vzdej se jí, zřekni
se jí, odluč s3 od ní naprosto.“

IV. „Tato je, o mnichové, vznešená pravda
o cestě, ješ vede ke konci ulrpení: je osmerá
sterka, která sluje: pravá víra, pravé rozhod
nutí, pravé slovo, pravý čin, pravý život, pravá
snaha, pravé upamatování, pravé ponoření
v gebe.“

Budhovi je život samsuroa, t. j. stálým
střídáním rození a smrti.

O duši v vašem smyslu jako jednoduché
podstatě není v budhismu ani řeči. Co my na
zýváme duší, to je Budbovi pouhým souhrnem
jistých vlastností tělesných a duševních, které
se soustřeďují v mohutnosti poznávací jako ve
svém ohnisko. Zevnější jevy působí na schop
nosti tyto a vyvolávají jimi pocity, představy,
myšlenky. Avšak pocitům, představám, myšlen
kám nedostává se vůbec podstaty a jsou světem
klamných přeludů. Po smrti cítící bytosti zů
stává mravní jakýsi zárodek jako výsledek
dobrých nebo zlých skutků. Ten je elementem
tvůrčím a vyvolává při smrti bytosti existenci
vovou ve formě více nebo méně dokonalé
(zvíře, člověk, bůh).

Přerozování se má pak jediný účel: do
sáhnout postapně vrcholů bytí ve světle nauky
Badhovy. Kdo našel pravda tu, dosáhl cíle
životního a zastavil řadu dalších existencí.
Samsara bude trvat tak dloaho, až lidé pc
znáním a plněním nauky Budbovy postaví meze
procéssu životnímu. A v tom záleží nirvana
(dohasnatí). „Našel jsem osvobození zhasnatím
svého já.“ Kdo si uvědomí, že není „já“, ten
se vzdává vší žádosti, odnímá semeni vodo a
hlínu, a semeno pak se rozpadue. Kdo pře
konal žádost, postavil hráz dění, odňal lampě
bytí olej, a ta hasne. Vyšel ze samsary a došel
klidu a míra sladké nirvany.

Nirvana neĎí specificky pojmem budhi
stickým, ale indickým vůbec. Je jen jedním ze
jmen, jimiž Iodové označovali ukončení bolest
ného stavu života (synonyma na př. mokša
= osvobození, canti — mír). Badha sám jae
ného vysvětlení nepodal, ale ponechal nirvana

zahalenu rouškou tajemství. „Zánik žádosti,
zánik nenávisti, zánik zaslepenosti, to, příteli,
je pirvana.“ Budbističtí světci, kteří za života

3 po smrti Budbově), zůstávají ještě v těle,
ale život jejich je jen zdánlivým. Nirvana první
(za života už, prozatímní) jeví se nám tedy
jako stav budhistické mravní dokonalosti a ta
záleží v naprosté bezžádosti; drahá (defin:
tivní) je stavem naprostého bezvědomí po smrti.

Ráz a směr budhistické mravouky je na
značen III a IV. pravdou bodhistického vy
znání. Vše, co a pokud odlučaje od světa, ce
a pokud seslabuje tooha po bytí, sloje mravně
dobrým. Všechno mravní dobro budhistické
má tedy ráz naprosto trpný a záporný. Ústí
tedy mravouka badhistická — naprostým 84
zřeknutím všeho — v řádu mnišském, v tivotě
šamanů- žebráků,kteří potlačivšesvé „já“,
v ústraní ztrnali ve stavu suggestivního spánku,
jenž je staví mimo bolest a radost, mimo dobro
a zlo. Tum dlažno hledati cíl a ideál Badbovy
nauky. Někde pod stromem v lese, v jeskyni,
na břbitově, na bromadě slámy sedí mnich,
skříživ noby, vzpřímiv těle a vyvolává roz
jímání. Uklidněno-li tělo, vidl spasení; je prost
žádostí, prost zla, rozjímá a přemýšlí a v tom
stavu žije, dopracovav se blaženosti, zplozené
samotou — prvního to stupně mystické med
tace (jhana). Nato přijde drahý stupeň: pon
ření v seba. Pak třetí stupeň: blažený stav
mudrce, jenž se byl všeho vzdal a sluje „od
dálením veškeré radosti.“

A čtvrtý stopeň: Mnich vzdal se Štěstí
a neštěstí. Zničil pocity radosti a zármatko,
jež dříve měl. Srav naprosté bezcitnosti snáší
myslt klidnou. Výstřední pseudomystika je n
zůstane výslednicí budhismu. Všeláska budhi
stická je obsahově širší než láska křesťanská
(zabroaje i zvířata), ale co do intensity, mc
tivů a účinnosti nelze ji nikterak iněřit s kř.
atanskou láskou k bližnímu. Životním cílem
budhisty je útěk ze života autrpení, Proto
bychom tarně hledali v budhisma onoho bře
jivého tepla v poměru k bližnímo, jež uvedl
do světa teprve Kristus, prohlásiv lásku za cíl
životní a posvětiv utrpení svojí trnovou kc
ranou a krvavým křížem. Není v budhismu
nadšeného sebeobětování pro blaho blžuího,
jež láskou k atrpení zapaluje duše a jemuž
utrpení je očistným obněm vyšší dokonalnsti,
Slovem: křesťanství káže žít a učí trpět, bud
hismus popírá život a okazuje cestu, jak možno
uniknout bolesti. V badbismu je trpná (činné
nemá) láska skrytým sobectvím, v křesťanství
je trpná láska jen stapněm k lásce činné,
která je jeho účelem. Budhistická láska k ne
přátelům je jen podmínkou zdárného pokroko
na cestě k nirváně; „nesplácej zlé zlým“ je
tedy jen prostředkem k dosáhbnatí nerušeného
klidu a nirvany.

Zásadně dojít nirvány mohl jen mnich.
Laik cnostným životem zaslouží Si v existen
cích budoucích stavu dokonalejšího a stává se
schopnějším vyššího poznácí. Blíží se tedy
postupně nirvaně.

Jaké pak stanovisko zanjímá doch přímé
sebekázně Budhovy k ženě? Nepříznivé, Madřec
měl bz se chránit života manželského jako
žhavé výhně. (Satt4 Nipata). Poměr Budhby
k ženám vyjadřaje stará budhistická formale:
Je-li žena stará, viz v ní matku, je-li mladá,
sestra, je-li velmi mladá, dítě. Moiši tázali se
jedova mistra: „O Tathagato (dokonalý), pune
a mistře náš, jaké chování k ženám předpi
suješ Šramanům, kteří se světa zřekli?“ Budha
odpovídá: „Potkáte-li ženu, nehleďte na Di,
aniž 8 nf mluvte! Maosíte-li však s ní mluvit,
čiňte tak se srdcem čistým a myslete si u sebe:
jsem Šramana a chci žít v tomto říšném světě
jako květ lotosový, nepotřísněný bahnem, v němž
roste. Dokonč.

Jan Kryšnín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Mal

oken kostelních
PRABA-I,

č. 145 at., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma

ku dodání oken chrá
mových od nejjednoduš
šího až k bohatému ft
gur4alnímu provedení u

Sice$ se čelesnými
rámy, sátčmi vsuzením.

Veskere ruapuvty, sni.zy 1 odborná rada bezplatně, bese
vší závaznosl Lu definitivní objednávce.

j lého náměstí, dříve přes
' % roků na Malém ná

a městí pod lonbím) dopo
a račaje se
x
A se

aCTTEZT MOm plKOKOCOKCEIKYaV
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© Atelier pro církevní malbu ©

a výzdobu chrámovou

Josef MAhl"oper
w Nové Pace (Čechy),

provádí s «d"oroou znalostí malbu chrainů
všech slobů (-nalbu temperovou, caseinc
vou, voskovou, olejovou, freskoveu, atd.).

Obrazy chrámové
jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
pro praporce, jakož i obrazy postní atd.

ď

elní doporučení od vcledůstojného ducho
renstoa | volnému nahlédnutí.

20200030000002000OOOOOOCODOOOOOOOOOO

DOOOOOOOCOOOOCOOOOOBOO0
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Ep Velejemné "JME

zákusky k čaji, kávě, vínu
a čokoládě

jsou

lomnické suchary
které v nejlepší jakosti jen z pravého horského

máslu vyrábí

Petr Vinklář,
—% vyrabitel vyhlášených sucharů :—

w Lomnici n. Pop.
Mnoho pochvalných uznácí, v mixté nznány

za nejlepší.
Zásilky v každém množství, dobírkou vyřízení

obratem.

Prádlo
pánské i dámské.

Lněné ©a bavl.zbožív obrov- o————ó
ském výběru. .

Výbavynevěst. nejlevněji u

Báječně zásobený sklad všeho drahu zboží

ber pro děti atd. atd.
Rudolf Štorch v Hradol Král.

proti Grand-botelu.



Upozorňuji zvláště na svůj bohatě
zásobený sklad

obleků historických.
Antonín Měkota,

Erades Král., Pětidomy, č. 2.

2X

vw 4. obrazy, — křížové

cesty,— Pobrazyatd. ZZ
doporučuje

„ Hlávka, ateller pro církevní
malbu,Pra ha-Vinohrady,

Čelakovského ul. č. 9.

Nákresy a vzorky franko.
Na sta doporučení k volnému nahlédnutí.

LIOCODOCOXCX

C. k. místodržitelatvím konreno TA.

Realitni kancelář

Inž.G. JANA KOTRČE
w Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veškerých koupí e prodejů v oborten
spadajících a to: velkostatků, umedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak techojcké,
tak právní vyřizají se co nejrychleji. —
Největší agenda jak vnitrozemská, tak

raniční.

Kancelář „Hětel Hyršl“,
Zápisné 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

WS“Pár "Su
statných koní

vhodných k potahu i do kočáru levně
prodám.

Adressu sdělí administrace t. I.=="
Velice zdařilý

obraz sv. Otce Pla X.
(pravá podoba)

avětlost obrazu samého 26X30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkusném

passepartout nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárná
v Hradel Králové.

100 dopisnic s týmě obrazem věrně po
danýmKG.k

B Jm

Na akladě jsoutéž dopisnice s obrazem
Lva XIII., + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskupa Dra Donbravy.Wn WD

TAL

KLaodp+EST|!POTTVTATTKTTEM
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ESVC
Untlokéřezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd.provádí

závod řezbářaký

Josefa Soudila
v Eradei Králové, Hlalé náměstí, číslo 116.

Práce nolidní. Ceny velmi míraéoD
8 kg od i— avýše

voskové

dle liturgických před
pisů vyráběné,

polovoskové“

(ceresinuvé)

velikonoční avíce

(paškaly) 8 krůpě
jemi krve a ranami,
též krášlené £ be
rávkem velikonočním,

třínožkv hladké,

neb krášlené,

avířky ke křtm.

sv. přijímání a 8v.
biřmování se stuhamí
a případnými nápisy,

svíčky a obět před
méty pro místapuut

Dická, prvnější pří
padnými obrázky 0
zdobené,

svíce pro chrámové
UNÍry,

svíce kostelní ate

arinové,
zánalkový drát,
svíce obětní "UM

ve všech velikustech

slonpky vaskové a
polovaxkové,

jakoá i veškeré do oboru
toho spadající výrobky do

Šachova veledůst.kruhůmuchovním,nejr speci

006,
1006, riatímedaile

Továrna sa cottagová americká

HARMONIA|
též evropského systému

Rudolf Pajkrá: spol.
v Hradci Králové,

Sklady:
Budapešt,VIII.kerJúzs0f
kčrát 16 „«. — Praha,
Ferdinaadova tř. 43. —

Vídeň-VII., Mariahilferstr.
80.

Cenníky zdarma a
franko.

Nejmižší měsíční
splátky.

P. T. duchovenstva zvláštní výhody.s a
Václav Poláček,

stavitel varham a harmonií v Bychnově
nad Kučžnou

odporučeje se P. T. duchovenstvu, patronátním
úřadům a soukromníkům

pro voškoré jakož | přestavby a ladění
Parhaa a harmonií."»

ORP> Ročímza nejsolidnějšípráce. "I

597
m Dra.Ant.Brychty E

seu Brevis synopsis materiarum et

| Stran6848?nabísízaeniženoucenu aK 160 (místo K 320)
Biskupská kniktiskárna.

přijme se do učení u
Jos. Kieslicha,

majitele uměleckého závodu pozlacovačského

casuum iD ours animarum freguen

Mravný hoch

vHradel Králové.

tiorum.

pokud možno z měšť školy

První český katolický zárod re Yflni.

František KuberDílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů), nebes a

spolkových prapo
rů; na požádání
obstarám též ko
vovénádoby,křížeatd.
Vídeň,
VI. o., Seiden

game čís 35.

Neukáskusasálá
se vše france.



Doporučujeme

GBP XGBP JCROPI GSB X HBP

Jan Horák
soeukonník

v Rychnově nad Kněžnou
z»sílá na požádání vědy

die roční salseny keiickci
nejnovějších draků pravých

wiměných látek
své vlastní výroby, jakož i tu- i ciso
v zemských.
Cetná uznání zvláštěz kruhůvele
důst. duchovenstva svědčí © poctivé ob
sluze mého ryze křesťanského závodu za

dobu více než třicetiletého působení.
Učiňte, prosím, malou objednávku na

zkoušku,

X Volejemnélátky na taláry.
4 Též na opláškybez zvýšení cen!
X R05 XG8 KABDX ABBX GBPX |

4
Urmaný za nejvýhodnější a nejlevnější ná

kupní prameaz v Rakousku veškerých

koslal, paramentů
prádle, praporů, příkrovů, koberců aovevého máčímí ve výrobnách nejstaršího
závodu v Čechách, ©. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonném n. Orl č. 86.,

Obráe“ ozaávacích referencía odporučení.—ové ceaníky, rozpočty, vzory a hotové sboží
k výběrufrasko. „9

Adresování všdy doslovné se vyprošuje.

3

X

XBI|XIGODXCBIXCBIX

DI

GA *.1866, mejstarší svého druhu o Čechách 1 $
Ž — nabísí —

kožsk, olivovici, borovišku, jeřabi
, sladkéromy a Uk

víme, bíléi červené,vine kové (medici
nalní),víma oladká a víno Šumivé (iampaňské). |
Upozorňujeme avlášt na výtečný a při takové
jakosti velmi levný k a
aliveviol, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku

1891 na jnb. go Prase stříbrnou mí iestální u doplomem medaslle, a smo
nými diplomy 9 próvemrašení slalů madeslle.

K nákupu zboží dopo

ručuje se obchod firmy

Ceny levné a pevné.
+ taláry.

Přihotové.
/ .
ry NB. Zvláště

specialitu véby R.KT

Zalozeno r. 1460.

Vysnamenán státní medailii

Yeledůstojnému duchovenstvu
doporučuje ce

první anejstarií odbornádílna pasířskáKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 93.

k zhotovení veškerých ke
stolních nádob 10stříbra,
bronsu a jiných kovů ed nej
jednodoššího do nejskvostaéj

šího provedení, v každém
vaorku a ryze církevním slohu.

Vie přesně, čisté a důkladně
ahotovruje se v mé vlastní dílně
jen rněné, čímš umožnéno
mi dodati veledůstojnému du
ehovenstru práci trvalon a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jseu Jeho
Biskupskou Milostí rovido
vány.

Mešní nádoby jen v obní
alatím za ceny velice levné.

Veškeré opravy nádob ko
otelních se ry ule, řádně a
levné vyřizují

Vše zasílá jen posvěcené.
Vzorky, »spočty, nákresy i

hotové sbucína ukáskum“ i
Chudělm kostelům možnosplácet bez přirážek.

ORB* (Staodporučení a čestných uznání po race. “lj
Prosím veledůstojné duchovenstvo o laskavou přízeň

a důvámnnávodu domácímu.

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomé
řicích a četných jiných věžových hodin, na
městské jatky v Praze atd., odporřuču,;e se
k vyhotovení všcho druhu věžních hodin
se zárukou. Pro nemajetné obce na splátky;

cena levná, jakost výborná.

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn.

POMO čuk 2 a
zá

Solidníobsluhapřieírmýeh

cenác

'ojgezbevpvs

urpoy494x104

PE (

nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní bo
disky všech druhů a soustav. Pondlové hodiny

v„nráemých ořeshových skříních. Zlaté a stříbrnéskvosty, jako: řetízky, prsteny, náramky, jehly
a j. vnejioodern. jším provedení s úplnousárukou /

Důvěry hodným sásilky ma výběr léš i na splátky
beg soýšrní err. — Zalošeno r. 1843.

vlněné a prací.

Uporeržujemena naše zefírové kanafasy a

—

M EA:

PRE“ Novinka: "B
Důstojným panům katochotům!

Vhodný dárek dívkám — zejména ka konel
školního roka

Matka národa
(5. Hedvika.)

Dějepisnápovídka, napsal Aleis Dostál,

s pěknou obálko“ A. Kněpara. 6 archů censpouze 70 b. Pro chudé nádavky (9).

Račte dívkám a rodičům doporučovati.

Výtečná kapesní příručka:

Praktický výklad Malého katechismu
(Františka Kalrody) K 160,

NáklademA. Prembergra knihkupce
v Olemeuci.

OOCOOOO000000000000
e5E5=5=5553=355e5E5e5=3

éal
Fr. Jelinek, Slatiňany, Čechy,

S525858505e5

šepbecná úvěrní Danka

w Hradci Králové,
Aliálka ve Vídni VI., Getreldemarkt 18,

přijímá vklady od 1K počínajena
úrok 4',—5", dlevýpovědi.

Záruka hotově splacevých závodních podílů, fondů
reservních a jiné ca. K 400.00000. Uložní latky

pošt. spořit. zašlou 8e na požádání zdarma.

P učitelům, důstoj
KEE NL o m

osobám všech stavů ma výhodné splátky.

Poskytuje záloby na cenné papíry a skvosty a
zabývá se všemi obchody bankovními.

výtečné choti; zásilky č kg. franko
dob. zelená od K 11—, pěkně

pražená od K18—.
Každá zkouška nadmíru uspokojí

16)TAMič
AC) AZA9

us4p : a26: ustny
a školy hudební

—: pre všechny nástroje :—
v nejhojnějším výběru

stále má na skladě

královéhradecké
antikvarlat a

Závod hudební

w Hradci Králové. vf
(Býv. závod Poapížilův, založ. r. 1808.|
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velkozávod

v Pardubicích,
*

Očekávajíce laskavou hávětěru a prohléd
natí našich závodů bez nuceného nákupu,
trráme v dokonalé úctě

Růžička 4 Róssler
—a

——

kem



=)
zahradnické

G
Sklo

do pařenišť franko na každou stanici
nabízí:

24/24 cm.. . . 9 bal.
2626., . .10,
3030, .- .M,

fermežový tmel (kyt) . 19 „

Diamanty
se zárukou za bezvadné řezání

gap* kus za 4 koruny <“
p štovní dobírkou

K. V. Skuherský,
cís.akrál.dvorní$ dodavatel!

X
Hradec Králové č 303.

proti hotelu „Merkor“.G L
KKKKKAAXXXX

Veledůstojnému

duchovensávu!

Praha-l, ul.
Jan Slaněk, £4,5ě

3 čís.10n, roh
Konviktské ul., ený pasíř spo
cielné na kostelní náčimí, dovoluie

i doporučiti svůj hojně zásobený
ba | sklad vr vlastní dílně ručně praco

Ď vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monstrence, kalichy, cíborin,
lampy, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky,nádoby at d., vše
v přesném slohu církevním. Staré

ředměty znovu opravuje v původní
ntenci a jen o ohní slati a stříbří. Na požádání hotové

práce na ukázka, rorpočty, nákresy neb cenníky frankoveškeré výrobky a slacení ručím. Největší výroba u
sklad v Praze k volnému nahlédnutí. Provedení d nei
jednoduššího do nejstkvostnějšího. Chudším kostelům úle
va v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý

robky bezcenné. Vše posílám již posvěcené.

KXKXKKXKXKKK

Krejčík
V PRAZE,

umělecký závod so
ohařský a řezbářský.

Piscárna a dílny na Letné Číslo 612—VW.
Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

So poračnje uctivě své chvalněznámé:sochy, oltáře,kříšové cesty, jesle, Boší hroby, kříže, kasateiny,

ovědnice, křístelny,konsoly, svícny, lustry,y atd. dle slohu ostelů, řesané rámcena obrasy,

premie, fotografe a diplomy.Řezoný nábytek arůsné předměty hodící se sa dárky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatně a

franko.

Renovacestarých oltářů a kostelníchsařísení.

KOKARKM
Piana,

pianina,
harmonia

+varhany
; nejnovějších

soustav — levně

ý též nasplátky avýměnunabízíprvní královéhradockátovárna
AL. HUGOLHBHOTA,
HRADEC KHtÁLOVÉ.

Sklad na Velkémnáměstíč. p.39.
É po ilékárny.

Král Vinohrady, Karlova třída č.6.

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

RKOOKOOXKOKODOKOKOKO

Poustkova

Plzeňská pivnice
v Kolíně.

Založ, r. 1869. Založ. r. 1669.

Útu!né, vzdošné restaurační míst
nosti vodními ventilacemi opatřené.Sní
daně, obědy a večeře v každé době své
domitě upravené. Znamenitý vyhlášený
Prazdroj a pardub. Porter. Nejlepší d
poručeví sl. farních úřadů při dudávkách
piva v lahvích a v soudkách pro visitační
hostiny a pouti.

Nejreelnéjší obsluba

Pro porady a echůze zvláštní místnosti.

o — e

DIVNŮ NÁKUDNÍ DNADĚL
látek pro domácnost,jakoži dámskýcha pánských
látek jest u Tkaleov. výrobního spole
čemstia „Vzájemnoat“ v Hronové.Te: lze
obdržeti partie aboží 30 mt.,obsahujícíkaždů
různé látky, zejména: plátna, oxfordy,bar
chenty, sukénka, šotyše, zefiry, knnafasy atd., jež
nechají se v každé domácnosti výhoduě upotřebiti,
za K 12-—, vyplaceně od korua 20— výše.

Vzorky a cenník zlarma a franco.

uměl. závod sochařský a řezbářský
pro práce kostelní

T OYCTOVĚ

(Čechy).

Křeséní lisíy
(ex ofo) 40 kusů za 60 haléřů nabíst

Biskupská. knihtiskárna,

JCIÁÍÁÍÁCÍCÍCICC
Nejpraktičnější vánoční dárky!!

aciný nákup Eš
ovný prodej. gm

že pro zdražení kůže
Není pravdou, budu prodávativýrobky

kožešvické za cenu vysokou.
Prodávám za ceny stále levné nejrůzněj

šího drubu

rukávníky,
dámskénejmodernější golie nánožn ky
čepice, kožichy.

Bobatý výběr nejmodernějších

we- Klobouků, čepic, 8
a rychlo.

Vyřitojiveškeré správky apředělávky.
Fr. Beran,

kožešník v Hradel Králové,
Svatojanské nám., č. 170.AI IFPI

KOD
Nádherný a praktický dárok jest

TÁSDÝ Odra
neb jiný umělecký předmět. které jako

sochy, rámes, kříže atd.
ve velkém výběru a levných cenách na

skladě má výrobce rámců a

odborný závod umělecký

J05, KLEDLICHA
= v HradoiErálové.ZZ

Též veškerá

zboží papírnické, umělecké dopisnice
kassotty, alba, hry, kalendáře atd.

KXXXXXXKOXXXXXX
RAMRMAAM

Světoznámý

malinský křen, =
cibuli, česnek, Kutnohorskou

majoránku a dymiánek,
letošní sklizně zasílá za nejlevnější ceny ve

velkém 1 v 5 kg. balíčkách

Josef Mikulecký,
vývoz malínského křenu

v Kutné Hoře.|
Jesli
vánoční

obdržíte nejkrásnější a nejlevnější u fy.

F. Šenk,
umělecko - průmyslový závod

v Radotíně uPraky.
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> na půl roáu s A — h
dnserty se počítají levně.

Obnova vychásé v pátek v poledne.

Vánoce — nový rok.
(3) Téměř po celém světě chvěl se hlas

půlnočních zvonů, tak eladce jímající srdce
lidí dobré vůle — a nepříjemně barcující svě
dom! odpůrců křesťanstva. Dech vánoční poe
aje sase mocně zavanul do kostelů, proadil do
chýší i paláců — zahřál milliony srdcí svatým
zápalem. Leč leckde narazil i na srdce ledová,
vspírající se brdě dojmům, které je v ranném
mládí tolik šťastnými činily! Proč duše tyto
jen nepřirovnají svoji bývalou vnitřoí har
monii, pevnou, radostnou víra a naději k ny
nější svojí nejistotě, tápavosti, k vnitřaímu
svému rozladění? Proč nevspomenou, že při
slabosti a křehkosti lidského ducha sami u
přímní filosofové pobanští dychtili nedočkavě
po příchodu a nauce samého Boha? Nechť
přemýšlejí o tom, z jakých příčio bystří filo
sofové pobanětí dali se uchvátiti prostými
slovy chudých rybářů, šířících nauku Syna
Božíbo, tak že domněnky o podstatě a cíli
lidského žití zavrbli, přijímajíce krásnou a
útěšnou jistotu, v níž klamu býti oemůže. Velká
záře zahořela od betlomských jeslí, zora no
vého věku vzešla nad obzor. Nejmocnější do
byvatel se statisici bojovníky nedovedl tak
pronikavě a tak zdárně změniti tvářnost světu
jako Kristus v místě tak ubohém zrozený, ne
mající meče, nemající plaků vojenských. Brlo
mnoho znamenitých a Šlechetných státníků,
kteři radikálně dovedli napraviti zbahnělé po
měry prospěšoými zákovy. Leč kdež by se
rovna) výsledek jejich námaby výsledku práce
Kristovy! Státníci dovedli činiti pořádek jen
tak dalece, až kam sahala moc jejich dozor
čícb úředníků; dovedli vymýtiti zlo tam, kde
je postřehli, kde poddaní moci jejich se dů
vodně musili báti. Leč Kristas? Uchvátil cele
samotná srdce, pronikl vítězně do nejskrytěj
ších záhybů svědomí; dal na jevo, že vidí i

FEUILLETON
Laskaveo.

Historie s vánočního oktávu.

Radostné tóny vánočních koled zvonily
přítmím poloozářeného pokoje. To slečna Milka,
rozechvělá štědrovečerní náladou, v náhle probu
zené dětinské touze zaběhla k pianu. Bylo jí tak
sladko v ovzduší, které s sebou přinášel tento
štědrý večer! Vždyť trávila jej dnes v útulně pro=
břátých stěnách poprvé se svým Bohušem, kte
rého i s matkou jeho pozvala její »mama« kpřá
telské večeři, aby jí tím připravila eJežíška« srdci
nejdražšího a nejmilejšího.

Hle, tu stál ve dveřích v plné záři světla
padajícího sem z jasně osvětlené jídelny, vysoký
a jako by rozehřátý vydychujícím štěstím večeral

Usmála se naň a kynula mu, aby vešel,
Usedl proti ní, dívaje se jiskrami v očích na její
čistý a jemný profil, měnící se jasem a stínem,
jak blavou pohnula.

Z jídelny zaletaly sem jesné hlasy obou
matek. Byly dávnými přítelkynémi, spojeny stejné
vroucímsvazkem,jsko kdysii jejich zemřelíman
želové. A přátelství rodičů, aniž by se kdo o to
přičiňoval, zkvetlo v poupěti lásky obou jejich
dětí. A byly tomu vděčny. Čekalo se jenom, až
Bohuš bude jmenován adjunktem, k němuž mělo
přijíti co nejdříve, sspoň dle jistých pronesených
slibů z míst kompetentních.

Při skleničce horkého punše vzpomínala pí.
radové s pí. komisarovou na své mládí, na ta
léta plná denních starostí, na nebožríky manžely,
na vše to, co bylo prožito, procítěno, probojováno.
Rozjařené mysli přeskakovaly hravě nyní všechny
ty minulé překážky, které se jim zdály tak vzdá
leny této chvíle a vždy znova utkvívaly na jednom
bodu — »našich dětech«.

Byly na ně brdy jeko všecky matky, které
je vychovaly s něžnou péčí a s mnohými obětmi.

A děti zalité štěstím poslouchaly úryvkovitě
k ním dolétející výrony mateřských srdcí a více
pobledy a myšlenkami než slovy budovaly si
plánybudoucíhoživota...

tam, kam lidské oko nikdy nepronikne. Ničil
zlo již v zárodka otcovským a jasně srozumi
telným poučováním o potřebě obratu samé
lidské vůle. A vůle k dobru a spravedlnosti
obrácená, bojící se Vševědonctbo, zmůže více
než tisíce nejpodrobnějších paragrafů, uzáko
něných pouhými lidmi. Který lidský genius
by si mohl zjedoati autoritu tak závažnou,
jako sám Bohočlověk? Proto ten provikavý
úspéch Kristova evangelia tolik prostého apři
tom tolik vznešeného.

Svět také viděl naprostý soulad učení
Ježíše Krista s jeho životem. Poznal jeho bez
příkladnou lásku, trpělivost, obětavost, vyvr
cholenou, dobrovolným hořkým utrpením, sle
doval jeho zázraky, které nemohli popříti nej
větší jeho odpůrci. Nad naoku a život našeho
Spasitele nikdy nic lepšího nebylo nalezeno,
A také marně Se o to pokoušeli moderní my
slitelé. I kdyby snad na oko se zdálo, že něco
vymyšleno lepšího, než co křesťanství vyznává,
táže se rozvážný člověk: „Zda ten moderní
myslite) prokázal skutkem tak heroické ctnosti,
takovou krajní sebeobětavost jako můj Kristus?
Kdo mi potvrdí, že nové domněnky mají býti
rozhodně směrodatnými pro člověčenstvo vůbec?
Vždyť mi nové názory vnuká pouhý člověk,
jenž nemůže dokázati ničím své poslání od
Boha.“ A tak autorita lidská stále a stále 8e
tříjtí od autority tobo, který s nebe sestoupiv,
nalezl první příbytek v chatrné stáji. Leč jděme
dále. Zbankrotělé existence, které ukázaly na
prostou neschopnost v méně obtížném zaměst
nání, najednou se pasují zu průkopníky lepšíbo
blaha, než jaké dal Ježíš. Lidé, kteří svým
nejbližším jsou na obtíž, kteří často v dým
obrátili jmění rodičů, najednou se pokládají
za schopny prospěti člověčenstvu více než sám
Vykopitel. S pobrdáním pohlížejí na Kristova
práci, smějí se lidem, kteří před Betlemem
ještě úcta cítí. Něco positivního, vskutka pro
———————

Hovor paní přesmykl se zatím při druhé
číšce na pole filantropické. Bývá to přirozeno, že
při vlastním štěstí ozve se vzpomínka na ty, kteří
nejsou tak šťastní jako právě my a v štědrý večer
je to tím přirozenější, bída a bol vystupují tu tím
zřetelněji. A obě byly nad to výborkami dámského
spolku, který o vánocích pořádal nadílku velkým
i malým chuďasům, připravuje dítkám v sirotčinci
stromeček.

»Matinky jsou ve svém živlu«, usmál se
Bobuš, bera bílou ruku Milčinu, sHile, jak si
notujíl«

Shodovaly se právě v tom, že letošní slavnost
byla opravdu krásná. Již dávno nesešlo se tolik
různých dárků; větve vánočního stromku div se
pod nimi nelámaly.

Sonorní blas Milčiny matky pí. radové do
kládal s důrazem: »A byl to přece strom.«

»Ano krásný to byl smrček«, přitakovala
matka Bohušova, pí. kormísarová.

sAle kde pak smrček?« zesmála se pí. ra
dová, rozebřátá lahodnou vůní punše.

»Chtěla jsem říci smrke, opravovala pí. ko
misarové.

uZádný smrk, jedle to byla, taková krásná
jedlička«, odporovala matka Milčina.

»Mýlíte se, milá přítelkyně«, hájila se matka
Bohušova, »smrk to byl. Dobře jsem si ho všimla.«

»Ne, má drahá«s, odporovala pí. radová, »ne
mýlím se. Mám přece oči.«

vinu já se nechci hádat, ale račte uvážit,
rozdrásaná kůra a tenké jehlič(«, vysvětlovala pí.
komisarová.

*Ne, kůre byla hladká a jehličí bylo širší
zrovna placaté, Byla to jedle.«

»No dovolte, pí. radová, přece budu znát
jehličnaté stromy.«

sA já bych je neznala?«
»Můj otec byl přece nadlesní.«
»A můj ředitel panství,c
»Přece se nebudeme

hloupost.«
»A kdo se hádá, já přece nela rozobňovala

se pí. radová. .
»Tedy snad já?« rozechvělým hlasem. již

opřela se pí. komisarová.

hádat pro takovou

spěšného postaviti nedovedou. A proto obracejí
na sebe pozornost dryáčnickým křikem, Jomo
zem, růžovými sliby a — bořením toho, co
upřímnější a obětavější lidé postavili. A když
poráží takový osvícenec některý sloup, stavěný
po věky od lidí nejřádnějších, oblíží se na
všecky strany, zda se svět jeho práci diví.
Došlo se už tak daleko, že v časopisech proti
katolických metají se Krista v tvář sprostácké
přezdívky a posměchy. To snad má býti „u
Šlechtilejší“ náhrada za dosavadní poesii vá
noční|

Leč tací lidé zajdou, zaniknou i velikou
většinou jména jejich; Kristas však bude kra
lovati dále. A nadšené zpěvy vánoční budou
vlávati útěchu do srdcí millionů až do *onání
světa. Nebojme se přívalu, který se proti nám
valí. Hle, co všecko dokúzali prostí rybáři,
že pevně důvěřovali tomu, který narodil se
v místě tak nozném! Máme tedy bojácně convati
my, kteří stojíme již na základě pracně a pevně
badovaném po dlouhá století od nejšlechet
nějších žáků Kristových? Nemylme se tím,
že 6 pohrdlivým úsměvem pohlížejí k jesličkám
i někteří mužové učení. Vždyť Bůh vyvolil

rosté, aby zabanbili moudré, což ge již to
ikrát stalo. Kdo první stál u chudičkého lůžka

Syna Božího? Kdo z lidí první se mu klaněl?
Byl to pokorný, tichý řemeslník av. Josef a
pak prostí pastýři, zemědělci. Potom teprve
přišli se klaněti králové a ještě později učenci.
Nyní začíná se opakovati scenerie podobná.
Prostý řemeslník, tovární dělník vstapaje do
křesťanské organieace a již tím nepřímo pro
hlašuje: „Chci dále klaněti se Krista v Be
tlemě zrozenému; nedám si lásku k němu ze
srdce vyrvati“. A zemědělec vstupuje do or
ganisace katolického rolnictva 8 tímže prohlá
šením. A tyto dvě organisace, které dosud
tolik posměchu trpěti masí, vzrůstají s pomocí
Boží rychle, mobutní jako květy po jarním
—— ===

»To neříkám, ale tak hloupá přece nejsem,
abych nevěděla, co je smrček a co jedle«, zdů=
razňovala pí. radová,

»Tak naposledy jsem hloupá já ?« rozčilovala
se pí. komisarová.

»Prosím vás, jenom tak nekřičte. Byla to
jedle a dost!« a pí. radová vyskočila ze židle.

sA já vím, že to byl smrk!« a jakoby chtěla
odůvodniti svoje tvrzení, doložila pí. komisarová
ostře: »Vyrostla jsem v lesích l«

»Však je to na vás viděte, vyjekla pí. radová,
»Co je, co je vidět?« vyskočila už také pí.

komisarová.
»Chytrému napověz, hloupému dolož«, obrá

tila se zády pí. radová.
»To mně? Co — já v lesích ?< vyrážela

pí. komisarová celá se třesouc.
sÁno, vy, vy jedna.. .«
»Maminko, mírní sel« zaúpěla tu Milka,

která vyrušena rozvášněnými hlasy, přiběhla do
jídelny.

»Af doloží, ať doloží, co jsem jedna...«
s vytřeštěným zrskem trhaně pronášela pí. ko
misarová.

sAle maminko ?« chácholil ji Bohuš,
»Nech mnel Ať doloží, co jsem jedna. ..«
»Princeznaz hájovnyla
*A vy z ratejnyl«
»Co jste to řeklař« rozběhla se pí. radová,

napřahujíc ruku.
»Maminko, pamatuj se!« zachytila ji Milka.
»No, jen uhoďtel« vykročila pí. komisarová,
»Ale matko!« rozkřikl se Bohuš.
»To jsi pěkný synáček? Drž se jich, drž la
»Já vám stojím o vašeho synáčka.«
»A tohle si máme nechati líbitf Pojď,

hochu, pojď! Dobře, že jsme ještě napřed pro
blédli, do jaké siberije bys se dostal.« A sotva
udržujíc pláč, vyrazila pí. komisarová ze dveří,

»Maminkol« zaúpěl Bohuš. Ale ta byla již
venku. Zdrcen obrátil se k Milce a pí. radové.

»Jen se nezdržujte! V siberiji pro vás není
místa«; oddychovala těžce pí. radová, odstrkujíc
Milku, která zlomená křečovitě štkola.

»S Bobeml=...
Vyšel ven. Hvězdná obloha, která se mu



desti a brzy vynatí si oprávněný respekt stran
jiných. Proto jen na mysli neklesat! Máme
oporu silnější, než všecky strany jiné, máme
svého Krista| Když Pilát odsozoval Krista,
nevěděl, že vydává na smrt svého budoocího
soudce. Když v Římě byl amačen av. Petr,
nevědělo se, že to umírá vlastně ten, jehož
nástupcové badou míti větší moc než měli
římští císaři. A tak i my z prachu ponížení
dojdeme k slunným vrcholům.

Slavnost narození Krista Pána pobádá
nás mocně, abychom se obrodiliv čistém učení
Kristově. Obrození, obrození! Tak mocné blásá
doba adventní i Boží bod vánoční. Blízkost
nového roku občanského zase nás vybízí, aby
chom se ohledli zpět oa dráhu již vykonanoa,
abychom skládali účty z tobo, jak a co jsme
v aplynulém roce konalí a abychom dobré
předsevzetí pro rok příští obnovili. A praco
valo české katolictvo dosti? Popatřme na ho
rečnou činnost těch, kteří vědomě proti kato
lictvo lhon. Nemáme aspoň se stejnou horli
vostí hájiti poznanou pravda? Leckde práce
katolíků byla liknavá. A přecejest dokázanou
věcí,že zdárné výsledky dostaví se všude, kdekoli
horlivě se u nás pracuje. Přirovnejme Moravu
ke Francii a vezměme si poučení, kam vede
bezstarostný klíd a kam práce. Dále učičme
si předevzetí, že budeme v příštím roce pra
covati zcela svorně. Nepřátelské útoky v mi
nulých letech daleko méně nás seslabovaly
než umínlivá nesvornost některých našinců.
Konečně jsme se v Praze officielně sjednotili;
a teď každý katolík, který hledá nikoli sebe,
nýbrž skutečně blaho katolického celku, musí
ze všech si) pracovati, aby svornost i v praksi
zapastila mezi námi mocné kořeny. Protivníci
v tomto dokonávajícím se roce zřej:ně doká
zali svým bezobledným násilnictvím, že by
nám svobodu nepřáli ani tehdy, až bychom se
ucbýlili do katakomb. A který katolík aspoň
trochu citu k své církvi má, mosí v době tolik
pohouté potlačiti osobní žebravost a pod. a
pracovati horlivě s velikým celkem. Rok, který
se končí, vrhl příliš ostré světlo na sitaaci
naši a násilné choutky protivníků. Protož
vzhůra všichni do organisace! Sladko jest bo
jovati pod praporem Kristovým! Nelekejme
Se zápasu, a pak již v roce nastávajícím skli
díme plody utěšené. Kéž nový rok po zkuše
nostech předchozích vlije do našeho nitra no
vou sílu a statečnostI

Protestantství a sociální demo
kracie.

(14) Aš posud dělali nevlastní naši epola
bratří dojem, že drží aspoň kue positivního
křesťanství na vzdor Harnskovi, na vzdor De
lisohovi. Leč na sjezdu reformovaných kazatelů
v Basileji professor a býv. pastor učinil výrok:
„Socialismus je pro svůj souhlas s evangeliemi————————————-———
"zdála, když kráčeli k domu Milky, kvétným balda
chynem, pod nímž jde k slavnosti velkého štěstí,
teď připadala mu jako těžký příkrov, pod nímž
štěstí to na vždy pocbovává. Jako opilý vrážel do
Jidí spěchajících na půlnoční. Jak se těšil na tu
chvíli, až zazní půlnoční zvony a on s Milkou
půjde do ozářeného chrámu, a teď Čisté zvuky
zvonů místo jásavého bymnu zněly mu pohřební
hranou1 Ty tam jsou illuse nejbližších chvil, jak
teprvé života příštího, který si již tak vábně před
několika minutami nakreslili:,.

Kdo bude silnější? Poměry či jejich láska?...

které se jí draly z pobouřeného nitra. Mlčky
otevřel dvéře a mlčky rozsvítil lampu. Tu teprve,
když záře lampy padla na matku schoulenou
v křečovitém vzlykotu, zmocnila se ho hluboká
lítost. Pozvedl ji a odváděje ji k lůžku, těšil ji
laskavé, potlačuje všecky ty výčitky, které se mu
před tím draly do hrdla.

Ráno probouzcl se s téžkou hlavou. Zprvu
se nemohl upamatovati, byl-li to těžký sen či
skutečnost. Ale ovázaná hlava matčina a zarudlé
jeji oči pověděly mu vše.

Byla to pravda! Měl tisíc chutí vyptati se
na všecko, neboť počátek celé té scény byl mu
neznám, ale zamlklost matčina mu jasně povidala,
že neradno se dotýkati krvácející rány. | Ostatně
poznával z nejistých pohledů jejích, že ji to mrzí,
že se dala tak uvésti vášní.

Umínil si tedy počínati si tak, jakoby se nic
nestalo. Oblekl se, uby odešel do kostela. Měl
sice zprvu úmysl jíti až na svelkou«, aby pak do
provodil Milku, ale bál se skoro dnes přiblížiti se
k ní, aby v ní nevyvolal příliš trpké vzpomínky.

Jeho odchod matce ulehčil Bála se, aby ne
zavedil o včerejšek. Styděla se opravdu, že sene
opanovala. Mohla přece pí. redové ustoupiti, Ale
už to bylo v její krvi státi na svém, zvláště byla-li
podrážděna. A pro lakovou hloupost vlastně se
pobádaly a pobněvaly. Dnes se tomu diví, Jako
by byla zpita, Ať konečně smrk nebo jedle, ule ta
princezna z hájovny tomu dodala. Což pak ona
za lo může, že tatínek uvízl ns takové mizerné

pravou cestou k Bohu pro naše pokolení a
bylo by k přání, aby hodně mnoho pastorů
stalo se sociálními demokraty“; a tohle je tc
boď chytání hejlů po sezóně, aneb naivnost,
která u professora bohosloví až zarářší. Na
sjezdo socialistických pastorů se líbil — avět
chce míti nové a nové šlágry — ale ve Švý
cařích « po celém protestantském světě za
razil. Našinec musí věra děkovati Bohu, že je
v církví, jejíž věda, prakse i podání jsou
obrněny proti proudům tak nezdravým a vý
středním, že je v církvi, která pří všech mo
derních heslech zachovala si — jak máme
říci? — charakter.

Když před 40 lety vyplola v plné páře
na obzor Evropy loď liberalismu, byl to pro
testantismas, který se stal první jejím pasažé
rem, mávaje v rukoa vlr-jku sobjektivismu a
iodividaelní svobody proti objektivismu v ka
tolické církví, a ještě dnes je to protestan
tismos, jenž se chlabí zámožností protestaut
ských zemí, jako je Anglie, Amerika a Německo,
kde se systém manchestrovský nejprvé vtělil
na úkor nižších výrobních tříd, a nám kato
líkům vykládalo se to jako demagogie, jako
soaha, získati spodní vrstvy, když jsme zaklá
dali křesťansko-sociální spolky pro lid a hlá
sali oprávněnost mnohých požadavků sociální
demokracie. Ovšem, že jsme sem tam přestřelili,
ale to nám nikdo nebude vykládati ve zló, kdo
ví, že to byl duch času, jenž uchvátil v jistém
smyslu nás všecky.

Církev katolická to však byla, která na
tu tvořící se a hrozící propast první ukázala,
hlásajíc solidaritu proti individualisma, sociální
povinnosti proti svobodné soutěži a bezohled
nosti, přirozenou povinnost státu k slabým,
k rodině, k sonkromémo majetku oproti na
držování jednotlivým třídám. Zvlášť byl to
Lev XIII, jenž, jak známo, oživil a pro naše
poměry jaksi upravil učení katolické církve,
odváživ pozorně povinnosti a práva nejchud
šího i nejbvhatšího, církve i státu, prácedárce
i zaměstnavatele, při tom však odmítnav ve
jménu filosofie a zjevení sociální demokracii
jako jediný prostředek spásy.

A teď příjde prof. Ragaz a chce namlu
viti světu, že soc. demokracie nemá 00 dělati
s materialismem, 8 Beblovou volnou láskou,
8 nenávistí každého positivního náboženství,
s Murxovým sestátněním soukromého majetka
atd. a že solidární duch radé interpacionály
kryje se sideou křesťanství | Snad by byl mlčel,
kdyby byl veděl, jak něco později promluví
socialistický ministr Viviani, až bude zhasínati
ta světla na nebi. A Viviani nemlavil za ně
kolik pastorů, nýbrž za celou sociáloí demo
kracii a z jeho slov nevyčteani nejnašvnější členář
nic jiného, než nenávist k náboženstvíkaždému,
tedy i k protestantskému a — čirý materia
lismas. Prof, Ragaz buď nic z positivního kře
sfanství nedrží, aneb je to snílek, který zaspal
30 let. Sociální demokracie na žádné králov
ství Boží na zemi nedrží, než na to své a
evangelinm © osmi blahoslavenstvími pro oi

|
fořtovně, zrovna hajence? Je pravda, odsekla jí,
ale bylo to přece jenom ostré. A byly by se snad
před dětmii popraly. Nešťastná druhá číška punšel
Kdyby ta radová jen přišla a řekla slovíčko, zas
bude dobře. Hocha to mrzí, bude se trápit, třeba
se tvářil, jakoby nic...

U radů tak tiše se večer neskončil, Tam do
brál se výstup křikem matky, která se zapřísahala,
že kdyby měla dceru dát komukoliv, adjunktovi
jí nedá. A Milka, která odvážila se hájiti pí. ko
misarovou, jen tak že to citelné neodnesla...

»Neopovažuj se na nébo ani se podívatl«
končila, nemyslíc ani, jak těžko je mledému srdcí
poroučeti.

Hned ráno to poznala pí. radová. Milka za
tu noc se zrovna přepadle. Ploužila se pokojem
jsko stín, odpovídajíc netečně na otázky a stejně
netečné konajíc ranní práci. Darmo se na ni roz
kříkovala matka; odpovídala jen bolestným úsmě
vem a slzami. Však se do toho křiku pí. radová
jenom dnes nutila. Uvnitř jí valně nebylo. Rozle
želo se jí to všecko a přicházela k poznání, že vina
byla na její straně. Bylo by se jí vlastné odleh
čilo, kdyby byla Milka zavadila o včerejšek a
kdyby mohla po jakékoli výtce ukonejšiti svědomí
svalením viny na komisarovou. »Ale ona chodí
jako mátoba«, hubovala aspoň v duchu, sa mlčí,
jakoby ji podřezal.«

»Čertův punšl Jen ten je tím vinen. Ale
proč byla ta komisarka taková pal'čatá? ©Kdyby
řekla: »No, byla to jedle«, dobře, ale ona ne,
jenom »smrk, smrke, S chutí bych si dnes dala...
Darmo mi neříkal nebožtík muž, že jsem jako ty
kvasnice, Tu ratejnu mi neměla připomínat, Třeba
otec byl pojezdným, přece jsem nebyla vychována
v ratejně. A jestliže se to tek ještě rozkřikne, co
si o mně lidé pomyslí? Pozvu si k večeři hosty
a dám jim krobiánství a k tomu na štědrý večer.
Čertův puně, víckrát ho do úst nevezmu ls

oNo ale=, utěšovala se dále v duchu, ssnad
to pí. komisarová nebude tak zle bráti. Staly se
horší věci a zas se urovnaly, A adjunkt snad také
se nebude mrzet. Vždyť se tak smutné díval po
děvčeti, když odcházel.«

naprosto neexistuje; ideály její a ideály kře
sťanství nejsou totožné, nýbrž se křižují.

Nemá-li míti v budoucnosti žádný jedno
tlivec soukromého majetku, a odmítá-li soci
alistická společnost již dnes každý náklad na
kult a bohoslužba, kdo bude stavěti protestant
ské kostely a fary, kdo vydržovati universitní
professory !?

Bebel nepotřeboval evou koihu o ženě a
volné lásce ani aapsati, neboť upravení epole
čenských poměrů ve smyslu 80c.demokratů vedlo
by samo k zničení veškerého života rodinného,
čili jednotlivých domácností, protože žena ve
státé budoncnosti má svůj prodaktivní podíl
na práci jako maž a děti jsoa majetkem státu,
jenž se o ně musí etarati. A tomu říkají refor
movaní souhlas s křesťanskými ideályI

Křesťanství blásá stejné právo před Bohem,
společenskou solidáraost a povznášení slabších
pomocí Kristovy lásky, sociálaí demokracie
však blásá třídní boj a naprostou rovnost.
Jame sice všichni děti Otce nebeského, rovni
před Ním,ale nejsme rovni mezi sebou, zrovna
tak, jako ostatní tvorové ve stvořeném světě;
zde rozhoduje konečný cíl, pro aějt jeden
každý z nás na ovět byl postaven. Úbelník
hodí se stejně do portálu nádherného chrámu,
jako do zdi kasáren — přijde na to, kde jej
stavitel cbce míti. Proto myslíme, že by soci
ální demokracie musila mnoho nákladu se své
lodi složiti, kdyby chtěla Ragaze a socialistické
dvojctihodné pány vzíti s sebou. A to ona pro
krásné oči jejich asi neudělá...

Boj proti katolicivu vo Francii,

(3) Jak si „svobodomyslná vláda fran
couzská představuje svobodu katoliotva? Vy
padila řeholní řády do ciziny, jejich kláštery
a domy jim sebrala. Pak zrušila soukromé ka
tolické školy, které si katolíci vydržovali
vlastním nákladem. Učitelstvo těchto škol vy
povídáno ze země. Katolické sirotčince, chu
dobince i nemocnice zabrány státem, prodávány
židům, milosrdní bratři i jeptišské ošetřova
telky vykazování ze země. Tomahlo všemu
česká pokrokářská a socialistická žurnalistika
tleskala.

Kdyby některá vláda rozkázala zavření
židovských kořalen, nastal by pokřik nad e
xistenčním ničením ubohých „pokrokových“
židů. Vláda francouzská zakázala vůbec vyu
čování náboženství katolického ve školách, na
řídila odstranění kříže ze soadních slní z škol;
tak ei počíná vláda ta, která na drahé straně
trpí veřejné vystavování scela nemravných
obrazů, až to zaráží i hodně liberální navště
vovatele Paříže z jiných zemí. Pohledem na
kříž by se snad Franconzi zkazili — rafino
vaně nestoadnými obrazy se nezkazí (1?)

Před rokem odhlasovala aněmovna zákona
na odloučení státu od církve, který se měl
prakticky provésti tento měste. Zákonem tím———————

sTak co, budeš se strojit do kostela ?« obrá
tila se na dceru, představujíc sí v duchu, že snad
ti mladí se sejdou a srovnají to.

Milka mlčky uposlechla. »A nedívej se, jakoby
tě vedli na popravu.« Pobled plný slz byl jí od
povědí.

»Bože, Bože, to budou svátky a já se na
ně tak těšila« zanaříkala opravdu pobnutá.

Nedočkavě vyhlížela, až se bude Milka vracet.
Zarazilo ji však, když ji vidéla jako zlomenou
jíti z chrámu samotnou.

>On že by ji nechal? Ne, to není možná|
Snad jen si hrají na schovávanou. Zeptám se jí.«

Ale nezeptsla, nebylo ani třeba se ptáti.
Když vstoupila Milka do pokoje, poznala všecko
rázem. Div se neskácela. To nebyla již její Milka,
Viděla cosi, chvějícího se jako list v podzimu.
Bylo to příliš na ubohé děvče. [ ono se těšilo
v tají srdce, že snad na cestě z chrámu se setké
s Bohušem, že s ním promluví, ač se bálo, že
bude dotknuto včerejška, ale Bobuš jako by do
vody zapadl. A to jí dodalo.

»Zabíjím díté« ozvalo se vpaní radové, »Co
se ti stalo?« tázala se sotva schopna slova. Ale
Milka zůstala něma.

»Chceš si lehnout?< a jíž běžela připravit
lůžko. Mateřské. srdce se ozvalo plným zvukem
lásky. »Pojd, děvečko, pojďe, odváděla Milku tře
soucí se do ložnice. Uvařím ti Čaj, snad jsi na
stydla, vypiješ to, vyspíš se a bude zas dobře.«

Ale nebylo. Druhého dne »na koledu« bylo
třeba povolati lékaře. Přišel, vyšelřil a prohlásil,
že slečna jistě měla nějský silný duševní otřes,
přílišné rozčilení a nařídil naprostý klid, odstra=
nění všebo, co by ji mohlo podrátditi, jinak mohla
by se z tobo vyvinouti vážná choroba.

Jak těžce dopadala tato slova lékařova v duši
pí. radové, »Co jsem to učinila ře bořekovale
v kucbyni. >Co mém dělat ?<

Svědomí jí sice pravilo, co by měla udělat,
ale v koutě nitra ozvala se stará svéhlavost a
hrdost: »Méla bych se poalšit? Ne, triumfovali
byl. .c (Dokonč.)



má býti na roby převrácena dosavadní církevní
organisace ve Francii. Nechť se prý atvořícír,
kevní spolky na základě spolčovacího zákona
£ r. 1881. Spolky ty mají býti obmezeny na
Jednotlivé okrsky jako naprosto volná sdružení.
Ovšem že by takové spolky podléhaly ve všem
poručaíkování státních protikatolických úřed
níků, kteří by mobli dle vlastní choti nábo
ženské úkony zapovídati, odkládati a jinak zdr
žovati. Církevní obřady by byly podřízeny zá
kona spolkovému jako valná hromada, výlet,
atd. Při „spolkové schůzi“ náboženské by musil
býti volen předseda, dva místopředsedové;
oznamovalo by se policejnímu úřado, že bude
v tom a v tom kostele sloužena mše av., že
Bb tam bude kázati, že se dodrží oznámená
hodina, jako by se ohlašovalo divadlo. Při
nich by byl přítomen zástupce zednářsko-30
cialistické vlády. Dosavadní jmění- církevní
však připadne státu, okresům a obcím. Jen
be svolením prefekta lze budovy církevní pro
najati duchovenstva. Není tudíž diva, že papež
vzepřel se tomuto diktátu, který tolik chtěl
církev zotročiti. Vždyť by pak duchovenstvo
bylo spíš podřízeno ve věcech čistě církevních
senářekým protivníkům než biskupům.

Vláda se olekla; začala trochu jinou notou.
Prý sama převezme správa náboženství, „půjčí“
katolické kostely k bohoslažebným výkonům,
dokud nebadou odevzdány obcím pro dobro
činné účely, prý opustí od rozkazu, aby 88 vo
tio při náboženském shromáždění předased
ibtvo. Leč papež Pins X. nesedl na vějíčku
a přikázal kněžím, aby bohoslužby dále konali
bek Oznamování státním úřadům. Věděl, kam
Vláda míří, poznal, že uskutečnění vládního
prohlášení by bylo jen počátkem dalšího mu
čení a zotročování katolictva. Již to bylo ve
Hee podezřelé, že zákon proti katolictvu

sadili hlavně žid Clemenceau a socialista
'Břand. Při náboženských shromážděních no
vébo způsobu by mohli socialisté zaváděti
'v chrámech debaty, tropiti rámus jako v par
latnentě. Sv. Otec prohlédl zednářský knyf
Uřivé, než jeho následky se dostavily. Vždyť
da př. hned 12. prosince anarchisté oznámili
—»policejního úřadu v Paříži, že budou konati
„církevní“ shromáždění ve všech 71 chrámech
pařížských! Chytrácký zákon totiž nezaka
zuje v katolických kostelích konati náboženská
shromáždění nekatolíků. Tím, že prefekt měl
roshodnouti, komu dosavadní církevní badovy
mají býti pronajaty, mělo se chytře obmezo
"vati svobodné rozhodnutí katolicky smýšlejí
cích generálních rad a obecních zastupitelstev.
Zednářský prefekt by jednoduše nedovolil, aby
samosprávné korporace pronajaly budovy ty
biskupům nebo farářům. Proto zcela správné
Bv. Otec přestal s vládou se smlouvati.

Nyní tedy vláda postupuje proti katolic
kému duchovenstva se vší příkrostí. Na 40.000
fřabcouzekých kněží jevt vydáno v šanc kru
"féhio pronásledování. Zástupce papežův monegr.
Mostigdoni vyvezen £ Francie; vláda proti vší
"spravedlnosti zmocnila 8ei jeho archivu. 87letý
arcibiskup pařížský vyhnán ze svóho domu. I
ostatní arcipastýři nucení jsou stěbovati se ze
svých residenci. 6600 chovanců bisk. seminářů

ovoláno k vojska, faráři nuceni jsou opou
čti své fary. Který by se nepoddul nařízením

xedáňřské vlédy, bade žalářován. A ka podivn!
Posnd o katolických pumách, pekelných stro
jích a třaskavinách ani slechu. Kdyby se ublí
filo jen málo židům, budou lítati pumy na
všech stranách; židovský a požidovštělý tisk

ppůsobů by poplach po celém aevětě — jakjstne poznali z moderní situace Ruska.
Aoarchisté ačinili v Paříži pomový útok

na hosta, krále španělského. Tu je viděti zvlášť
„ušlechtilon“ duši. A přece anarchisté mají
ve Francii větší volnost než katoličtí kněží,
kteří jsou olapováni o všecko — i o nejpo
třebnější lidská práva. Francie budiž výstrahou
liknavým katolíkům u nás. Katolictvo jest soa
stavně pronásledováno židovskou mezinárodní
organinací všude, kde to jest jen trochu možno.
Proto proti organisaci té stavme pevnou or
ganieaci vlastní, dokad ještě čas|

Dopis z Prahy.
Výstavní horečka. V poslednídobě zachva

vuje různé krohy pražské povášlivou měrou
výstavní horečka. Stačí, aby několik známých
se umlavilo, že ospořádají výstavu, a „podnik“
jest hotov. Protest Národní Rady, lonského
roku vydaný proti hromadnému pořádání vý
stav, přišel v zapomenutí, a výstavní horečka
řádí dále. Jaký prospěch má veřejnost ze stá
lých výstav v Prage, na to nikdo blíže se ne
Ptá, a stejně nikdo se netáže po morálních
výsledcích výstav a prospěchu, který by byl
s nich české věci vzešel. Největším výstavním

podnikem letošního roku v Praze uspořádanýmyla výstava xahradnicko-ovoonická, zcela mi
mořádnou novinářskou reklamou provásená,
která jí dopomohla k velké návštěvě, tak še

každý očekával značný výtěžek a hmotný ú
spěch finanční. Zklamal se však důkladněa —
nejvíce zklamali se vystavovatelé sami, z nichž
mnozí nebyli vůbec za svoji námahu ani po
měrně odměněni, ježto výkon. výstav. výbor se
svým předsedou L. Baťkem oznali za vhodné ale
dovati program,8 kterým před širší veřejností
zůstuli úplně uzavřeni. Aby naši čtenáři i ve
řejnost pražská zvěděli něco bližšího, jak vý
stavní výbor působil, stůjž zde následující:
Již okolnost, že čestnou cena, věnovanon kní
žetem Schwarzenbergem za nejlepší výsledky
v ovocnitví, kteráž tedy přesně byla určena
pro vystavovatele za produkty ovocnické, ob
držel předseda výstavy L. Butěk, jenž však
8 ovocnictvím pranic činiti neměl, vzbuzoje
úžas. Ještě však úžasnější jest okolnost, že
celý výkonný výbor zahradnicko-ovocnické vý
stavy, odbor zahradnický, byl vesměscennými
čestnými cenami , kdežto výbor odboru
ovocnického, ve kterém působili velice činuí
mažové, jichž výsledek práce byl skutečné
onou zásluhou korunován, která stkvělými
výsledky velký vliv by mobla míti na
ovocnictví v celém království českém, vyšel
úploě na prázdno! Odboru tomu nebyla udě
lena žádná čestná cena, toliko předseda L.
Batěk, ač mu již odělena jedna cenná čestná
cena, obdržel opět ještě jinou cennou čestnou
cenu, tak že obdržel vlastně dvě první

konný výbor, aby tyto čestné ceny sám sobě
odělil 11

Cosi podobného doposud na žádné vý
stavě — aby výkonný výbor i jeho předseda
— sami sobě ceny udileli! — se nestalo — —
Páni nečekali, až výsledek jejich práce bude
na vyšších místech oceněn, odkud obyčejně
přicházívají vyznamenání, a vyznamenávalisamí
sebe. Nejsou-liž podobní rekové hodni, aby ko
lébka jich stála v proslulém Koovarkově? Jen
tam by mohlo býti zvykem, aby za peníze,
které by mohly býti deficitem ohroženy, vý
stavní výbor sobě čestné ceny uděloval.

Po těchto sensacích není divu, že záleži
tostem peněžním rozuměl výkonný výbor vý
stavní také jen dle svéhozpůsobu ; tak oa příklad
přesně určený obnos Ó00 K, věnovaný spole
čenstvem zahradníků a obchodníků v Praze
pa odměvy pro členy téhož společenstva, nebyl
taktéž udělen, nýbrž pouze jenom částka ob
nosu tohoto. Komu ostatní částka připadla, do
posud není známo. Finanční záležitvsti mají
se vésti jenow přesně. Obrovská cbyba se takó
stala tím, Že rozpočet na uspořádání výstavy,
podaný na 30.000 koran, byl tolikanásobným
obnosem překročen.

Konečně ještě natno vzpomenooti seusač
nibo odměňování cenami za výkony, jež © vý
stavou neměly nic společného, jako vyzname
nání jednoho hoteliera, jeho číšníků a j. Ano
i výkony bodební na výstavě zahbradoicko
ovocnické došly sahradnického vyznamenání/

Když před lety pořádána na Žofině za
hradnická výstava, odevzdal předseda tehdejšího
výkonného výbora výstavního, vládní rada
jož. Eduard Fiala 2000 zl. podpůrnému fondu
zahradnickému. Za letošní výstava zahradnicko
ovocnickou neni doposnd jasno, kdo bude hra
diti deficit...

„Výstava“ žofínské restaurace. Posledním
výronem výstavní manie, jež předvedla pražské
veřejnosti letošního roko řada malýchi větších
výstav, jež v obchodním, průmyslovém i kul
turním ohledu znamenaly buď velmi málo nebo
nic, jsouce jenom bezvýznamnými podniky sou
kromé spekulace, byla „výstava“ žofinské re
staurace 1 její dodavatelů (!) Aby tyto pojmy
přílišně nekřičely, přidána k ním kochynó
starosvěteká,a aby podniktáhl, slíbenfinanční
výsledek — původně prý Asylu milostného
Jezulátka pro výchovu sirotků určený — Aka
demické mensgečeského studentstva. Tedy nový
druh barnamovské hospodské reklamy pro
žufínskoa restauraci, na niž v posledních letech
tolik ei bylo stěžováno, še obecní starší p.
MUDr. Janatka ve schůzi ebora obecních star
čich král. hlav. města Prahy uzoal za dobré
pvdrobiti ji bezohledné kritice. Každý nepřed
pojatý občan, který na Žofín někdy zavítal, byl
by rad viděl výsledky jeho kochyně i sklepa
aspoň přiměřené vysokým cenám, neboť dobré
obsloužení bylo by nejlepší reklamou každé
restaaraci, tim Vice pak. této. Místo
toho však svábenu veřejnost na výstava, za
jejíž protektorku vyžádána dokonce manželka
zvěčnélého ministra, jejiš veřejné vystapování
svého času již jsme v tomto listě ocenili podle
zásluhy. Ti, kdož výstavu navětívili, byli pře
kvupeni věim jiným, jenom De pvýštavon“ žo
finské kachyně. Dodavatelé tofinaké kuchyně(!)
snesli zásoby náčiní a nářadí, nemajícího
s kuchyni žvfinskoo nižádné souvislosti, dvorní
dodavatel vystavil exterieory kuchyň, k Žofino
se novztahující a patřící scela jinam, a paní
Nápratková Staré nádobí, některé staré věci

sehnány výpůjčkou, a výstava byla hotova.
Vydán i její „katalog“ s podobiznou pro
tektorky paní ministrové a pořadatelky J.
Krátké (jaká skromnost!) na titulních listech
v redatních kostymech velké „décolté“, a „vý
stava“ v plné parádě byla hotova. Aby komika
byla ještě pestřejší, uspořádáuy „bromadné
výpravy a návštěvy — jedna číšníků a drahá
„českých žen“ — — —

Tuk dělají se na ráz výstavy, tak sesměš
ňají se podniky toho drahu, jimiž má býti
šetřeno jenom pro věci velkého významu a
důležitosti všeobecné. Rozami se, že této bar
namovštině bude učiněná přítrž teprve, když
obecenstvo úplně prohlédne, a jako doposud
z valné části, bude zcela podobné podniky
sonkromé špekulace úplně ignorovati. Na Ná
rodní Radě jest, aby také o této věci pronesla
konečně rozhodné slovo.

* +
+

Ceský Pondělník Josefa Pávka, bývalého
výpomocného aluhv v pisárně Politiky v Praze,
dokončil po kratičkém putování svoji pozem
skou poať a zanikl po několika číslech úplně,
Tak skončila sláva listu, který slibov.l zre
formování českého světa, ku podiva předčasně
a rychle, avšak zaslonženě. „Nová Politika“,
obdenník poslance dra. Kramáře, vycbází do
posud s obsahem stále abožejším a bezmy
Šlenkovitějším.

Prostituce v „Nové Politice“ Když obden
ník „Nová Politika“ byl se zklamal ohledně
počtu odběratelstva, jemuž nemohl nic nabíd
nouti mimo suchý a mělký, přímo nestravi
telný obsah, dal se do článků sensačních, které
zabájil „Prostitucí“ z péra B. Vikové-Kunětické.
Za názory v článcích těchto hlásané děkujeme
pěkně! Dle autorky všechno prý nyní jest
zachváceno prostitací: muži, ženy, otcové ro
din, provdané ženy, dívky sotva Škole odrostlé,
literatarai všechenpospolitýa kulturníživot.
Děkujeme pěkně! Přes mravní spousty, které
zvrhlá, pornografická literatura, vydávaná
v Praze různými firmami, způsobila v naší
společnosti, jest převážná většina našeho lido
tohoto strašlivého společenského jedu prosta.
Divíme se, že jiné listy bnezakřikly „Novou
Politika“ i autorku těch článků co nejrozhod
něji, aby podobnými myšlenkami neotravovala
se naše veřejnost, že prostitace u nás všechno
zachvátila. Názory podobné příčí se skuteč
nosti. Prostituce v Praze v posledních letech
benevolencí orgánů bezpečnostních sice roz
mohla se velice povážlivě, jak již častěji jsme
v tomto listě se zmínili, leč aby byla tak po
vážlivě všechny vrstvy společnosti české za
chvátila, to jest ponbá lež, směle hozená do
čtenářetva Kramářova časopisu. Jestliže by
jisté kruhy, aatorce snad známé, tímto stavem
byly patrny, z toho ještě nenásledaje, že by
bylo nutno celý národ vrhati do kalu a poní
žení hanby.

Rodiny křesťanským dachem prochvělé a
křesťanskou zbožností procítěné vychovávají
své dcery i syny v duchu křesťanském, jenž
jest nejlepším štítem a záchranou před jedem
prostituce. To autorka článků měla nablédnonti
a nevrbati tak smělá podezření tváří v tvář
našema lidu, a nesnižovati jej předočima našich
sousedů. Neposloužila tím sobě, ani lidu, ba
ani věci, za kterou teprve nyní chce bojovati.

Obrana.
(3) Velmest „Volné myšlenky“ jest

znovu charakterisována v protikatolickém ča
sopise „Přehleda“. Redaktor dr. Chalupný plše
v čísle ze dne 21. prosince:

„Nejnovější kousek Volné Myšlenky json
zaslána v Právu Lidu a v Čase 16. prosince.
Zasláno Práva Lido překrucaje znění našeho
článku ze školské hlídky a dodává k tomu ně
jaké povídání, do kterého nám nic noní, a
které je patrně stejně pravdivo jako ostatní
invektivy povedené „všesvětové ligy.“ V Čase
zas p. Pelant zapírá svůj výrok citovaný na
schůzi v Merkoru (7. pros.) red. Svozilem v po
lemice proti p. Myslíkovi a dodává s ušlechti
lostí tomuto draho Jidí vlastoí, že „poťouchlý
redaktor Přehledu věc dle svého šťouravého
způsobu zašmodrchává a falšuje pro svou 0
sobní pomstičku celou kontroversu p. Svosila
s p. Myslíkem.

Mohl bych dokásat ještě jiné věci (zejména,
že p. Pelant, ač to zapírá, výslovně prohlašo
val prof. Masaryka sa nepokrokového, proto
prý, še se modlí otčenáš), alep. Pelant po tom,
čeho se dopastil v Čase, nestojí za to, abych
s ním zevrubně jednal jako s vážným člověkem.
On vůbec nebyl na schůzi v Merkara, nic tedy
neslyšel — a přece se opovažuje mně diktovat,
co jsem tam směl slyšet a 00 nel

Jak vidět, Volná Myšlenka dospéla jiš
k úplnému klerikalismu. Uče)jí evětí pro



středky, jako jezovitům, a má i neomylného
papeže. Ba víc: římský papež je neomylný
pouze když mlaví „ex cathedra“ — papež
Volné Myšlenky je neomylný i když spílá
v Čase, a dokonce je i vševědoucí a všudy
přítomný. On je i tam, kde není, slyší i to, co
neslyší.“

A tihle lidé, kteří tolikrát jsou usvědčení
z překracování pravdy a z oboutek násilnických,
chtějí (?) dáti našamu národu pravda a 8vo
bodu!

Leč jen pomalu, p. Chalaopný,e tím „jezo
vitským“ beslem! Ani v nejnovějším čase ne
dokázal přes všecko námabu odpadlík (bývalý
jesnita Hoensbrocech), že jesuité měli zásadu:
„Účel posvěcuje prostředky“ Chcete-li svobodně
a vědecky přemýšleti aspoň vy, nedejte se kla
mati překonanými frázemi fanatických odpůrců
katolictva. Kdybyste znal lépe dějiny křesťan
stva, pak byste věděl, že právě lutherstvo pro
hlásilo (třebas jinými slovy) a také v praksi
provádělo zásadu o prostředcích posvěcených
účelem! Tedy pozor — není potřebí šosácky
papouškovat po lidech vůle nedobré.

Politický přehled.
Vánoční svátky přinesly klid i do panské

sněmovny, která konečně dala si řícia volební
oprava sněmovnou poslaneckou přijatou echvá
Jila beze ziněny. Sněmovna poslanecká před
svátky schválila prozatímní rozpočet na půl
roku 1907 ; sejde se opětně 9. ledna, aby vyřídila
pilné návrhy, předlobn o numeru clausu, zákon
kongraový, o lokálních dráhách,o rekrutech, a
smlouvu s Lloydem. — Vláda snuží se také,
aby v Čes.Budějovicích došlo mezi Čechy a
Němci k dobodě; Němci, kteří poznávají, že
by se tu dloubo při vesle neudrželi, jsou o
chotni vyjednávati 8 Čechy. — Zemské sněmy
svolány jsou na dny 27. a 28. t. m. Sněm krá
lovství českého svolaný 28. t. m. vyřídí pro
zatímní rozpočet na půl roka 1907, schválí
vybírání dosavadní přirážky 5D" a zase 8e
rozejde. Větší pozornost k sobě upoutal sněm
markrabství moravského téhož due svolaný;
ta vystupuje obnovený zemský sněm 8 větši
nou sice českou, která sc však může někdy
sbroutiti v menšinu. Zemským hejtmanem,
kterýžto úřad dosnd zastával hr. Vettr z Lilie,
jmenován hr. Otto Serenyi, vůdce konservativ
ního velkostatku a jeho náměstky dr. J. Žáček
a dr. H. Fux. Hr. Serenyi hájil vždy spraved
livých požadavků národa českého, přiblásil se
i kobcovací řeči česká i do českého volebního
katastra. Přáním českých stran bylo, aby se
zem. bejtmanem stal dr. Žáček, což se ovšem
Da nátlak Němců nestalo. —Trpný odpor poš
tovních zřízenců, který trval dva dni vlastně
Jen ve Vídni, ukončen; ministerstvo obchoda

ovolilo jim zatímní novoroční přídavky, čízž
jinde k odporu ani nedošlo.

Ve Francii boj kulturní neustává, vykli
zování biskupských residencí provádí Be dál;
biskupové a seminaristé uchylují se do s0u
kromých domů.

V Srbsku vře to stále; derou se zase
va venek spiklenci, kteří hodlají sesaditi s trůnu
oynější panující rodinu královskou.

Raští revolacionáři ohlásili 86 novým
sločinewm; člen říšské rady hr. Alexej Igaatěv
usmrcen byl v Tvera.

Z činnosti katol. spolků.
Z Přelouče. Veřejnápřednáška vzděláva

cího křesťan. katol. sociáluího spolku „Svornost“
v Přelouči odbývá se v neděli dne 6. ledna 1907
odpvledne v půl 2. hodině v záložně v Přelouči.
„0 reformě manželství“ promluví p. Dr. Julius
Nejedlý, advokát z Prahy.

2 Nové Paky. Dne 8. prosince t. r. měli
jame to potěšení slyšeti přednášku vdp. kanovatka
Th. Dra. Frant. Šulce z Hradce Králové: „O ná
boženství a inteligenci“. Prostorný sál, v němž
přednáška se konala, byl obecenstvem přeplněn.
Hrobové ticho, napjatá pozornost a ku konci bouř
livý potlesk evědčily, jak přesvědčivá byla slova
slovutného vdp. řečníka a jak z duše mluvil nám
všem. Před tím konala se v Brdě, přifařené obci,
důvěrná schůze za příčinou založení volné orga
nisace, kde taktéž týž vdp. kanovník vřelým a
dojímavými slovy povzbuzoval své rodáky ke
vstoupení do organisace, nynější doby tak na vý
sost potřebné, což tito ve valném počtu učinili,
Nemůžeme jinak odvděčiti se vdp. řečníku, než
prostým, ale opřímným: „Zaplať Pán Bůh“ a tou
nadějí ee kojíme, že bude nám popřáno ještě více
kráte naslouchati jeho milým slovům.

Z Červemých Peček. Křesťansko-kato
lický vzdělávací a podporající spolek „Svornost“
se sídlem v Červených Pečkách konati bude v ne
déli dne 80. prosince t. r. o 4. bod. odpol. mě
síčoí spolkovou schůsi ve spolkových místnostech
v hostinoř p. Josefa Kuchaře, v níš dp. Josef

Mynařík, kaplan z Černilova, promluví „O své
cestě do Svaté Země a o místech evatých“. Před
náška provázena bude světelnými obrazy. Vstapné
20 hb, školáci 10 b.

Z Dohaliček n Sadové. Národníjed
nota katolická v Dohaličkách pořádala dne 12.
prosince 1906 valnou schůzí, při nít přednášel
dp. Frant. Douda, předseda jednoty, „O pokroku
katolictví ve Spojených Státech amerických a ve
státě našem. Dne 30. prosince 1906 bude se od
bývati schůze jednoty katolické v Mokrovousích,
při níž bade pan To. Dr. Frant. Šulc, kanovník
z Hradce Králové, přednášeti „O povinnostech ka
tolíků v naší době“. Předaášku druhou učiní dp.
Frant. Douda, předseda spolku, „O svépomoci ze
mědělců vzbledem k založení osadního spalku pro
vzájemné pojišťování hovězího dobytka“. Účast
bude asi dosti hojná, neboť zemědělci toho spolku
pro svůj zájem vlastní nejvíce potřebují a 0 po
učení v tom obledu sami žádali.

Zprávy místní a z kraje.
J. B.. mejdp.dr. Josef Donbrava

svátky vánoční strávil v Hradci Král.; v kathe
drálním chrámu P. sv. Ducha sloužil půlnoční mši
sv. a o Božím Hodu o 10. hod. pontifikáloí měi
Bv. za účastenství nejd. kathedrál. kapituly. J. B.
M. sdčastnil se také dne 23. t. m. odpol. domácí
slavnosti vánočního stromku v ústavu bluchoně
mých Rudolfinu, kde měl také případnou promlavu
k sbromážděným. V den av. Sylvestra bude míti
ndp. biskup v kathedrál. chrámu sv. Dache o 4.
hod. odpol. kázaní.

O svátcích vánočních za pravévánoční
nálady, k níž přispělo i velmi příznivé zimní po
časí, byly chrámy zdejší, zvláště o mších půl
nočních, přehojně navštíveny obyvatelatvem míst
ním i okolním.

Vánoční hra v Adalbertinu. Tutone
děli dne 30. prosince bude pořádána vánoční zpě
vohra od Drahlovského „Pastýři betlémětí“ Hra
tato dosud nebyla zde dávána. Předprodej lístků
v Adalbertinu č. dv. 1. Dětské lístky poloviční.

Ve schůzí městské rady králové
hradecké dne 22. prosince 1906asneseno bylo:
"Uděí se povolení k obývání villy v bloku IV. p.
JUDra. Alfr. Rudolfa, advokáta v Hradci Král. —
Panu Leop. Samcovi, majiteli realit v Praze, za
dar K 60-—, věnovaný jim ve prospěch ústavu
cbudých za příčinou sňatku sl. doery jeho 8 p.

a okarem Fuchsem, velkoobchodníkem, vzdají seky. —
Prof. Emanuel Hiřlovaký, známýČeský

básník, oslavil své šedesátiny v kroužku avých in
timních přátel zdejších. Čekali jsme, že muži tak
-vážného literárního významu, ivtimofmu příteli a
spolupracovníkovi Sv. Čecha, miláčkovi Heydakovu
atd. povolané kruhy české budou věnovati v tato
chvíli větší pozornost, než jak ge atalo. I nejstarší
poetické plody Mitiovského neztratily nic na savé
svěžesti, jsou od znalců vítány jako díla ceny
trvalé, která vzbudí zájem a nadšení v každém
čase jak mistrnou formau, tak obsahem. Vzpu
meňme při tom jeho horlivé činoosti žarnalistické,
jeho záslob paedsgogických a pak uznáme, jak
zasluhuje Mifiovský nejš:ršího vděku. Náš šede
sátník aspoň v jednom zůstal za mnohými z mladší
generace básnické pozadu. Nestojí totiž o reklamu,
nechytl se některé kliky, která by mu za různé
úsluhy vzájemně prokazovala velikou pozornost.
Mitiovský zůstal při svém tvoření všdy volným
orlem, mužem Svérázným, který se nedal poutati
kompromisními ohledy. Ostatně každý, kdo s Mi
řiovským osobně obcnje, poznal netoliko jeho
skromnost, ale i přímost, otevřenost k lidem ná
ležejícím k strané kterékoli. Takové vlastností jsou
nyní vzácné — ale v nynější době strannických
třenic málo se vyplácejí. Miřiovakého všsk pepře
dělá již nikdo. Přejeme zasloužilému pracovníkovi
na českém Parausu, aby ještě dlouká léta šil
v takovém zdraví, v jaké. dočkal se svojí šede
sátky. Zároveň jest naším vřelým přáním, aby jeho
na čas zmlklá lýra znovu 80 rozezvučela k radosti
všech jebo ctitelů.

Zábava. 31. prosince uspořádán bude Syl
vestrovský zábavný večer v hotelu Bařtipánově.
Hudba, zpěvy a solové výstupy.

Společnost českého musea paeda
gogichého v Praze vzala si za úlohu sbírati
všecky věci, jež souvisí s historickým rozvojem
našeho školství všech stupňů. Staré školní koihy,
učebnice, pomůcky a p. jsou vítány. Kdo by la
skavě něco chtěl darovati, může tak zde učiniti
ředitelstvu c. k. gymnasia v Hradci Králové, které
dary potvrdí a do Prahy odešle.

Následky pokrokářského „séra“
v učenosti p. Al. Hajna, pokrokáře par
dubského. Dle zprávy „sirotčího“ Casn 0 re
ferátu p. Al. Hajna v Dobrašce „o nebezpečí
zklerikalisování Školy“ Hajn e vědou: je hodně

„ohceme odstranění náboženství ze škol“ a za
chvilku: „náboženství lze vyučovat ve škole“, sna
mená zabiti logiku. Výrok: „Boba octívat zna
mená jen člověka milovat“, ukazuje na intelli
genci tak děcka, Církev ve Francii prý ovládla

armádu. Takového „bulíka“ na nose snese jen
pokrokář. Každý prostý občan ví, še tam rozho
duje židovské komando a že církev vojáčkování
Jest daleka, majíc jiné úkoly. Což už neví p. Hajn
nic o tom, jsk francouzská vláda podporovala
špiclovství a denunciace proti katolickým důstoj
níkům? Opovážil-li se důstojník chodit do kostela
nebo poslati své děcko do náboženské školy, pak
byl skrytě pronásledován až béda. Byl zdrfen
v postupu, nebo přeložen nebo dán do pense —
aniž věděl, proč se tak déje. Vláda měla celé
čety placených špiclů proti důstojalkům katolickým.
Důstojníkám protestantským a židovským neubli
žovala nic. Židovským důstojoíkům jest na vojně
hej! Tak jest armáda francouzská „zklerikaliso
vána“. Církev dle Krista učí vojína statečnosti,
trpělivosti, sebezáporu, úctě k představeným, obě
tování se za vlast a své příbuzné a takový duch
a přesvědčení jistě není žádné armádě na škodu.
Za to o pokrokářském antimilítarismu, který učí
neáctě, neposlušnosti, schování se před nepřítelem
— to ani muk. Dějepis dostal co proto, když vy
davatel „Oavěty lidu“ sebevědomě vypustil slova:
klerikáloí Škola vedla k Solforinu, Hradci...
Že by se tam školáci prali, jsme neslyšeli. Sta
tečnost vojínům našim vikdo upříti nemůže. Proč
tedy nemlaví pravdu: U Sslferina Italie a Francie
proti Rakousku, u Hradce přesíla a jeblovky,
slabší vůdčí rozbled a taktika. Ale tohle všecko
umořilo aešťastné pokrokařské „séram“. Zatlačilo
i vzpomíuka na Custozzu, Vis, Trutnov v témž
půlstoletí. Tam snad ož byli chovanci volnoško
láci? Pane Hajne, nad vzdělanými Římany a ji
nými kulturními národy vítězili také Hunové, Ma
daři, Avaři. To snad proto, že měli lepší koly ?

Že jste nespustil jk o špatných silnicích, ostátních a zemských dluzích, o míchání „obyčej
ného“ s plzeňským a nepřičetl to také škole kle
rikální! Lež jest vyčítati církvi, že jí nejde o
blabo a štěstí lidstva, nýbrž o moc. Katechismus
učí o jiném, ale to odpadlík z „Osvěty lidu“ již
zapomněl. Církvi jde o to, aby nábožeoství Kri
stovo pronikalo život člověka vnitřní i veřejný,
aby se zákon veřejný, světský nestavěl na odpor
vnitřnímu náboženskému přesvědéení, aby zákono
dáratví neznásilňovalo svědomí katolíka. O moc
jde pokrokářám. Vládnout v obcích, vládnout
ve státeob, lidi sotročit, tam směřují pokrokářské
plány, jak patrno na násilném vystupování proti
katolickému gymnasia Vinobradskému a pod. A
Škola má být prvním stupněm k této pobanské
nadvládě. Klášterní výchovu hanět též není spra
vedlivé. Vždyť liberální otcové posíláním svých
dcer do klášterů potvrzují opak. Výrokemav. Jana:
„Řekl-li by kdo, že Boha miloje a člověka nená
vidí, lhář jest“, odanudil sám sebe i své stoupence,
neboť nepěstnje nikdo větší nenávist neš pokrokáti
sprostáckými nájezdy v „Osvětě lidu“. Ostatně
z pokrokového tábora lidé na kř. přednášce pří
tomní volali: „Nejlépe by bylo praštit do „lustru“
a bylo by po všem“ a jeden rozbil hudebaíku
smyčec a jednoho pána mlátil do sad.

Eplštola © rychmovských proti
katolických kotrmelcich a hospodář
ství v okresní memocnlel rychnovské.
(Pokračování). — O několik dní později uveřej
něn byl proti dra Kouřilovi v různých novinách
jako na objednávku drahý článek z Rychnova,
vestoudný to pamflet, ploý jedovatých narážek, a
výstřižek pamflstu toho s jednéch novin přilepen
byl hodně nápadně pro vyvolání většího effektu
ve čtvrtek dne 13. prosince, kdy právě v Rych
nově byl výroční trb, na vývěsné tabuli na ná
rožoím domě žida Poláčka z ulice Palackého na
náměstí. Byl prý z toho jedau chvíli skvostný
roch a šum u lidí a lidiček milujích sensaci rázu
p. Tborachova, kteří pobíbali škodolibě jako s ke
seretu; ale radosti jejich bylo na krátce; pamflet
záby stržen. Lidé rozamol, i mnozí židé mezi
nimi, odsoudili obsah pamfletu nárožníbo a jeho
jarmareční vyvěšení alovy nepokrytými a sdrcují
cími jako svrobované uličnictví, kterého scbopen
býti může nanejvýš jen nějaký necita, ale nikdy
ne člověk z lepší společnosti a takový, který není
připraven o poslední špetkou zdravého rozumu
anebo společenské mravnosti a slušnosti. Na pů
vodce, t. j. na pisatele a vyvěšovatele pamfletu
možno na ulici prstem ukázati. Je snad pybný na
neslavný svůj Čin ve zkažené duši své; chtěl se
zdáti chytrým a vtipným, zatím však nesmyslnost
čiší skoro z každé věty pamfletn. Netopýra po
znáš po leta; a věru obsahem i formou zdá Se
býti pamflst nejinak než dílem nočního netopýra,
ale vlidské podobě. Napsal pelmel čili páté přes
deváté, co ve slostném rozechvění a v předrážděné
fantasii se ma v hlavě zrodilo. Paal o kuřatech a
jiných opeřencích na trhu, psal o vepřích Poblo
vých v bl. oumeře, psal o policajtech, že prý jim
dr. Kouřil nepřeje, a jako mlený lubužník a ne
vyrovnaný milovník kaviáru s nějakou troškoa
dobrého vína, jemuž při tomna capartu nějakých
10 koran za bodina nezáleží, psal ovšem též o
jídlech atd. atd., ideálů vznešenějších pro lopotný
život zemský nepochybně nemaje. Přitom bezděky
snad, nejapně a neobratně prozradil, jednak že
pomyšlení na spořitelnu mu dělá mozkové mota
Dice, jednak že akts a protokoly zasedací při
okr. zastupitelstva dobře a do detailů zná. Škoda,
přeškoda jen ještě, když již byl tak rozmašírovám,
že nevzpomněl si tóéš na nějaký tragiokoro .



ké lásky kvas, o kterýchžto věcech také snad
nějakou maličkost mob! nadhodit, když jindy a
jinde o nich v kroužcích důvěrných i nedůvěrných
rád a výmluvně dovede povídat. Inu kdo sám mnoho
zkusil, také mnoho ví; a pak dle výroku starého
filosofa, že „člověk každý víc anebo méně sám
sobě jest měřítkem věcí všech“, myslí si o jiných,
že jsou jako on, což propověděno starým příslo
vím: „Kto je v peci, myslí, že sú tam všetci.“ —
Jak se smíněné hanopisy dru. Kouřilovi líbily a
jak na něho účinkovaly, nevím; ale představojí
sí, že podle často od něho pronesené zásady:
„Kdo ve veřejnosti chce působit, musí kačení
žaladek mít“, z obvyklého sladkého klidu valně
asi nebyl vyrašen, nanejvýš že řekl 8 opovrže
ním: „Apsge! Proti zbraním nepoctivým bojovati
muže poctivého nedůstojno jest!“ A dobře tak!
Že se dr. Kouřil boje s otevřepým hledím a se
slušnou zbraní nebojí, dokázal víc než jedenkrát,
ikdyž neměl samostatností, kterou má nyní. Dnes
jest pensistou, ale zabalečem nikoliv; přitom pc
měrně velmi zdravým a čilým až tak, že prý
s toho jistému vášnivci, který jemu onehdy jmé
nem tím chtěl vynadat, z toho občas bývá nevolno,
ba úplně zle. Jest na nikom nesávislým a může
proto zajisté také dle přesvědčení svého a svých
pevných zásad a bude vždy a vytrvale pro právo,
pravdu a spravedlnost a proti korrapci všeliké,
at to komu milo či nemilo, a to vždy tak otevřeně
bojovat, jako když na Novoměstsku byl a 8 po
věstným c. k. okr. hejtmanem tamějším Neuhol
dem až před c. k. ministerstvem ve Vídni při svou
provedl. Špatnost nějakou, anebo nectné vykořis
tování ani obce aní okresu nedokáže mu nikdo.
Avšak kdož ví, zda-li pisatel hanopisu č. 2. má
stejně čisté svědomí; jsou aspoň lidé povahy cha
meleonské a charakteru nikoliv nepodezřelého,
kteří vtírají se do veřejnosti, jako by se nechu
melilo, vyšlapují si a naparují se po ulicích a
náměstích jako zemští polobohové, jimž masku
s obličeje strhnout bylo by jen skutkem záslož
ným. — Však k věci! Příčinou útoků na dra.
Kouřilapodniknutýchjest vlastně velicenepříznivý výsledek letošní jeho
revise účtů nemocničních za po
slední 2 léta, totiž za r. 1904 a 1905, který
ovšem přímo a na prvém místě dotýká se správce
nemocničního Frant. Pinkasa, ale zároveň docela
přirozeně více méně leze za nehty jistým potre
fenýmosobám,které na finanční miserii
okr. nemocnice nejsou bez viny, jek
se níže ukáže. — Věc před veřejností zatajovat
po útocích na dra. Kouřila učiněných bylo by věcí
spozdilou. Okresní nemocnice jsou ústavy veřejné
a z veřejných peněz vydržované, tedy také onich
veřejnosti patří kontrola akritika, která obzvláště
ve zdejším okrese a právě v nynější době jest
na místě, kdy má a musí dojít na to, aby z ne
doplatků nemocničních, poněvadž mnohé z nich
jsou zastaralé a tím nedobytny, odepsáno bylo
15 až 20 tisíc korun, což stejně velkou ztrátu
peněs pro pokladnu okresní znamená, na níž
Rychnov sám dle kvoty přirážkové asi 20%, bude
súčastněn. Nebude-li vté příčině opatřena náhrada
ve smyslu $ 16. stanov nemocničních, kde se
praví, že členové správní rady, a tu tvoří okresní
výbor, jsou povinni nabraditi každou škodu, která
ústavu jejich proviněním by vzešla, pak ať se za to
poděkoje okresníma aprávci Pinkasovi a jeho pa

tronům. (Dokoněč.)
Z Jlčíma. (Štědrý večer v sirotčinci.)

Šťastné děti, kterým dopřáno slavnost štědrého
večera prožíti v blaženém krubu rodinném — ba
kdyby i podělení jejich bylo jenom chodičké, přece
láska otcovská a celování matičky nahradí jim
všechno, čeho nemohou nabývati dárečky hmotnými
a vyplof jim štědrý večer zlatem a stříbrem
dětské, čisté vděčnosti. Jinak opuštěné a osiřelé
děti, kterým obec stala 80 matkou a bohužel
v přemnobých případech i macechou! Těm nikdo
nepobladí vlásky, nikdo nepoceluje Čílko, a ubožáci
tito, kteří bez vlastní viny — z rodinného štěstí
vyloučení jsou, cítí svou opuštěnost tím bolestněji,
tim palčivěji! Štestnějším z nich dopřál osud no
vého, společného domova v našem okresním si
rotčiaci. — Velikou rodinu čítající 66 sirotků pod
vedením ctib. sester navštívil Ježíšek také a na
dělil všem sirotkům štědře dárků. Hoši poděleni
byli čepicemi, částečně šatetvem a prádlem, děv
čátka šátky a rovněž potřebným Šatstvem, školáci
školními potřebami a knížečkami, meněl sirotci
hračkami a všickai chovanci ústava pak velkým
talířem ovoce, ořechů, cukrovinek a pečiva. Kéž
by dobrodinci, kteří značnými příspěvky umožnili
štědré toto nadělení, bývali přítomní alavnosti;
šťastným vzrušením rozradostněné tváře, vyjasněný
srak a jásot chovanců by dojista byl jim odměnou
sa učiněné dobrodiní a byli by jistě chvilenku
tato v okresním sirotčinci večer dne 24. prosince
t. r. zašitou vřadili k těm chvílím, jež čítají mezi
šťastné a spokojené ve svém životě. Podělování

řítomni byli zástnpce okresního výboru pan Dr.
olf, okresní tajemník p. Liška a někteří přísnivci,

Čest budiž vzdána okresnímu výbora za péči
věnovanou ubohým sirotkům.

Duckařská homba za pokladem
v Dobrmšce. U nás mají svoje sídlo též dochaři.
Mazaní pokrokáři se tam propracorali k svému
náboženství. Svobodné ženské medium jim délá

uvolnilo medium myšlenku, že a domku p. Václ.
Novotného vidí poklad. Hned se ulakotila srdce
dvou inteligentních pánů, horlivých duchařů, a
ozbrojeni dobývacími nástroji vydali se s večerem
na zištnou práci. Vyvaloval oči onen hospodář,
když onu dvojici uviděl v borlivé práci. Rozamí
8e, že místo pokladu odnesli si dlouhé nosy a
zasloužilý posměch. Soused lituje nyní, že medium
nevidělo poklad trochu hlouběji. Mohl mít zdarma
vykopanou studní. K takové „kopanici“ to při
vedla pověrčivá bezvérecká intelligence. Až budou
zde platit výnosy proti apiritistům jako na Vysoko
eýtsku, přijde Dobruška o maohé předáky.

Všendborové sdružení v Dobrušce.
Dne 9. prosince ustavila se zde skupina Všeodb.
sdružení křest. dělnictva. Přípravnou řeč měl p.
Astr z Hradce Král. Nadšená jeho slova odmě
něna hřímavým potleskem. Členů dalo se zapsati
hned přes 70. „Východočeský Obzor“ nás velice
pobavil zprávon o založení dělnického polka
„Sv. Bonifáce“ v Dobrušce. Nasmáli Jsme se dost,
ačkoli ještě není masopust. Jen tak dále; takové
bumoristické zpravodajství do socialistického listu
dovede sice pobavit, ale neuškodí — spíše dobré
věci udělá reklamu a to zadarmo. Proto diky|

Janderův pěvecký sbor v Kutné
Hoře. (Dokončení) — Leč vlastním sborem
Janderovým zůstávají žáci jeho, chovanci c. k. ú
stavu ku vzdělání učitelů. 40—60 zpěváků, mladých,
ochotných horlivců shromažďuje Jandera kolem
sebe, ale v jeho rukou ucelen, takřka ukován
mnobohlasý sbor tento stává se jediným, jakuby
ulitým celkem, 8 největší přesností inejobtížnější
skladby provádějícím. Nevíte, čemu více máte se
diviti, zda té aezištné obětavosti a pílí p. prof.,
který po celodenních námabách přece ještě nalézá
tolik času a síly ke cvičením a zkouškám, či tomu
nadšení a lásce, které dovede vzbuditi v srdcích
svých pěvců, či té podivuhodné železné kázni,
jaká panuje v jeho sboru. S kůru, kde vládne
Jandera, neslyšíte blaku ani šumu, nepozorujete
nepořádku, přebíhání, zmatku, celý ten mobutný
sbor pracuje jako jeden muž, s největším klidem
a správností. Což divu, že poslanci sněmu krá

lovství českého při výletu svém do Kotné Hory
r. 1899 uchvácení byli přednesem chorálu „Svatý
Václave !“ Čím to, že tentýž chorál později při
návštěvě anglických žurnalistů provedený úžasem
naplnil daše cizinců? ©Vádyťsám nejdůstojnější
biskup? Ednard Jan Nep. Brynych radostnědojat
byl zdáraou činností Janderovou a zvláštním pří
pisem vyslovil jemu savé poděkování i uznání za
zásluhy jeho o reformu zpěvu církevního. Rovněž
nynější nejdp. biskup Dr. Jos. Doubrava, nyní též
čestný měšťanobyvatelstva kutnohorského, překva
pen a potěšen byl zpěvem sboru Janderova při
svěcení velechrámu sv. Barbory a sám o své vůli,
ačkoliv dlouhbotrvajícím obřadem svěcení tak una
ven byl, ráčil alavně vykonati požehnání drahý
den v tomže velechrámě, opětně za účasti sboru
Janderova — Jame hlaboce přesvědčeni, žekrásný
příklad učitele tak nadšeného pro přesnou hudbu
církevní nezůstane bez trvalého vlivu na jeho
žáky, že právě mezi chovanci jeho vznikne nám
ještě mnoho následovníků, přátel i pěstitelů pra
vého církevního zpěvu. Po této stránce nelze ani
dosti oceniti vychovatelský význam činnosti Jan
derovy i zaslouží tato snaba jebo uznání 00 nej
vřelejšího, tím spíše, když stále ještě v tak mno
hých městech jste naceni při bohoslužbách trýz
niti sluch svůj posloucbávím hlaholu trub, vřeštění
polnic, rachotu bubnů a řinčení talířů, což vše
snad mělo plný význam při dobývání Jericha, a
podnee ještě s úspěchem by se uplatnilo pří t4k
av. „placmuzikách“ a koncertech, naprosto však
nehodí se pro místo svaté. Nelze ani dosti podě
kovati panu prof. Janderovi, že v tak církevním
směru vychovává žáky své v době, kdy ještě za
mnobými varhanami sedají lidé neumějící lépe vás
doprovoditi k oltáři a od oltáře leda snad pochodem
od kapel vojenskýchi civilních vypůjčeným, nedove
doucí zbožnou náladu při svatých chvílích před a
po pozdvihování vzbuditi jinak, vešli přelíbezným
„dadáním“ milostných arií z oper divadelních...
Sobotními požebnáními zapsal se pan professor
Jendera hluboko do ardcí obyvatelstva kutnohor
skébo. Duše prací a námahou celého týdne utý
raná a zoavená oaplňuje 8e při těchto pobožno
stech útěchou, posilou, náladou v pravdě sváteční.
Kolika daším zbožným tímto způsobem professor
Jandera duchovní hody připravil, mnoha-li dušim
v bouřích a pokušeních života postaveným svaté
žádosti a myšlenky vzbudil, kolik ostýchavých a
bojácných Nikodémů takto tujně ke Kristu svá
tostnému přivedl, kolika zbožných modliteb a po
vzdechů příčinou byl, kdož může vypověděti?
Umění milovné město Hořice může býti právem
brdo ua rodáka avého — mistra Jana Janderu—
Uvážíme-li konečně, že slovatný pan professor
všechny své církevní úkony po tolik let úplně
zdarma a dobrovolaě koná, nemůžeme jemu za
obětavost jebo a námahu jinak poděkovati nežli
poctivým staročeským „Zaplat Bůh“, další pak
Činnosti jeho v tomto směra provoláváme upřímné
starohorské „Zdař Bůh'“

Z Kutné Hory. Katol. Jednota 6v. Voj
těcha uspořádala cyklus zábav a sbírek ve prospěch

Z večírku dne 28. října 1906 ve spolkových míst

nostech „u Rohlíků“ získáno 28Kčistého výtěžku,
z divadel. večera 25. listopadu v místnostech
„Řemeslnické Besedy“ čistý zisk obnášel 30 K.
8. prosince odbývána poučná přednáška dp. P. J.
Zuzánka. duchovního rádce Jednoty, „O starém a
novém Římě“ se avětelnými obrazy. Přednáška
tato nejenom že sloužila ka rozmnožení vánočního
fondu, ale též í k duševnímu vzdělání návštěvníků.
Mimo uvedené zábavy podnikouty byly sbírky
mezi členy na rozmnožení zmíněného fondu při
každých schůzích, tak že 8 darem obch. gremia
(20 K) obnášel kolem 200 K. V neděli pak 16.
prosince odbývána vytoužena slavnost „vánočního
stromku“, spojená 8 nadílkou. Milo bylo ne dívati
na ten přeplněný sál „u Slovanské Lípy“, kde
malá ta drobotina nedočkavě zraků svých upírala
na předložené dárky. Po zahajovací řeči p. před
sedy Vojt. Bartuňka ujal se slova duchovní rádce
dp. J. Zuzánek a jadrnými slovy vysvětlil význam
slavení vánočního stromku, a vyzval ku konci
přítomné dítky, aby za své dobrodiuce pomodlili
se Olčenáš. Po této dojemné chvíli rozdávány byly
dle seznamu dárky. Po oadílce pak jménem ob
darovaných dítek poděkovala dárcům V. Zabrad
níková, žákyné IV. třídy. Na to byvše přítomní
členové p. předsedou Bartuňkem k další práci
vybídnuti se srdcem krásných dojímů80 rozcházeli,
Večer pak v těchže místnostech o 7, hod. odbý
váaa pro Členy a uvedené hosty „tombola“. Věci
k vyhrám věnovalo obětavé členstvo, Po tombole,
která velice živou a zábavnou byla, následovaly
žertovné výstupy, jež velice pěkně předváděli: pí.
Pokorná, pp. Fr. Johu, Kovářa Zedník. Prodejem
losů získán opět slušný peníz na podilku v příštím
roce. Výbor katol. Jednoty av. Vojtěcha v Hoře
Kutné vyslovuje tímto svému milému předsedovi
V. Bartuňkovi, dp. J. Zuzánkovi, duchovnímu
rádci, p. Fr. Johnovi, předsedovi zábavního od
boru, členům odboru tohoto a všem, kteří súčast
nili se výše uvedené činnosti, jménem podělených
dítek srdečné „Zaplat Bůh!“ — Skupina Všeodb.
sdražení pořádá v neděli dne 30. prosince v bo
stinci „u Rohliků“ o 2. hod. odpol. svoji prvou
schůzi čleuskou. Na programu jest: 1. Přivítání
členů důvěrníkem. 2. Zkoumání účtů z minulého
měsíce. 3. Volba důvěrníka. 4. Rozhovor o čio
nosti skupiny v dubě příští. Bratři, 2gitujme a
dostavme se všichni, ať brzy založení odbočky
docílíme| Naši práci „ZdařBůh“|

Z Vilímova u Čáslavě. Dne 1. prosince
zavítali do farní osady Vilímovské důstojní pánové
z řádu Nejsv. Vykupitelé ze Sv. Hory u Příbramě
a Bice: P. Frant. Hradilák, rector, P. Em. Kovář
a P. Ant. Vimmer, aby konali u nás ve farním
chrámo Páně av. Václava av. missii od 2. do 12,
prosince. — Přes všecku sgitaci, která od jedno
tlivých umravněných pokrokářů zdejších proti
misii se dála, byl průběh její ničím nerašený a
výsledek velice zdařilý. Lid radostně epóchal v zá
stupech do chrámu a dychtivě naslouchal pře
svědčivým slovům kazatelů proslalých. — Velmi
dojemnou byla alavnost odprošení Nejsvětější Svá
tosti, — imposantní byl průvod při svěcení
misijního kříše v neděli dne 9. prosince do mě
stečka vedený, při němá více jak 3000 lidí všeho
stavu vzdalo hold svůj znamení naší spásy. Ku
sv. svátostem přistoupilo 1852 osob, mezi nimiž
zvláště mnobo mužů a jinochů. Dpp. P. Frant.
Hradilák, P. Em. Kovář a P. Ant. Vimmer konali
dilo záslužné a získali sobě zasloužilý dík a lásku
farních osadníků, kteří vděčně na ně vzpomínají.
Na konec sdělujeme „pravdymilovnéma“ dopivo
vateli zdejšímu do čáslavské Pravdy, že nestála
celá missie za každého kněze 10 zl. každodenně,
— mimo stravy a noclehu, — tedy jak v čásl.
Pravdě čís. 51. uvedeno celkem 300 zl., ale sku
tečneu pravdou jest, že dpp. missionáři nežádali
zu svou námahu zcela ničeho, kromě jednoduché
stravy — a ta neobnášela se všemi ostatními vý
lohati ani 100 zl.

Jesllčky v Kmklenách. Dítky školní
v Kuklenách aehrají v sále hotelu „Šrajbr“ ve
prospěch škol kuklenských v neděli dne 30. pros.
1906 poprvé a na den sv. Tří králů dne 6. ledna
1907 podruhé, vždy o půl 4.bod odp. „Jesličky.“
Váaoční zpěvohra ve 2 jednáních s předehrou a
2 proménami.

Osobní. Do VÍ. hodnostní třídy povýšeni:
ředitel c. k. gymnasia v Hradci Král. Frt. Ruth,
ředitel c. k. reálky v Pardubicích Vojtěch Paulus,
ředitel c. k. gymnasia v Chrudimi Frt. Reiag.

Do Cernilova. Ve dnech 7, 8. a 9. pro
since t. r. měli jsme zde opravdu dni slavnostní;
tehdy konala se pobožnost, příprava to na svátky,
při které měl sedmero krásných kázání dp. Jos.
Mynařík. Pro nás, kteří jsme se těchto pobožaostí
aáčastnili, byly to dni radosti, na které mnohý
z nás dlonbý čas pamatovati bude. Ke 8v. zpo
vědi a sv. přijímání přistoupilo v těchto dnech
bezmála tisíc Osob. A proto vzdáváme vřelé díky
zejména vldp. děkanu J. Seidlovi za laskavé po
řádání této pobožnosti, dp. kaplanu J. Mynaříkovi
za všecku námaha pří. kázáních, a dpp. faráři V.
Kozovi z Libřic a kaplanu J. Petráskovi za jejich
pomoc při spovídání, Zaplat Bůh!

Ústřední Matlel školské věnovalaka
tolická Národní Jedoota v Černilově 8 K místo
národního kolku na své plosové pozvánky, ježto
kolek nebylo lze včas zakoupiti.



—

Východočeské divadlo.

Ve čtvrtek 20. prosince: „Braniboři
v Čechách“ (Cykl. II.). Tato časověprvní opera
Smetanova nese ještě na sobě patrné příznaky
staré školy — ústupky to, které mistr byl nucen
učiniti módě tebdy panující — ale již svérázně
jeví se tu veleduch vědomý svých cílů. Muvbé
lícně překvapují svou geniální jednodacbostí, (n. př.
„Slyš kroky . . .“ pizzicato v basech), jiné kloní
ee silně k národní hudbě (na př. scéna v lida, po
proměně). Provedení bylo dobré. P. Peršl (Olbra
movič) zpíval toho večera překrásně a kontrastoval
příkře s p. Trojauem (Oldřich), který nemůže se
zbýti své nešťastné trémy. Ký dív potom, že jeho
ličení spousty Čech dopadlo slabě. Za to p. Lebeda
(tulák Jíra), jehož zevnějšek působil dojmem ko
mickým sice, však veskrze příznivým, strhl na sebe
neutuchající a zcela zasloužený potlesk. Duetto
Junoše (p. Mansfeld) s Ludiší (pí. Kurzová) bylo
skvělé. P. Wildner, kterého vídáme obyčejně v ne
bybných úlohách králů, excelloval tentokráte v roli
intrikána Tausendmarka. Orkestr a sbor na ně
kolika místech povážlivě zakolísal. Režie byla
dobrá. — V pátek 21. prosince: „San Toyť“,
čínská operetta, složil Sidney Jones. Kdo viděl
„Gejšu“, nepotřeboval se toho večera nemáhati
chůzí do divadla, neboť „San Toy“ a „Gejša“
jsou dvojčata k nerozezaání; snad je rozdíl jen
ten, že „San Toy“ jest o něco hloupější a bez
cennější. Divím se, že el. Hornikova, která přec
má mnohaletou divadelní zkušenost, mobla si ku
své benefici vybrati tento v pravdě čínský ne
emysl, zvláště když její titulní role nepodává jí

naprosto žádné možnosti, U mohla své uměníukázati. Také kdo by sl. Horníkovupogozovati
chtěl dle tohoto představení, neřekl by, že jest
subrettou s českých snad nejlepší. Co ona toho
večera dokázala, to svedla by i každá jiná pro
střední síla. Její pokusy vyniknouti zůstaly mar
nými a byly daleko předatiženy výkonem sl. Re
netovy (Ondley), jejíč úloha byla také vděčnější.
P. Zelenka (Li) byl zase jednou ve avém živlu;
k tomu p. Auersvald (císař Čínský) a p. Javorčák
(Sir Bingo) — a nikdo se nepodiví, že znamenité
toto tercetto dovedlo zachrániti operettko nesmírně
ubobou. Hudba dosti avižná postrádá originality
a jest mnohdy všední. Orchestr měl mnoho práce,
aby vybověl zpěvákovi Často velmi nejistému.
Režie byla velice výpravná a zdařilá (na př. v I.
jednání východ měsíce a II. jednání vůbec). —
V sobotu 22. prosince: „Prodaná nevěsta“
(Cykl. III). Jest mi nemilé, že musím nepříznivě
referovati o naší „Prodané“, však jiného mi ne
zbývá. Každý člověk má někdy den, že, ať začne
cokoliv, nic se mu nedaří; a tak tomu bylo také
při zmíněném představení. Ensemble byl zkrátka
řečeno otráven. Málokterý herec ušel stísněnosti,
která dusivě rozpínala se nad scénou. Malér za
malérem stával se hned tomu, hned onomu, a
nelhu, když pravím, že jsem trnul ve třetím jed
nání (výstup komediantů), nevěda zda opera bude
dobrána do konce nebo ne. Však umělci bojovali
ze všech sil, aby nepoddali se depressi. Tak na př.
sl. Nedělova po nezaviněném maléru v prvním
jednání okázala znamenitou sebevládu a sehrála
Esmeraldu zcela dobře. Rovněž p. Bohuslav (III.
jedu.) zachránil scénu v nejkritičtéjším momentě.
Dohovory v zákulisí byly zajisté velmi zajímavé,
Orkestr ve všem dokonalý plynul bladce a lehce
a zdálo se, že čisté jeho konsonancea trilky smějí
Be obtížím scény. — V neděli 23. prosince: „Pa
sačka*“, operetta od Andrana, v každém obledn
slušná a velmi zdařilá práce, jejíž děj žertovné
pohádky výborně byl interpretován. Poprvé viděli
jsme na scéně z mrtvých vstalou el. Hasemanovu
(Hortensie), na níž bylo zřejmo, že ji hra ještě
velice namáhá, ač jinak vedla si dobře. Palma
večera náleží sl. Horníkové. Její Madlena slavila
tentokráte pravé triumfy; něco prirozenějšího, něco
dokonalejšího než byla její hra v prvuím jednání,
sotva jsme viděli v této saisoně; komické duetto
s Jiříkem (p. Brzek) vyvolávalo bouře smíchu, též

povedlo ge.valčíkové cólo p. Zelenky (Kajetán XIII.).bory 8e často rozeběhly. Instrumentace v or
chestru je někdy zajímavá (na př. velmi častá
melodie v žestu, nebo doprovody plechů). Souhře
v III. jednání dalo by se ledacos vytknonti. —
V úterý 25. prosince: „Dalibor“ (Cyklus IV.).
S radvstí konstatujeme nový úspěch opery, neb
představení toto bez odporu náleží k nejlepším.
Pokladna bude asi jiného mínění, poněvadš v se
dadlech zely mezery a parket byl naplněn pomocí
volných vstupenek; ale morální úspěch kusu byl
veliký a provedení potvrdilo mínění znalců, že
„Dalibor“ vysoko předčí i „Prodanou“. P. Lebeda
(Dalibor) měl šťastný den a krásně uplatnil poklad
svého blasového fondu. Pí. Kurzová (Milada) ve
scéně žalářní s p. Lebedou strhla obacenstvo k fre
netické pochvale. Role Jitky (sl. Procházkova) byla
výborná; velmi zdařilo se -duetto 8 Vítkem
(p. Manefeld). P. Peršl (Beneš) ukázal opět celou
hlonbku svého mobotného a pěkného basu; u p.
Wildnera (Vladislav) znovu chbváliti musíme peč
livé stadium a sympatický přednes. V orkestru
postrádali jame harfa, které je v této opeře tolik
třeba; pizsicato smyčcovýchnástrojů nepostačoje;

sa to plně aepokojilo violíno di concerto, kde p.
Markucci prokázal mistrovatví v přednesu i technice,

Dr. Aligmis.

Různé zprávy.
Úete k slavnému katolickému

učenel ve Frameli. Časopis „Petit Parisien“
předložil veřejnosti francouzské otázku, kdo byl nej
slavnějším mužem Francie. Otázka ta má býti roz
bodnuta jakýmsi drahem národního hlasování. Ježto
zmíněný časopis jest nejrozšířenějším listem francouz
ským, neboť páčí se počet jeho výtisků denně na půl
drahého milionu, jest tedy v první řadě povolán, aby
toto hlasování uspořádal. Před nedávným časem počal
uveřejňovati krátké životopisy slavných mužů, k:eří
by mobli býti zváni prvními mudi Francie. Počet jich
obnášel 60; jesouf mezi nimi mošové jména světového:
literáti, dějepiaci, rmělci, vědátoři, válečníci atd.
Skromný čtenář může si dle tohoto životopien utvořiti
zcela jistě vlastní svůj úsudek. Číslice dosud došlých
odpovědí jest překvapující. Obnáší 800.000. Sčítání
odpovědí vyžadovati bude nejméně dva týdny
s „Petit Parieien“ oveřejňujestav č elic denně.
Jest to jakýsi drah závodění slavných mužů; hned
jest ten v popředí, bned zase některý jiný. Dosud
byla spočtena asi polovina odevzdaných blasů. Na
prvním místě objevil se slavný katolický lékař Pasteur
se 424.201 hlasy, pak následaje Viktor Hugos 409.678
hlasy, Gambetta se 407.814, Napoleon I. 881.158,
Thiers s 272.642, Lasar Carnot (revolncionář) e 270.418
bl. Jiš nyní zdá se, že Pasteur nebo Viktor Hago
zvítězí. Charakteristické jest, še Napoleon I. tak da
leko jest posunut do pozadí a že v popředí nalézá ne
muž vědy a míru, který byl rmušem nejekromnějším
a dobrodincem lidstva. Zároveň veliký počet hlasů
odevzdaných ku slávé Pastenra dokazuje, jak dosud
jsvu Francoazové pamětlivivěhlasného bystrozraka toho
muže, který byl rozhodným katolíkem. Jeho úcta
k Panně Marii, jeho pilná návštiva velechráma Ma
rienekého „Notre-Dame“ nijak mu v pravé osvětě ne
překářela. Řekněte však u nás socialistickému učed
níkovi, že modlitba více zušlechfuje, neš poaliční
kravály, a on to bude pokládati sa urášku své „osvěty
a uvědomělosti.“ U nás v Čechách se snadno proslaví
kašdý mladík i bez vědy — fanatickými útoky proti
církvi. A který lékař ve svém obora nic zvláštního
nesvede, nechť se dá mezi pokrokáře a nechť trochu
salichotí „bujaré družině“ socialistických mladíků|
Tak 09,stane přes noc bystrosrakým a učeným.

Soclalistická svobodomyslnost a
ldmmilnest. Český, sociálně-demokraticzýdenník
vídeňský „Dělnické listy“ stěžuje si na neastálé tero
risování, jež provádějí němečtí sociální demokrsté ve
Vídni. Podal též tuto správa: „Terorisování členů
českoslovanského apasu obuvnického členy organisace
centrální. Jsme požádáni sa uveřejnění následajících
řádek: Já níšepodepsaný obracím se tímto ku orga
nisovanému dělnictva a předkládám mu k posousení
tento případ: Po sedm roků jsem členem odborové
organisace obuvnické, jsem dlonboletým fankcionářem
české skupiny ve XIV, okresu a teď jsem příslušníkem
svazu českoslovanského. Těchto dnů přijal jsem práci
u továrníka p. Bramla, VII Kaiserstrasse 44. Pří na
stoupení, ještá neš jsem sačal pracovat, přišel ke mně
důvěrník sondrah Nebesář s otázkou, míním-li při
stoapit k centrální organisaci. Odmítl jsem s pou
kasem, de mi centrální organisace nevyhovuje. Ů ta
mi bned vyhrožoval, še masím opastit práci. K tomu
došlo v pondělí ráno. Jelikož mne továrník p. Broml
nepropustilv sobotu,jek na němchtěldůvěrníkv sou
hlase s ostatním dělnictvem vynutit, zastavili v pon
dělí ráno práci. Na achůsi, které jsem byl osobně pří
tomen, vyslechl jsem roseudok, odsosující mne k vy
hladovění. Vysvětlovaí jsem, v jak trapné situaci
jsem. Tři týdny na ovičení u vojska, 6 týdnů bez práce,

jsem před svatbou, moje nastávající žena před slebnutím. Nicplatno, bes ohledu na to vše vyštvali mne
s práce. Rozsadek nevrbl bývalý člen české skupiny
v XVI okresa, takto přes-ědčený „soudrah“ Kolář,
jemuž se draží po bok patrně Všeněmec kraječ Bílý,
který vyhání „českou pakáš do Prahyl“ Ač je v to
várně všecko dělnictvo české, až asi na šest kolegů
německých, nezastal se mne aikdo. Co říká organiso
vané dělnictvo takovému terorismu a takovému bar
barskému jednání zmíněné org+nisace? ©—Štěpán
Kučera. — Důvěrníci sa českoslovanský svaz obav
níků ve Vídni: Joa. Škvrně, Jan Looda.“ Věřmepak
socialistům, že budou přáti ve „státě budoucnosti“
svobodě, když již nyní tak bozeitně si počínají! Z vý
znamné zprávy té jest též patrno, jak socialisté, po
drobení komanda žida Adler:, „nestranně“ si počí
nejí vůči růsným národnostem. Socialista na přání
německých židů dovede nemilosrdně ničiti existencí
vlastních pokrevenců proletářů.

Hollandětí protestanté e kulturmím
boji ve Frameli. V protestantském hlavním
orgánu Hollandeka „De Standaard“ čteme následující
posudek o nynějších poměrech ve Francii, který avo
bodomyslnosti hollsndských protestantů zajisté ke cti
slouží: „Ve Francii jde to s kopce. Zákon rozlukový
místo aby uspal samostatnost církve a jí kostely po
nechal, chce jen utvoření jistých druhů náboženských
samostatných spolků, kterým ohce dáti kostely v nší
vání. Tím by pozbyly kostely svébo duchovního rázu.
Z katolické strany odpírá se utvoření nábošenských
spolků, a církev raději ztrácí materielní prospěch neš
by se obětovala duchovní samostatnost církve. Na to
praví vláda: Dobře tedy, my ci vezmeme kostely,
v nich můžete se shromažďovati a jakékoliv sohůse
odbývati, ale na sákladě shromažďovacího zákona s r.
1881, V cisím domě vypsdalo by konání bohoslušby
jsko jekýsi drah veřejného ohromášdění, jen ješté
a tím rosdílem, de by církvi každý právní nárok byl
odepřen. Ale katolíci ai to dobře rosmysleli. Raději
obětojí všechno, nešli by atratili samostatnost. Chtějí
odbývati bohoslušby ve svých kostelích, nikoli v bu
dovách, kde by jeko cisiňol « milosti byli trpění.
Budova taková není šádným kostelem. Vypukl tedy

pradký boj. Muví se všeobecně každým ohledem uznati,
že katolická coírkovve Francii bojuje sa avé mravní
právo. K naší lítosti zaujímá katolická církev v boji
tomto daleko vyšší, úctyhodnější stanovisko neš my
protestanté, kteří otrocky koždémn zákonu n6 prodro
bojeme. To se nám zdá praktickým, míramilovným,
jest to ale v každém ohledu bezcharakterním.“ —
Úsudek tento jest zajisté tím pozoruhodnějším a cen
nějším, že vychází z péra velikého parlamentního
vůdce v Hollandaka býv. předsedy min. dra Koypera,
jeboš orgánem zmíněný list jest a který jest vřelým
stoupencem kalviniemu. Tím opět jest o jeden důkas
více, že pravda a právo jest na straně pronásledova
ných katolíků franoonzských, kdežto zednářeká vláda
páchá na nich a církví násilí a bezpráví.

Biskup Němec © vyučování nábo
ženství v Polsku. Pelplínskýbískopv cholmské
diecési v zadním Prosku, Rosentreter, roz. Němec, na
svých vinitačních cestách nejednou se před svými kně
šími vyjádřil, že náboženství lze s úspěchem vyučovat
pouze v řeči mateřské. Když v Lossově u faráře Ma
cborského svátost biřmování uděloval, pravil při od
jezdu k přítomným kněžím a osadaíkům, že úřadům
opětovně na srdce déval, aby ve vyučování nábožen
ství nastala náprava, ale všechno bylo marné. Farář
Sell dal vyjádření, že všichni ferářové chelmeké die
cése v ohledu tom stojí na utrané polského lidu, také
kněží němečtí, kteří s velikou pílí přiočili se polštině.

Nové vysmamonání kněze učenee.
Prof. dr. Al. Musil, slavný badatel v krajinách, o
niché bible mlaví, byl již vícekráte chválen a poctěn
v cizině za ové výskamy. Nejnověji byl jmenován
čestným členem c. k. zeměpisné společnosti ve Vídni.
Zato naši „pokrokáři“ z „vlastenectví“ o dra. Musiloví
ani 86 nezmiňají. Raději přednášejí proti bibli dle
různých zastaralých pamfletů, které převracejí pravdu
na ruby a zvláště obecné uúenapou vědu Masilova.
Baději se achylojí k směšnéma zpátečnictví a překo
naným oopům, než by se poučili trochu s vědy Musi
lovy, která vzbudila veliký zájem a německých učenců.
protestantských — i mimokřesťanských. K pěknému
pokroku nás ti mělcf lidé vedou! Nežby četli nej
novější výzkumy katolického učence a o nich trochu

přemýšlel, raději brsmyšlenkovitě opakují staré prohané šlágry; takové bezmyšlenkovité papouškování
je nejpohodlnější „moderní vědou,“ Loč tato lenost s
šovinistický odpor proti vědě kněšského učence jest
hotovou národní ostudou.

List proletářů — soc. dem. Práve
lidu doporučuje re velikém inserátě panoářové po
kladny „Láaderbanky“ na uechování kapitálů. — Pro
koho je ten inserát? Pro proletáře? Sotva, spíše pro
didy kapitelisty — věrné spojence 800.demokratů.

Láska soc. dem. advokáta k děl
mletvu. Při poslední volké stávce v Mor. Ostravě
nabídli se tamní čeští advokáti, že budou bosplatně

bájiti před soudem z továrních bytů vypovězené dělníky. Vedenís0c. dem. nabídku ta odmítlo a avěřilo
zastupování oněch dělníků soc. dem. advokátu s Brna.
— dru Czechovi (Němci), který si sa toto zas
vání zaplatiti dal s příspěvků kusmírační nouse děl
níků sebraných obnos 2949 KI

Řemeslnictvo a šivnostnictvo české
chystá se do boje volebního, který snad sa nedlouho
nastane na základě nové volební reformy. „Ústřední
volební výbor živnostenský pro království České“
v provolání svém svolává řady řemeslnictva a šivno-
stenstva pod prapor programu šivnostenského vý
slovné prohlásiv, de se nejedná © utvoření nové
strany, nýbrá še se oD0 věrno jsouc zásadám svým
stavovsko- hospodářským domáhati chce svého sa
stoupení ve sborech sákonodárných z popadů čisté
stavovsko-hospodářských, pro uplatnění svých hospo
dářeských a osvětovných požadavků. Nechce anad vy-
stapovati na úkor stavů drahých, sle ve shodě a sou
hlasu s nimi domáhati ce takoré své ochrany zákono
dárné i podpory administrativní, jské dostává se
stavům jiným.

Zemědělské museum zřízenobude r.
1907při Národopisném maceu českoslovanském v Prase.
Vysoce vzdělaní rolníci dánští, kteří se připravují s
vyabrojují pro život jiš dávno na svých „vysokých
školách“,majíužtaké svó zemědělskémuseum,0 němě
obšírně ze zmiňaje listopadové číslo Národopisného
Věstníku. Naše cbystané Zemědělské maseum potře
buje ovšem pomoci nejširší veřejnosti české. Kašdý
může přispěti něčím k společnému dílu. Rolníci a lid
venkovský věnováním — po případě jen zapůjčením
staršího jednolachého nářadí, nástrojů i pomůcek
semědělských a domáckých,jakýob se již nyní neužívá,.
jiní příspěvky peněžitými, jiní svou prací theoretiokou.
a svými skušenostmi. Předměty a příspěvkypro země
dělské oddělení Národopisného musea Českoslovan
ského buďtež posílány nebo přihlašovány kanceláři:
Národopisného musea českoslovanského v Prase-Smí
chově, zahrada Kinských.

Betlemské jesličky v Římě. Již od
pradávoých dob chovali křesťané v Judsku velikou
úcta k místům, ješ byla posvěcena přítomností Kri
stovoa. Úcta tato byla přídinou, že zachovány byly i
jesle, ve ktorých Spasitel světa jako dítko ležel. Jesle,
tyto dela císařovna Helena oblošiti stříbrnými deskami
a jeskyni mramorem. Zde nacházely se po celé věky
střeženy co nejpřísněji a slíbány miliony poutafkův.
Teprve r. 642 byly do Říma přeneseny, kde chovají
se dosud v pokladnici chrámové při kostele Panny
Marie Soěšné a bývají toliko v noci Štědrovečerní
ukasovány lidu a největší slávou. Jesle už nemají
původní podoby,ješto všech pět desk spojeno jest
dobromady. Nejdelší arejí půldrahé stopy délky a pět
palců šířky. Teto kolébka Spasitelova nachází se nyní
ve schránce křišťálové s rámcem a osdobacmi ze slata,
které se stkví drahokamy. Sohránka tuto dal sholo
viti Filip IV., král dpanělský.

Betlémská svatyně, či spíše Mariánský
velechrám, ktorý sbadovala sv."Holes a klerý r. 893.
dokončil císař Konstantin, máleší k nejposvátnějším
místům Svaté Z+mě,jeto pod ním nachásí se jeskyně,
ve které se Kristue narodil. Teto mé podobu T ajest
18 m dloubá a 4 m diroká. Věky mesménily na uj



téměř ničeho, až na to, že byla aklenuta, aby na ní
smínčný chrám státi mohl. Ve východní částí stojí
oltář, pod nímž půda ozdobena jest zlatou hvězdou
s nápisem: Zde z Marie Panny Kristus se narodil.
Lampy pod oltářním atolem osvěcojí totu posvátné

místo, kde spatřil světlo avěta jako člověk král všech
králů. I místo, kde stály jesličky, do nichá Maria
Panna Krista vložila, jest opatřeno oltářem, jako jest
i ono, kde sv Tři králové Krista se klaněli. Jeskyně
náleší katolíkům, kteří v ní po celou noc vánoční ss
modlí, chvílemi prozpěvajíce nábožné bymny a písně.
— Jeskyni narození Páně místy napodobovali, jak 69
to stalo i v Praze, kde pod kostelem Karlovským po
stavena byla r. 1708 podobná jeskyně péčí kočze J.
V. Dvořáka, jenž z Botléma přesný padorye si zjednal.

Český dům ve Vídmi. Účelem Českého
domu jest sříditi a adržovati národní středisko české
ve Vídni a získati ka dosažení toho cíle jeden nebo
více domů. V budové Českého domu soustředí se:
representační místnosti, tělocvična, koncertní a před
nášková síň, diradelní sál, lidová čítárna, knihovna,
sprostředkovací obchodní poptavárna, kancelářespolků,
dále slovanský hotel, restaurace a kaváraa. Podíly
(akcie) jsou po 20, 100 a 200 K, zápisné 2 K. Kapitál
dosud sobraný 160.000 K. Raservní fond za 10 Jet na
shromášdéný jest tak zaačný, že podíly mají daleko
větší vnitřní cenu, než jest nominální, za kteron se
prodávají. — Vklady se zúrokají 49,11! — Při tomto
súročení nejedná se tedy o žádný dar, nýbrž o bez
pečné a výhodné uložení kapitálu Podoik má ohrom
nou aůlešitost pro národní boapodářský s spolkový
divot vídeňských Čechů Poněraíž realita ko koupi
nabízená musí býti v době nejbližší zjištěna, šádá
se, aby se podílyapisovaly co nejrgoileji. Drakrát
pomůže, kdo rychle pomůže! Bližší zprávy podá
ochotně družetvo Český dům ve Vídni, I okres, Her
rengasse 12.

Zámět ledvím stává se nemocídosti čast)
a při tom ovšem i vášnou, ať jest to zánět pr dký
di vleklý. Při pradkém zánětu jest úplné pozdravení
vzácné. Příčiny počasného záněta bývají rozmanitá,
na př. zástava potu, otrava olovem, zkornatění tepen,
kožaí nemoci, atd., hlavně však alkoholismus. Nebes
pečenství jest ta tím větší, čím častěji a ve větším
množství alkohol zaplaraje ledviny. Četné l:hové ná
poje obesbají alkohol velmi nečistý a často i jiné
dráždivé látky, jež stopňají jeho škodlivost. Znenží
vání alkoholu poškozuje nejen srdce a soustava ner
vovou, ale i ledviny. A při tom ani není třeba býti
pijákem v pravém toho slova smysla. První příznaky
počasného zánětu bývají obyčejné nepatrné. Nemocný
nápadně špatně vyhlíší, jest bledý a mdlý a pociťuje
hned z rána únava. Chuť k práci mnohem menší,
nemocnému nochatná jísti a naříká si na časté bolení
blavy. Tu jenom vyšstření moči, obsahající větší nebo
menší množství bílkoviny, objasní příčina těchto pří
snaků. V dalším průběbu neustárají otoky kol očí a
kotníků, množství odměšené moči menší a moči bývá
leckdys přimísena krer, postupem slábne zrak, dech
krátký a bušení srdce při každém větším namáhání,
dále nechutenství, vrhnatí, katary plic, krvácení z nosu,
„snačná vodnatelnost aj. Nemoc vleče se mnohdy lete,
dny klidu střídají ae a dny těšké sklíčenosti, ad ko
nečně přece nemocný podlehne.

Jak márod hospodaří a jak by ho
-spodařiti měl. (Z přednáškyřediteleZemskébanky

„ Františka Procházky, dne 13. prosince 1906 v České
polečnosti Národohospodářské v Prase.) — Všichni

oftíme, jak byneme mravně, politicky a sejména ho
spodářeky. Události posledních dnů nám k tomu po
dávojí doklady až příliš pádné. Zkoumáme-li příčiny
těchto neblahých ejevů, najdeme vysvětlení. Nepo
kračajeme hospodářský a odtud pochází naše slabost
politická i mravní. A tu jeme hned ujádra věci. Jsou
to následky bídného hospodaření a má-li zjednána
býti náprava, třeba začíti nový život jako marno
tratoý syn. Téměř věschny vrstvy národa staví tou
dobou životní míru svoji nad své poměry. troto kráčí
národ celý stále na pokraji nedostatku a nevyvíjí
dosti životní energie v obraně svých politických a
jazykových práv. Honosíme se tak rádi a to právem
svojí slavnou minulostí, ale dosud jsme se málo při
Šinili, aby listy dnešních dějin vlasti vyplněny byly
také čestnou prací pro blaho národa. — Velicí bu
ditelé naši Kolár, Šafařík, Jungmann, Palacký, Ha
ovlíček a Rieger čerpali z českých dějin svoje nadšení,
pracovní sílu i vytrvalost a dokončili velký úkol ob
rození národního i zabájili práci politickou. Politika
sachvátila však zájem celého národa do té míry, že
podceňován a zanedbáván byl vývoj věcí hospodář.
ských, že zabředli jeme do bojů bratrovražedných a
konečně do apatie, malichernosti a nesčetných zábav.
Naučili jsme se přecoňovati výzoam politiky a kladli
jeme ji na první místo naší snaby po pokrokn. Čekali
jsme od ní všechna spásu a okončivše boařlivé volby,
složili jsme ruce v klía a zapomenali na pravdu, že
ani nejlepší zákon nenčiní z opilce atřízlivého člo
věka, z lenocha muže pilného a ze ženy záletné ženu
počestnou. Stali jsme se nehodnými velkých a slav
ných pracovníků obrozenských sapomenuvše badovati
dále na díle tak šťastně započatém. V práci hospo
dářeké nedostává se nám ještě hlabšíbo porozamění,
potřebného rozbledu a nesbytné vytrvalosti. Přemý
šlíme málo a neradi o svém hospodářském stavu, ne
klademe sami sobě účty se svého hospodaření, aby
obom nebyli nuceni obrátiti v čas a směniti způsob
dosavadn.ho šivota svého, Zámožní občané naši opičí
se rádi po šlechtě zapomínajíce, že přepych jejích
neopírá se o šádné ověřenské panství, Nančí dítky
své rozmarnému čivotu e připravují nevědomky ho
apodářekou zkásu vlgstního rodu svého. Přepych města
pokazil i venkov a běla rolníka, který nemá hospo
dárnou šenu. Nesvese ná voza "tolik domů, co šena
v zástěře dorede rozašeti. Pracající lid napodobaoje
S6se po větělě spůsob čivota svých zaměstnavatelů.
Sluška fintí so ráda po své paní, tovaryš pije a kouří
jsko jeho mistr. Nedivme ss tomu! Příklad svádí.
Proto ale dlužno za mohospodárnost ysetevdělných
činiti sodpovědnými třídy těěšťanské ZPracnjemeusi
lóvně o vývosu zboží, abychom přilákali hodně zlate
dp semě a tím slopšiji platební bilanci státu. Ale
psarpotratní mužové a pošetilé eny způsobojí tak

velký přívoz cizozemskóho zboží, tak že část vývozu
našeho se tím ochromuje. Ústřice, šampaňské i rýnská
vína, lyonské hedvábí, voňavky a bruselské krajky
sem dovážené dokazojí, jak daleko jsme ještě od
provádění hesla soběstatečnosti, které by moblo býti
naší spásou. Pýcha zmocnila se nás všech. Ukládáme
svůj výdělek v drabých šatech, ve zlatě a draho
kamech. Pýcha nás neopouští ani při pohřbech ba ani
ne po smrti. Na hřbitovech ukládáme miliony národ
níbo majetku do brongu, žoly a syenitu. Stále si ří
káme, že jsme národem malým a národem slabým,
ale národové mnohem menší jako Švédové, Dánové,
Norové, Holanďané dokázali hospodářekou prací svojí
velké divy a získali si úctu celého světa. Neopakojme
bezmyšlenkovitě nepravdivou frási. Vlast naše jest
d.sti rozsáhlou a úrodnou a národ 6 milionů hlav
byl by činitelem dosti závažným a mocným, kdyby
dle Palackého užíval rozumu dle stapně svého vzdě
lání. Národ, který za jediný rok 25 milionů koran
prokouří, více jak 200 milionů korun v pivě, víně a
kořalce propije, není hospodářsky slabým, jak si sám
nacolouvá; on se jen tak sám vědomky slabým činí.

e není ješt úplně na mizině, dokazuje jen, že má
zdravý kořen a značnou hospodářskou sílu. Při tom
vychází ale La jevo kormutlivý zjev, že národ pro
mrbává nejen majetok neb těžce vydělaný groš, ale
také že špatně hospodaří se svým zdravím a že ubíjí
v sobě iotelekt Bohem ma svěřený, Národ Český,
jemaž každá hlava, každé nadání u každý kousek
půdy má býti drabocenným statkem, nesmí zabynoati
na tato přepychovou horečku. Neznáme dne ani ho
diny, kdy životní afla jeho podrobena bade novým
těžkým zkouškám, kdy bude třeba velkých obětí, aby
byt jeho ve vlastech byl nadále zabezpečen. A proto
třeba silným hlasem borcovati národ k norému životu,
k nové práci a k novéma vyzbrojení, Vůdčí bvězdou
zůstane nám ea-nostatnost Českých vlastí a veřejné
blabo. Budeme li chtíti, zvítězíme jistě. Hledejme jen
všichní nové, naší době přiměřené cesty k nápravě
svého nezřízeného života, Především ale učme se
z dějio. Vzpomínejme na nejevětlejší postavy jejich.
— Nečekejme, až někdo přijde a ačiní nás šlechet
nými, šťastnými a zámožnými, nýbrž vypěstujme sami
tyto ctnosti r sobě s budeme se cítiti bohatšími nad
všechny miliardáře světa. L-sku, kterou chová národ
ka svojí rodné půdě, a výdélkovoa způsobilos:, která
jest soustředěna.v jeho blavách bystrých a rakoa pil
ných, šádný nepřítel nemůže nám vyrvati, Pokrač.

: N, oNašim přátelům.
Vzdáváme erdečný dík všechněm, kteří

list náš bmotně a morálně podporovali. „Obnova“
bez hlučné reklamy razí si stále úspěšněji
cestu do širších krahů lidí dobré vůle. Těší
nás, že nalezl velikého oznání věcný a taktní
způsob našich obranných článků. Jak patrno,
náš list pro stálý přírůstek odběratelů stále
více obsah svůj rozšiřuje; a Obnova zvětší se
a zdokonalí ještě více, jestliže naši přátelé
postarají se mezi známými ještě o větší počet
odběratelů.

Jestliže by každý odběratel získal aspoň
jednoho odběratele nového, jak veliký by to
byl zisk pro náš list 4 pro dobrou věc vůbec!
A zajisté taková služba nijak není nesnadná.
Aspvů nám zasílejte adresy téch, jimž bychom
měli poslati „Obnova“ akázkou! Nepřátelských,
zámyslaé prolbaných listů jest počet tak ve
liký! Proto jest potřebí, aby každý upřímný
katolík stále bděl!

Kdokoli dosud nezaplatil předplatné, nechť
dobrotivě dostojí své povinnosti ihned, ještě
před koncem roku. Máme též své platební po
vinnosti. — Každý člen našeho Politického
drožstva, platící na 1 exemplář „Obnovy“ 10 K,
obdrží každý následající exemplář (i na jiné
adresy) za cenu poloviční. Nikdo neopomeň
této výhody poažiti!

Všem velectěným příznivcům přejeme pro
nový rok příští hojnost Božího požehnání|

Redakce a administrace Obnovy.

"Uržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 22. prosince 1906 1

bl plenice K 12*60—18'00, síta K 10"50—11-00, ječma
ne K 1040 -11:00 prosa K 0000—00'00, vikre K 900
—10'00, hrachu K 18-00—22-00, oves K 650—7:10,
čočky K 00 00—0000, jahel K 30 00—00:00, krap K
18:00—32 00 bramborů K 4-80—3*20, 1 hl jetelového

semene bílého K 103'0—112'0, 100 kg jetelového se
mínka čer, K 78:00—8000, růžáku K 0'0—0'00, máku
K 32:00—0000, Iněného semene K 16-00 —18:00, 190
kg žitných otrab K 1160—1200, 100 kg pšeničných
otrub K 11*900—00'00, 1 kg másla čerstvého K 240
—260, 1 kg másla převařeného K 0.00—0.00,
1 kg sádla vepřového K 160—1'60, 1 kg tvarohu K
0-28—0'33, | vejceK 08—00, I kopa okurek K 000
—0'00, 1 kopa zelí K 800—140, 1 kopa kapasty
K 2:00—6500, 1 hl oibule K 460—6-00, kopa drob.
zeleniny K 060—250, 1 pytel mrkve K 2:00—2-20,
1 bečka švěstek K 0'00—0'00, 1 hl jablek K 000—
00 00, 1 hl hrašek K 0'00—0'00, — Na týdenní obilní
trh v Hradci Králové dne 22. pros. 1906 odbývaný
přivezeno bylo: 1) obilí: pšenice hektol. 19, žita
71, ječmene 108, ovsa 192, prosa 00, vikve 7, bra
chu 0, čočky 00, jahel 10, krap 00, jetel. semínka
426 lněného semene J, máku 8. — 39.)Zeleniny:
zelí 18 kop, okarek 00 kop, kapusty 46 kop, cibule
27 hl, drob. zeleniny 82 kop, mrkve 30 pytlů,
brambor 18 bl, saláta 00 kop. — 8) Ovoce: jablek
88 hl, hrašek 00 bl, švestek 00 beček. — 4) Drob.
dobytka: vepřů 5 kusů, podavinčat 247 kusů.

! Druhé vydání !
Račte si objednati

oo kapesní 00
kalendář

organisací katol. na r. 1907.

Keslanský UTOanisála.
Kalendář obsabuje vědecké práse Dr. Šimáka

Dr. F Reyla, pro „|vrépalíka, Jakla, Dostála atd
Znamenitá pomůcka ve veřejnémživotě pro všechny

Cena 1 ex. v plátně váz. jest pouze 90 h
(poštou 1 K), 12 ex. po 80 h, s poloviční
frankaturou. Cena 1 ex. brožovaného 70 h,

poštou 80 h, 12 exemplářů po 62 h.

Objednávky vyřizuje

Josef Polák,
Hradec Králové, Adalbertinum.

EO, X

E eC5
Úsobní ÚVĚL sřežnny=úředníky atd.

Samostatná spořitelní a záložní družetva Spolku
úředníků poskytají při nejmírnějších podmínkách

djčky též na delší splátky. Zprostřadkovatelé vy
PO loučení. Adresy družstev sdělí bezplatně

centrální ředitelství Spolku úředníků,
Vídeň, Wiplingerstrasse, 25.

SEOKEE JEO



Radost —
opořitelna Kralohradecká

a přijímá nové vklady taktéž na úrok 4%.

Fiditelství.
a peněs zbytečně nentratíte, venujete-lí
svým milým jako novoroční dárek krabici

jemného květinového mýdla, které u voikém výběra za úžasně levné ceny ob

dršíte u Jindřicha Jelínka, mydlářev Hradci Králové na podefni. -- 

* Svým velectěným zákazníkům .
JÁN STOUPA v Praze, a a příznivcům a

Václavské náměstí číslo 32.,
doporučujevždy ve velmi bohatém výběru » v e

svůjhojnězásobenýsklad k Kovému roku blahogřeje
koberců, zánlonbarevnýchi krajkových, za osvědčenou přízeň uctivě

[vaných aHanelových, přikrývekcestov. děkuje a o další zachováních a llanelovýc
m laidů, doštnká,veškerýchcestov- J . O Gall zachován

nichpotřeb, županů,havelokůatd. D © jeji snažně prosí O
ps zařízení do hótelů. — Úplné zařízení
bytů soukromých. — Úplné zařízení ložní. —

Úplnévýbavypronevěsty. Biskupská knihtiskárna
BMY“Itlustrovanécenníkyzdarmaa franko."BW| | o Hradci Králové.C DMJ “

00 ce
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Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové.
Filiálka v Semilech.

Praktická
mo U Mrozjímání

od P. Brunona Verenyse S. J. upravená od
P. Battaglia

č. pro řeholnice===
vydala v českém překladě ve slušné úpravě

kongregace

školských sester de N. D.
v Horažďovicích.

X X

Rozjímání ta rozmnožena jsou 0 ně
která rozjímání na dny sv. pstronů českých. Vklady zárokuje

Potřeba české kniby té byla s mno- ff na vkladní knížky a pokladniční poukázky
JE bých stran uznána. Oba díly mají na 1100 ff dle výpovědi
JK stran.— Lze je obdržetibuď v klášteřeff , MY> 44. až 4, 8
JK v Horažďovicích,neb v biskupskétiskárněJE Oddělení bankovní. > so
A v Č. Budějovicích sa 8 korun nevázané, jf
x sa 10K vázané. x Skladiště.x x
RRNRNRNIRINNNNNNNNNNU

Ň . ké k lá praci oeliloldové, doporučujea zákazyobratem:něžs 0 rý náprsenky nytíd

Nlanisla Jirásek, specielníklatovsképrádlojfrafag Král, 100.
m — „i

nejlepšíjakosti, tudíž

U TIN Á nejlevnějikoupíteufmyVIKTOR GEJ KA,
sklad uhlí a dříví

Dodávámuhlína povozyi na celévagonypřisnížených v Plotištích u Hradce Král.
cenách. Přímé dobodnotí žádoneno.

Banka zvýšila právě dosavadní akciový kapitál K 2,000.000-—

na K 4,000.000-—. Ručí tedy vkladatelům splacený akciový kapitál
K 4,000.000-— a ca. K 600.000-— reservních fondů, jakož i veškerá
aktiva banky.

Dnešní stav vkladů circa K 6,400.000—.

Směnárna.
NRRRRNNNNNNNNNININNAR

NANRNNKNRINNKNNNRNNNNRNINNNNU

Pro P. T. pány pekuře dodávám uhlí hnědéuejlepšíchzuámek Též doporučuji svvůj hojně zásobený skladna celé vagony při cenách nejlevnějších. dřiví palivového, měkkéhoi tvrdého. ZZ>>- = ——--a „i
Majite!: Politické družstvo tiskové v Hradel Králevá. — Vydavatel a sodpovědný redaktor Antomím Poehmom. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradci Krá



Příloha ,„,„OBNOVÝY“:k číslu 52.
Besidka.oprannne|| KRK ppKO

Ble knihyDra. Al.Langa(Budhizmos.Ma ře suschka

M kř vol olkopaníadívekv HradciHrál.
v .

peefPaJiěka Záložna v Hradci Králové
(Dokončení. . Taktéž úrok z půjček

„| Šramani, kteří na ženu hledí jako na Závodní podíly: Záruční fondy: zvyšuje se vesměs
ženu nebo 8e ji dotkuou jako ženy, zpronevě- K 68.923.—. K

žili se slibůma přestalibýt učenníkySakya- Bo 1% a
muniho (mudrc £ kmene Sakyův). na, .
důsledný do výstřednosti,prohlásil ideál ab- 9 eolotníčistotypohlavnívýlačněza podmínku X olcuje SDB
spásy, a pokládal svazek manželský vůbec a ,

eno zvláštzajn překážkuspásy.Budha veškeré vklady na knížky: Uřadovnychválí asketa: lížíc se (žena) neobveselnje .
ho, aniž odoházejíc sarmucoje; muž, v oěmě 1 ve vlástním domě
umřelaveškerátovba,je pravýmbrabmanem!“ >- 4 l:b ma čp.118.

Původní budhismus nemůže žádným způ- — | Malé náměstí. —
sobem slonti náboženstvím,— jest a zůstane : ;
vždy Slosofckým pokusem a kriticismem vlád- ode dne vložení do dne vybrání, a platí daň *noucího brahmanského dogmatisma. Srovná- důchodkovou sama ze svého.
me-li. původní badhismas filosofický 8 pozděj
ším, žasneme přímo nad jebo náboženskou
formou. Náboženské potřeby proměnily filosofa
v bytost božskou, přizpůsobily nauka jeho ná
zorům jednotlivých plemen, podřídily moci
jeho své domácí boby a vyzdobily kolt jeho
obřadnictvím. A byla to víra v boha Bodha
8 jeho naukou soucitu ku všem tvorům, která
hlásána nadšenými mnichy dobře S0rganisovu
ných řádů, dobývala povlovně ardcí východních
národů. V Indii samé budhismas nebyl s to,
aby opanoval, nebov původní své formě nebyl všeho druhu Biskupská knihtiskárna,

ro vrstvy širší a brabmanismos se svým nce nabízí bisk. knihtiskárna v Hradol
eným a imposantním kultem obětním mocně uh

vzdoroval jeho útokům. Králové JS!
V L století po Krista rozpoltilo veliké

schisma (rozkol) celý badbismus na dva hlavní
tábory, v nichž postupem času opět četné sekty
vybujely. Jsou to školy Mahayanistů a Hinaya

BORAAAAJARAKAXAKAXAKAKAÍ

avštívenky Křestnílistyex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizí

uistů. Hinayanismus (orthodoxuí pokračování
naukyBudhovy)rozšířilsenajihu(Ceylon,Birma, Poděkování.
Siam, Anam); přívrženců jeho je na 30,000.000.
Mahayanismus jest zpracováním budhismu ve Konajice vděčnou povinnost, vzdáváme tuto v příčině úmrtí našísmysla více méně polytbeistickém a mystickém.
Rozšířil se na severu (odtud severní). Počet drahé matky, babičky a tchýně, paní
jeho vyznavačů (v Nepalu, Číně, Korei, v Ja
ponsku, Tibetě a Mongolsku) odhaduje 8e na 8 v v
300,000.000.

BarthelenySaint-Hilaire(LeBudbaetsa řa n l S e n esoVv
religion, str. 179) shrouje úsudek svůj o bad- jbismo ve slova: „Budhismus zovaznal přírodu,
povinnosti a důstojoost lidské osobnosti. Sli
buje osvobodit, ničil ji a usiloje o její osví- náš upřímný a hluboce procítěný dík všem, kteří v této trudné době náš
cení, vrbal ji do nejblobší tmy.“ Podobně i H. bol zmirniti se znažili.
St. Chamberlainovi (Die Grandlagen des XIX. .
Jahrhunderts, II. vydání str. 209.), znamená Zejména jest nám děkovati veledůst. Pánu, p. Janu Fr. Seidlovi,

nov sh n saen vyžilé,na scestí prvoděkanovi z Černilova a veleb. Pánu, p. Jos. Mynaříkoví,kapl. z Čer
Konečný úsudek o bodhismu je snadný,| ME:nilova, kteří obětavě a nezištně namáhavou pro ně cestu v den pohřbu,

protože z předcházejícího zřejmý. Budhismus 21. t. m. do Kr. Dvora n. L. podnikli, aby pohřebních obřadů se zůčastnili,

Krovímství (náboženství PRko) ebamená ok veleb. Pánu, p. Stejskalovi, kapl. z Král. Dvora n. L., ctěné městské stráži
k životu, jeet jebo počátkem a podmínkou. s policejním komisařem p. Jindř. Lorencem v čele, ctěnému občanstvu

Křesťanstvídest padal od kř r — z Kr. Dvora a Českého Podhradí, jakož i všem, kdož pamálku zesnulé
sympaties badhismemnemohoubýt znamením uctili a ji na poslední pozemské pouti ku hrobu doprovodili.

pokroku, nýbrě úpadku, dekadence, slabosti a

degenerace ME Všemoboucí Bůh budiž všem Štědrým Odplatiťelem!
Kuptesi důkladnéspisy: "ji

Karel IV. jako křesťan a víla
stenec. Píše Jiří Sahula,Cena 4 K.

Z domácnosti sociál. demokratů,
Řada I. Píše J. P. Hradecký.

Cena 1 ex. 16 h, 50 kusů po 14 h, 100 kusů po 12 b.

Rodiny:

Valentová, Benešová a Šislerová.

Přesvědčte 1, že obdržíte praktické a vhodnéPrádlo

pánskéi dámské. —— Tabavl.zbožívobrov- — 1]ském výběru. - ..
Výbavynevěet,|| nejlevnějiu

I. Sinisa Jirásek, pe Katovsképrádo V Jradel Králové,

jistětě nekoupil, ale každý jiný zajísté obstará svůj

—— "ovoročnínákup —=ejtmanzKopenika«3:**sBáječně zásobený aklad všebo draha zboží

galanterního, hraček, prádla, alb, kaget, různýchber pro děti atd. atd.
Rudolf Štoroh v Hradoi Král.

proti Grand-hoteln
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Půjčuji za nejmírnější poplatky

divadelní
obleky M

všech druhů
Upozorňuji zvláště na svůj bohatě

XXXIX

zásobený sklad
obleků historických.

Antonín Měkota,
Hradec Král., Pětidomy, č. 2.

KXAXXXXXXOXXRANX2X
AAXXIXIOCXIXXXAXICIOICX XOOODOOOOCX

obrazy, — křížové
—| postní

v J/
cesty, Í

JŤ obrazyatd. ZZ
doporučuje

J. Hláav kA; ateliera ovní
Eraba= Vinohrady,

Čelakovského ul. č, 9.

Nákrosy a vzorky franko.
Na sta doporučení k volnému nahléd nutí.

==o>
Velicezdařilý í

obraz sv. Otce Pla X.
(pravá podoba)

světlost obrazu samého 25X30 cm. na
křídovém kartonu v šedém vkosném

passepartout nabízí důstojnému ducho
venstvu, katolickým spolkům a rodinám

Biskupská knihtiskárna
v Hradci Králové.

JE= JE

100 dopisnic s týmž obrazem věrně po
daným K G

*y

Na skladě jsou též dopisnice s obrazem
Lva XIII., + nejdp. biskupa Brynycha,
nejdp. biskopa Dra Doubravy,

—„ADOOXXXKXXIOOOOOCA
C. k.místodržitelstvím kopcessovacz

Realitní kancelář

ě Inž. C. JANA KOTRČE
v Hradci Králové

odporučuje se ku zprostředkování veške
rých koupí a prodejů v oborten
spedajících a to: velkostatků, usedlostí,
mlýnů, domů, stavebních míst, dolů, to

váren atd.

Veškeré předběžné práce jak tecbnické,
tak právní vyřiznjí se co nejrychleji.
Největší agenda jak vpitrozemslá,

"abraniční.

Kancelář „Hótel Hyršl“.
Zápiené 5 K.

Telegramy: Kotrč, Hradec Král.

XXXXXXXXXXXXX

Maiinsky křen
5 kg od 3—7 K-poštou franko, 10 kg a výšo

drahou MOTYPŮCON dobírce zasílá sámstite

Václav Boh. Jelínek,
statkář a člen spolku křenařů

v Malíně č. 42. p. Sedlec
u Kutné Hory.pe

Co

dary novoroční

tak

SOOOOCBOOOboobsooovo

SPODODAXXXXIDOOOOOOOGOOOGOC

zavedl jsem

velké obrazy

:

|

A i s rámem| |== za 10K.

km Ž
||LLPSDSP J. F. LANGKANS,

c. a k. dvorní fotograf
Hradec Erálové

Adalbertinum.

eeBBBiroD

ďmoOR DOOROLOODO000000000ROTO000 LOKOOLODLIh
Paramenta.

Ignáce V, Neškudla Syn
(protokolovaná Arma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, d. Neškudiy, faráře ve Yýprachticieh)

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 E

se na požádání franko zašlou.

i: PrVL OLTOUULOULUGOALOGGOUTAG C

První Český katolický závod ve Vídni

Františekuher
Dílna ku vyšívání
a zhotovení ko
stelních rouch,

korouhví (balda
chinů;, nebes a

spolkových prapo
rů; na požádiní
obstarám též ko

vové nádoby, křížeatd.
>, »Vídeň.

VI. 0., Seiden
gasse čís. 35.

Na ukázku zasílá
se vše franco.

AYA

m Dra.Ant. Brychty m

VADEMECUIUM
seu Brevis synopsis materiarum ct
casuum in cura animarum freguen

tiorum.
Stran 584S59nabízí za Sniženou cenu
K 160 (misto K 320)

Biskupská knihtiskárna.

Uměleckéřezbářské práce
jako:kříže, rámce, ozdobné
předměty pro domácnostatd.provádí

závod řezbářský

v Hradei Králové, Malé náměstí, číslo 116.

Práce solidní. Ceny velmí mírné. |

4š
Alessandra Manzoniho

světoznámý román ze XVII. století

„ODO
uveřejněn v „Knibovně
našeho lida“, již vydává

Papežská knihtiskárna bene
diktinů Rajhradských v Brně.

Nový překlad proslulého románu toho 8 ten
deneí katolickou pořídil prof. Dr. Tomáš Korec.

Stran 948 pěkné úpravy.

Původnícena 5 K., S
ME“ dočasně snížena na 3 K.

© 5030©Bevive
Biskupská knibtiskárna v Hradci Králové

nabízí školní knihy:

l. Malý katechismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 30 bh.

2. Střední katechismus
katolického náboženství.

Cena I výtisku vázaného 64 b.

3. Velký katechismus
katolického náboženství.

Cena 1 výtisku vázaného S90 hb.

Katechismyjsou Soho ny na valné achůsí biskupů rakouských ve W dne 9. dubnu 1994.

Prodej pro knihkupce jako z c. k. školního knibo
skladu s 189, slevou proti hotovému zaplacení.

Rozdílenívýtisků pro chudou školní mládež neděje sevíce prostřednictvím c. k. okr škoních rad, nýbrž za 11
lístků — jež jednom vlepeny jsou 8 příslušným v
světlením do každého výtisku — vydají se z výtisky p 1

aduého druhu katechismu prochudé. Dle poměru, v jakém
katechismů pro tu kterou školuzakoupeno, zcela spraved
livě dostane se poměrný počet (přes 189/,)pro totéž školu

zdarma pro chudě.

KÁŘKÍŘKÁKÁNIÍÁJÁÁÍÍÍ
BRozšiřujte

Časové úvahy!!
ALICI IIIC IIKICICICAC

Ji zcelarozebránS
jest spis Dra. Reyla

ROLOPA MARŽELKÁTÍ

Zato však právě nyní již vyšel v Časových
Úvahách obsažný výtah z těhož spisu pod titulem

Manželství
přirozené
a svátostné.

.—= (Cena 8 hal.
Při hromadných objednávkách slova.

Administrace
| Čas. Úvah v Hradei Králové.
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zahradnickéSkl
do pařenišť franko na každou stanici

nabízí:
24/24 cm. .
26/26.. . 10,
30,30 , . .1M ,

fermežový met (kyt) . 19 „

Diamanty
se zárukou za bezvadné řezání

ORE*kus za 4 koruny jj
p: štovní dobírkon

K. V. Skuherský,
cís.a král,dvornív dodavatel

Hradec Králové č. 303.
proti hotelu „Merkur“. XG v

KAXXXXXXXXXXKXXXXX
Veledůstojnému

duchovensóvu!

JanStaněk,zí,
Konvikteké ul., ený pasíř spe
cielné na kostelné náčiní, dovoluie

1 doporučiti svůj hojně zásobený
sklad ve vlastní dílné ručně práco=
vaných kostelních nádob a náčiní,
jako: monetreuce. kalichy, cibora,
lampy, svícny, kaditelnice, kropen
ky, patenky,uádoby a td., vše
v přesném slohu církevaím, Staré
předměty znovu opravuje v původní

ntenci a jen v ohní zlatí a střídří. Na požádání hotové

práce na ukázku, rozpočty, nákresy neb cenníky franko.a veškeré výrobky a slacení ručím. Neivětší výroba a
sklad v Praze k volnému nablédnuti. Provedení sd nej

jednoduššíhodonejstkvostnějšího,ee kostelůmúleva v placení. Více uznání po ruce. Žádné presované vý
robky bescenné. Vše posílám již puBvěcené.

KXXIXOKXIXIXIKOOKXXAKo ——ó (Ů
= Josef

Krejčík
V PRAZE,

9 umělecký závod 80
ohařský a řezbářský.

Prahasl, ul.
Kar. Světlé,

Sklad: Velká Karlova ul. č. 30

doporučuje uctivé své chvalněznámé: sochy, oltáře,
kříšové cesty. jesle, Boží hroby, kříše,kazatelny,

spprědmíce, křiitelny, komsoly,svícny, lustry, pulky atd. dle slohu kostelů,řesané rámcena obrasy,
premie, fotografie a diplomy. Řesaný nábytek a

růsné předmety hudící se sa dárky.
Původní nákresy, cenník a rozpočty bezplatné a

franko,
Renovace starých oltářů a kostelních sařísení.

o a
KXKKXXXXIX KKK

Piana,
planina,

harmonia

avarhany
: nejnovějších

soustav — levné

též na splátky a výměnu nabízí
první královéhradecká továrna

AL. HUGOLHOTA.
HRADEC KHEÁLOVÉ.

g 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.KXXKX|XK KOODOKOOCO

uměl. závod sochařský a řezbářský|
pro práce kostelní

T dyOhrová

(Čechy).
Zal. 1853.

Nejpraktičnější novoroční dárky!

aciný nákupš
evný prodej. zm

že pro zdražení kůže
Není pravdou, budu prodávativýrobky

kožešnické za cenu vysokou.
Prodávám za ceny stále levné nejrůzněj

šího druhu
ď ?rukávníky,

dámskénejmodernějšígolie nánožníky
čepice, kožichy.

Bohatý výběr nejmodernějších.- ,.
me- Klobouků, čepic, -38
jakož i jiných potřeb v obor ten spadajících levně
a rychle.

VyřiujiVeškeré správky apředělávky.
Fr. Beran,

kožešník v Hradci Králové,
Svatojanské nám., č. 170.

VD >
Xtelier sochařsko-řezbářské

pro práce kostelní ::

J. MUNIAKA V HRADCI KRÁL.,
Z FĚTIDOMÍ Č. 286.

4 4 a
4 A a

I Doporučuje se slušně P. T. ducho
j venstvu k provedení uměleckých prací,

jako: oltářů, kozatelen, křtitejnic, zpo
vědnic, Božích hrobů, křížových cest
v reliefech, soch světců, kracifiksů,

rámů atd. atd.

ROK

Opravuje a obnovuje staré
| kostelní práce.

Výkresy a rozpočty na požádání.

SEKKAXKXOCXXXXXXNXX
Nádherný a praktický dárek jest X

krásnýobr
neb jiný umělecký předmět, které jako
zrcadla, sochy, rámce, kříže atd.
ve velkém výběru a levných cenách na

skladě má výrobce rámců a

odborný závod umělecký

J05, KTEDLICHÁ
—— v Hradoi Králové.

Též veškeré

zboží papírnické, umělecké doplsnice
kassotty, alba, hry, kalendáře atd.AXONKKKKOKOKOKOKOKOKOKOKOKDCDCDO

KMM
X

dan Kryšpín,
(J. Sylvaterův

synovec, nástupce)
odborný

— umělecký závod —

pro Malbu

oken kostelních
PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova
ul. čís. z9nové blíže Ma
lého náměstí, dříve přes

« 50 roků na Malém ná

městí pod loubím) dopo
ručuje se

ku dodání oken chrá

mových od nejjednodus
šiho aš k bohatému fi
guralnímuprovedenía

sice 1 se železnými
rámy, síltémi vsugením.

NBDTCOkLKKAKI
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PiKIKIATATAIK] "VAVAVAVAVA

Veákere rozpocty, skuzzy i odborná rada bezplatně, beze
vší závaznostl;ku definitivní objednávce.

PR“ Nesčetnáveřejnái písemnápochva'náuznání.B
Založeno roku 1536

Nejlepším mýdlem jest

mýdlo s vranou
a touto ocbranoou známkou.

© bw
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Vídeň 1906 Zlatá medalie.
Antverpy 1906. Zlatá medaile.

Praha 1905. [. cena. [Diplomčestného uznání.
které jedině kupujte a žádejte !,„MONOPOL

akelová svíčkárna a voskárna v ML. Boleslaví.
Tovární sklad PRAHA, Vúclavské náměstí 40.

Telefon 914.

„Tovární sklad PLZEŇ, Saská ulice číslo 2.
Telefon č 416.

o
©
o Atelierpro církevní malbu

a výzdobu chrámovou

JosefMůhl "mih
w Nové Pace (Čechy),

€3 provádí s ndhornou znalostí malbu chrámů
všech slohů (mulbu temperovou, caseino
vou, Vuskovon, olejovou, freskoven, atd.).

Obrazy chrámové
o jako: Oltářní obrazy, křížové cesty, obrazy
o pro praporce, jakož i obrazy postní atd.

sa“

doporučení od. veledůstojného ducho
venstva k volnému nahlédnutí,

90000000000000000
W“ Velejemné"ag

zákusky k čaji, kávě, vínu
a čokoládě

Jsou

lomnické suchary
které v nejlepší jakosti jen z pravého horskéh>

másla vyrábí

Petr Vinklář,
—“ vyrabitel vyhlášených sucharů

vwLomnici n. Pop.
Mnoho pochvalvých uznání, v místě azmány

zu nejlepší.
Zásilky v každém množství, dobírkou vyřízení

obratem.
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Doporučujeme

X CSD XERD XGSBX CODXBOP X

ŽJan Horák,*soukenník

i Rychnověnadktezasílá na požádání vědy

dle roční sniseuy kollekci
nejnovějších drnků pravých

vinčnýchlátek
své vlastní výroby, jakož i 't-'i cižo

zemských.
Četná uznání zvláštěz kruhůvele

jŘ 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!

CPIXPIXEBIXO3XCE

We

Uznanýza Bo soa ově nákupní pramen v Rekosaku

Boskaporananrádi

z
B
xi i

x x
ě ě
x x

příkrovů, koberců a

ovovhe Amčiní ve výrobnách nejstaršíhozávodu v Čechách, c. a k. dvorního dodavatele

Josefa Neškudly
v Jablonnémn. Orl č. sy

Tisíce uznávacích referencí a odporučení. —
Obrázkové cenníky, rospočty, vzory a hotové zboží
k výběru franko.

Adresování vždy doslovné se vyprošuje.

TovárnaPoor
na zpracování ovoce,

pálenka koňaku a výroba likérů

LU Jos. Tomášek
ve Vysokém Mýtě,

38 dříve závod na sušitkování ovoce, salošený A W
ČEAr. 1866, nejstarší svého druhu v Čechách j |

—nabízí—

koňak, slivovici, borovičku, jeřabinku
rumy a punče, likéry, sladké ovocné
víno,bíléi červené,winoboruvkové(medici

a vína sladká avíno šumivé(šampaňské).
Upozorňujeme zvlášť na sený a při takovéjakostivelmi levný koňak a výbornou
alivevici, vše vlastního pálení a vlastní výroby.
Závod vyznamenán byl nejvyššími cenami: roku
1891 za jub. výs.avé v Praze. střldrnou medailí
státní « diplomem staté medatlle, a mnohými ji
nýmí diplomy t právem rašení slaté madasle

Vzorky zdarma a franko.

Založeno r. 1860.
Vyznamenánstátní medaili.

Veledůstojnému duchovenstvu
doporučuje se

první anejstarší odbornádílna pasířskéKarla Zavadila
v Hradci Králové č. 83.

k uhotovení veškerých be

stolních nádob 1estříbra,bronsu a jiných korů edn
jednodadšího do nejakvostněj
ího provedení, v kašdém

vaorku a ryse církevním slobu.
Vše přesně, čistě a důkladné

ahotovuje se v mé vlastní dílně
jen ručně, čímš umožněno
mi dodati veledůstojnéma du
chovenstva práci trvalou a
uměleckou za ceny přiměřené.

Veškeré vzorky jsou Jeho
Biskupskou Milostí rorido
vány,

Mešní nádoby jem v ohul
alatím za ceny vělice levné.

Veškeré oprary nádob ko
stelních se ry-:le, řádně a
levně vyřisají.

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 Jevná, jakost výborná,

JAN KALIS,
hodinář a zlatník v Rychnověn, Kn.
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nabízí ve velkém výběru: Výtečné kapesní ho
dinky všech druhů a soustav. Pendlové hodiny
v krásných ořechových skříních. Zlaté a stříbrné

náramky, jehly
úplnousárukou/

bes svyýšení cen. — Zalošeno r. 1943.

Dějepisná poridka nepsal Aleis Dostál,s pěknou obálkou A Kušpara. 6 archů cena
pouse 70 h. Pro chudé nádavky (9/,).

Bačte dívkám a rodičům dopornčovati.

Výtečná kapemní příručka:PraktickývýkladHaléhokatechismu
(Františka Kalvody) K 1:80,

NáklademR. Prembergra knihkupce
w Olomeuel.
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Fr, Jelinek, Slatiňany, Čechy.

výtečné choti; zásílky 6
dob.zelená odK- Špěkně

pražená od K 13—.
Každá zkouška nadmíruuspokojí:

Šeobecná úvěrní Danka

vwHradci Králové,
Ailálka ve Vídni VE., Getreldemarkt 18,

přijímávklady od IK počínajena
úrok 4',—5, dlevýpovědi.

Záruka hotové splaceuých závodních podílů, fondů
reservních a jiné ca. K 400.00000, Složní lístky

pošt. spořit. zašlou 8e na požádání zdarma.

Poskytuje půjčkyúředníkům,E étslám, důstojníkům, obchodníkůma čiviryhotným
osobám všechstavů. maa Přhodné splátky.

Poskytuje zálohy na cenné papíry a skvosty a.
sabývá se všemi obchody bankovními.

PO CZR 0608

Fudeni
a školy hudební

—: pro všechny nástroje :—
v nejhojnějším výběru

stále má na skladě

rvní královéhradecké
, antikvariat a

závod hudební ——

m Bohdana
Melichara 

v Hradci Králové.
(Býv. návod Pospížilův, založ. r. 1808.
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K nákupu zboží dopo

ručuje se obchod firmy

[1 odděl.TovárníCeny levné a pevné. taláp
Při hotorém placení

89, slevy.
NB. Zvláště

sklad suken a jemných látek na

u rřujemena naše zefirové kanafasy a

T TTAa00000
velkozávod

v Pardubicích,
Očekávajíce laskavou návštěvu a prohléd

nutí našich závodů bez nuceného nákupu,
trváme v dokonalé úctě

Růžička 4 Růssler.Jj ©


